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DP'DE YENi B 
~ 

IR iHTiLAF 
Myerkez, bazı adayları veto etmek istiyor 
oklamayı kazanamıyan 

mebuslar çıban başı· oldu 

\ 

ı 
lluı.aııl muhablrlm1:tdl'D 

An.icara. 3 - Kırka yakın ilde yoıı.-

11•m• )ıı.pan D.P. de iç lbtlla! ve hL 
2lple,meıer devam ewnek:odlr. Yolt· 
lamalarda lıt&$n&mayan mebualarıa 

ıenel merıı.tt arasında lhtlliı.tın de
vam enıaı bUd:rllme.ıctedlr. Bu me 
btıtJarın 20 ler arunıda aday !oı;08· 

terllDJedllderi t:akdlrde D.P. &ley. 
hine çalltmaları 1htlmalt pa:-tt ıe. 

neı tdare k"Uı-uluntı enCUııelendlr
mek.tl'dJr. Arrıca. :yoklamalardan 1ı1on 

1 
ra ıenel rner.ı.:e:aıe te•lı:11At aru.ında 

da Jenl ll:r itıtılA! Ç1'-tlll bUd.ırıl· 
melı:tedlr Pflrtt merkezt, ıoklamada 

1 
ka anan. fakat ll!\terı !iUtUkleme 
tab ·ı eti olma~·anl&!"l t'e~oı:,u.1u 

,~İ!l!!"'"V'I 1 ıı:uııanmaı .U::'t'r!~· e U..tt.t tıar!cl et 

1 
r. mek Lltcmekte. fakat te kilit buna 

k&rfl ·-opma!ttadır. Yoklamalar neti 
CM.tncıe ııat,.:er ee('lm k:a 1U1Jetı ba-- j 
kımıııdan zayıf eab&ıreı.lerden mU
rPkkeg olarıı): çır.tııtından o.P. s:e· 
nd idare kunıiu bu&tln yapılan An• 
.it.ara ve Zonıruldaktan aonra yalnız 

0;1arbıtkırda fok.lama f&pı~muını 

ı..ararl&.ştırm14tır :n ilde yoklama 
ı-apılm:racaıtı uzertne te kUrtt partl 
merkezine telaraflar ~ağdLrmata ba• 
laya:-ak illerinde de yolClama rat:ııl· 
ma.sını lııteml~lcrdlr Genel merkezin 
bıı tal&p!erl k&bul etmırecetı ıa.ıı
mın ed11mtoktoc1lr. 

~.~?.~. 1C~'~D1nE•nS INDE YENi iSTiMLAK ım.. """"''" fUnro \k>arav . B•rrnl ara.,noakl 
" ., .. , Ordu t'adde~ınln, lmdUJk Jaln12. ~\ksaray LiltU 

.\kııaraJdan rıl nıttrf'ye Çllı:anlrııbına ka ril l t. 8 be 1 o d na.e k 8e7azııa cı 1., litlk rar 'lf' nı ş ır. u I!' P e. r u caddt~i bıtrlndt tt 

1 
a tır. tu, P~da 

1 
Umük ametJndt. i tarafta 11uıuna.n ilk blokun ı.tındaklnt burunıerde ba11la. 

n~n~ıarıır, neUrtlldıiıne tdllett-k olan tramTaJ' ciddeıılne bakan 1& ap&rtmana ttbllcat. ,,.apılmı., bu 
dt'ı ttnel~kJ :\flll.1. cadde 1 

1~"" ilerde dtlf'r blokl.ardakl bınaıa.r da 7ık1lacak. bu liUretlP 50 metrp ıe· 
d t rnbl!' rtı"°', bu ilk I t_1 1 1 ~':1 JO ~tt.r" ırni,lijındtkl Ordu t'adde~ı ile lkyuıta batlanacaktı1'. ötrtn· 
.: olarak P"tderp~T 00,.;:' :ı ".' 1C:1n l mllJon Uralılı: btr tahd1&t ayrdrnı tır. Bu miktar, ı tımü.k bt 
rınuı d.a Tenldta blrlar tte~tır. Otp 1andan, re,kıra~ronu JPnJ Jkınal ,411,n Laleli camllnln dunr· 

'"•ralaru11aaıaa lı•t1laıı t me re .&rrl)r alınm""' \ı;ararlaJtınlınııs '"bu .. ,.hf'ı>lr ftn\arrl; ı.ı hı tarın 011 
.... ............. ... , ... , •• , mı ır. 

t;tt:a· -M-ühaieıeı-aç,k ·hava 
:~~~;;~~ toplantılan basladı 

ıttndbr IJ;;f H., p B d 
kan ' 0

"
10

""' nrı "''•mııda <•· ur eypazar m ı'tı'ngı' n en "ıj ııılııa r1ı711, aı.o:tnr mu"nnıut • 
kıtı,., lbrt'llt" ~ 1.&ı('ınnıı, Rınır:, dik· 

Yf' rdtrlm 1\ akıp rtmrnl:d l&\'ll· D P'd • t'f 1 ld 
ı.,. ...... ; ••• :·" 

1"°'•1
••

1
•· •00·ı sonra en IS 1 O ar O U Yf'n niJ:tuı: T tahll ort-ttt- tUrt-• • 

llallnt lt! b" tn"nfaat ıruplarının 1 • 1 1 jloj 1 
r.~:;, ~~.~!" ".~~!~.'..':.'~;";.~,~:!~~ C. M. P. •F KRI ŞB RL u •N KABUL ETMiYOR 
fHinaıtıı."' u"~ale~~uını l"f'nı rddln 
th ı1or. Tarih r kRlemı, h1:ıe 
bir t r rtb Pruf p IJrü (ıtlnaıt.., .. 

ın aııa•ına ~at 1 • 
ı-ıırd ıııu in hitat d np nt'~trr 
ftlf'J d llÔ.a lf'ld l 1 ''rtuın nert_.n 
ffrrıık bir liOr~t~ nln ııırbf'plerıuı 
Zaınanın lldl'Jln~' ortaya ko~ u~or: 
b~J.;a ili u1ma.n1akta inat 
lı.:artı 11ır:. ı~~ı":ı' llt'rlf'trn iıntllı:-r~ 
rOTu ıö rt'nlf'rl r ıö-r ~umma. dor· 
mf', hudut uz re •öJli.lt"Dlt"rf f':t· 
kf',\ft bir ldar bir lıuyıırına hıt!<lı, 
lt.lll ıroplar ~ bttuua Japışıtn llt· 
ııı... ' t 11 il) aıca d lhn\t'· 

Bütün huntan iL 
l>nıunı.tı hall l o ucl u\.;t:tu IOnra 
rtnl7.. \ arıııt·a ~' ı:e ıu:ı..unnıu ... ,, f. 
lf&9talık l in: nız bhtlkUm 'Uıhlr: 
Jol aran o aıtaııı... .. Buna 
uı... · ~bf'Dler, eakllerıntn AY· 

M t:mltlt.t'.tln hıtllnde ttl:rltl ttt 
ıu t ~ 
·- arlıilar Jok nıu~ 'Cdrkl 

ı •• o \ ı- )'f'. 
n:ıl~ 1:.lbf'tt.- t •80 tlf'ILI Ttlrklfl" 
kadar rarkı df'Jll._ \ rada da&lar 
balf'lf'r 

1 
ar ı-ar. \tuazr.am ını:-r· 

•ah ıp '""~ılmııtır. lelı;nlL bllıhe 
tir, bıtıı '!:' l.ÜWl"f'ler '.fetl tlrllmı .... 
d.- rerf'It' k' Jf'DI leraı.:ı.;ı ruhu bir 
'"l ll rıtmıet~dar OIAun lı;Ullf'lere ak
lar, fab rtkat· .rrnı blnl\lar, bar.ı,J. 
t•l tn ıı ha. ar kuruıruu,, 1ollar a
ra" ı111 ' laka~"ntıf'r yapıtmı!Jtır. '11· 
Hkl h bta nı etnıeıe ha7.ırlanııan 
tıUr rnllltotı idamın Yf'tfnrıe bnıı:üu 
' ato·3a L.at~~lo ".ı r ındıt aı.ıt ,olıt.ıı. 
TtlrldJf' Df' an. Mb:U lf't'f'O hlr 
df'hllı dlrn.:,~a olıııuş, \tatarı.on 
caıa maletır • t'f' ur elf bizi Orta 
ıurl arını ta~ıblr takını ıerllUı. uu-

/ 
GÜN:tl.TAY 

G ünaltay 
Avunduk ve 
Hadımlı'ya 
cevap verdi 

ı 
Bo~uır mnbnt.>lrlrul~dt"n 

A.D)C..ra, ı - Hti.r. P. alnın Be}'· 
ı.ıaııarı mltlDıi bU&;ün rapt1m4tır. 

1 
IJk olarak U idare kurulu üJe1• 
dnd.en Hüsamett1n Clnctoruk löZ a.. 
l&rak fdyJe deml.tlr: 

cMuhhlefet.e rey "e-rtnı~. Buracta 
OlçU'ıılU EklUk Te te.;fkUi~ bolluau 
olmaşıo. Muhalefet partHertnın l:uv. 
veu Jlatelerlnde ve aavund.ukları 

fUdrlerdedlr. Bu durumda Hür. P. al 
en ku••etll muhalefet partlald1r ... 

Hür. P. &1 Kaaı.-moııı tnllbUIU Zl· 
Y• Termen de onUmüzdeJı:L M(!1lDl9o 
rın mAnuını •e bu durumda va,. 
t.anda$1n yapma.at ıereken b&.rekıL 

!erden babsi!dereıı:: .,öyle devam et.
m1fUr: 

.. önumUı:dekl RÇ!mler. 1mkiıtl&r· 
da.ki cebrin. m .. um blr tel&ete Ue 

(De~amı sa: 3 '-d: 1 de> 

0.P, .\ST.\l.Y'\ ., 
TE!liKI I .\lJ,D.\ K.\ \"'\\S_\IA 

Antal,ya. 3 - O P. Ant.alfa le kl
ıatı ç:nd.eit kayna1mL dün \"aP•· j 
ıan aday ,roklaaıaıannd.an wura hid 
bı.r .. rba~a ıırmJşttr. Ban Hı;eler 
cLe )"oklamaıara bile 4.ı1.rı.stıntd1&1. 

tanzim edlleo mul;>&taların 11 oıtor 

1 ke%ioe ıeurn:rktn de1'tıt:rlld14:1 oı 
ocak ba~an. taraCndıı.n aıakaıııara 
tlkAret ed it11.Ll-Ur 

YoJLl&.11&4• öa aıı;ı a utradı.ıt an 
nı a6Jleyenler D.P aıerblne dönmeıı: 
'edtrler Bunlar aramnda D P. nın 

ltaluJ olara.t ranınan ,.e oll b!ndeD 
razla eçmeal bulunan Kor..,uwıU 

kıa.zaaının ~ lı:OJU ııe Ser:.t. lc&:ı&.bl 
da Tardır. Yoklamayı. tı:ızananlardan 
bazılarının aeneı merkez tararıııdau 
•eto ecuıecetı haberi U2:ertne ba71 
ıeçHen ada)·lar bu~uc Ankaraya ha· 
retet etmt,lerdlr. 

!\'\k\U\ D.P. AO.<\ ll.AIH 

Ankara - BuR'ün oehrım11de 'e 
ZOnıuldakta D.P aday yokla:n .. 1 
r•Plldı. netıceıer blld!rıyorum 

\'\K \ U \ 

?ltümtu Tal"ban. Nec:nl İna.ru;. 
<Ueı:anıı '•: 3 ..,u: 1 ııeı _,.,_ 

Avunduk 
Döndü 

Iırt&nbUl D P. teıkllr1tınciakl lıı
zlplefIOtılert önlenıe ye hb.tp!eş:ne 
rı önle~·f'Cek Ye a~ nJ. zamanda .,e-
çım kablll}'etl olaca;r bir aday ııı 

teaı hazırlıuna . ..:ıa vazJff"lertdlrUe.n 
Jş Ban.'tatıl Genel MUctürll tl'zeyır 
AvuntH.ık bu2tln ı;ebrlmlze dOn:nü~ 
tor. Ankaraya gellr 8'e1mez öucı:: 

Emin Kalafat, bllAhare da Baııba
l.':anla görUşPn A'·undui.;. hazırla
mış oldutu J~tanbul aday ı~ıeıınt 
l'er.nl .. tır. Avunduk•un haz.ırhı.cutı 
Uet&de hızıplerın ileri gelenler.ne 
.,.., tauınmış bazı zevata yer .,.., 
r.ıldJtt ifade edılınlş. takat iıtmler 
açıklanmamıştır. 

Buıun aı:~ am üstü topl&11an Ge 
ııf!I İdıue Kunıll:. AvWldUk'un la
taobuı O P. aday L!ttet11ne ıPrme&1 
nı ı.an1tve rı tiil 1Blmlerle, roıtıa
ına yapılan ıllerdt>tı ıreıen netıce-
ler Qzerınde durmuştur. 

ISÖSl GEi.iSİ SEVL"iÇ VE OÖLU ERDAL'A SA..4.DETLER DlLJ'.\'OR 

İnönü ile konuştuk 

Tesisler için 
Kredi vermiyor 

Kredi için, ihraç malları 

mızın ileride de aynı fi· 
atla satılacağına dair 
garanti isteniyor 

Doj'u Almanrtdan 1tba.la.t rapa.o 
cak tQ.ccarlal'ln Odal&n. vermelt 
mecburıret1nd• olduktan talepn~ 
melt-rın lı:abul muddetl 30 EylQlde 
ıona erdl.jl halde, 'I1earet Odııut. 
Cumarte.ııl öl1•1• :tadar Merkez Ban 
taıuna SO Byıi:Ude JQzde 10 yatı· 
ran Ltbalitıcıtarm taı.epname.lcrlnt 
kabul em.ettedir. 

Bu aebeple Dotu A:manra üıo:ert
ne ptyaaad.a taailyet. devam etmek· 
ıedtr 

I!Jlaliı.tçll:ar. ba• memleketler
den tula ithali~ yapmak imktnıoı 
bulamadıltları lçln. bu;ıtın Dolu Al· 
man .. a mtn:uu uurtnd.e en r'lrad• 
durulan blr mesele h&Unt almış bu
ıunmalı:t.adır. 

Odalara mfirae*at etmek tctn, D. 
t.A. Jardarı proforma almak Tll bu 
proform• faturayı OrtakO~·cıekl dele· 
rurona vize ettirmek mecburlre· 
tlnt, anlaşmara kormuııı bulunmak· 
tadır. 

Bununla en.btr. Dotu Almanya ma 

1 
Kımlan elleMnde mahdut mal ot. 
du odan balaedereli:. her mnraca
at.çıya rrotonna fatı.ıra Terf'ı:ntre· 

ı 
' tr:nt llert silrmüı bulun.makt&· 

dl!'lar. 
Bu .aebf';ıle t':l A:manya. m&· 

bmtaruıa mCıracaat ett1idert hat· 
t de proforma tatun. t.edarUt edeme

yen tlrmaıann m racaatıan da k•· 
1 bul ed.ll"t'tk Te Odalar strııa:.ne 
ınııtaı et ttrtıecek:Ur. Bilahare Bır· 

ill:1n bu t.abU muracaatıan lntaı;ı 

1 
fldece ı anlatılmaktadır 

o:ıe-r t•n.ttan anla m&da 3 mtl· 
ı YOn dolarak btr komple telis ko

ta.11 ml!'TCUt bulunmıktad:r An("ak 

1 

552 aa7ılı DLş Ttcareı. Sirkülerin· 
de komple tt.61-alenn kr~ıı olarak 

P 
ltbal edllmeaı aere.t.metted1r, DotU artisinin s e ç i m m .. amı • ., ••• , 1 

••• 

1ffiiiiiiiiiiiifiiiii 

• 

programını açıklı -
yan lnönü, Mende
res'i muhalefet lide 
ri olarak düşünüyor 

ALI GEVGILILI 
Seçımıer ar:teeınde C.B P Tart. 

ın:lletıne ne!er A:l!'t~rmektedtr? S~ 
ç!m bel'&.'lnameetnın eı.~lan neler 
d1r'? B~lc: ar•ındL C.H P lktld.ara 

<Deı-amı E"•: 3 Stt: t ~it') 

BURDUR: 

Erd al İnönü'nün 

düğünü d ün ve 
nikah 

yapıldı 
1 L___;:;:;!~~.?..~~~_ı 

O~ ıu Erdal fnönüntin düğününde bulunmak uze- ı Burdur·d& .-çim aıtlcadeleat çok 
rt dOn aabL'"ı .,..,,, 8.46 de ~·ata)ı:lı tre-nle Ankaradan ııaı çe.klcl ıececek. ÇünkU burada 
şehnma:e #elen t.met tnonu önce; evvl"lki ı:-un l'O- mu.balıtet partUert ıttıdan1aD daha 
fat edt"n AbdOlhak Renelanın e,•1ne aiderek. alletlne at:ır baa17or. c H.P. ve Hür. P. ıe.t 
taz:~ette bulUnmWJtur. ball&nıı.a ae~ımı kazaııacaJtlanna e.. ... in6nU daha IOnra Köpruye ~mıı ve dotruca mın. ı:.aa mucadahede bu lkl muhal9o 
Taşltkıakt evıne i'i.!.mltt.lr. tet partial araaında olacak. Çelik· 

.-FRO<\.L.I'\' ,J K."BI bafa bellenen 1evıı 7\kUnden Hür. 
· · - ,, P. nin kaz.anma pnaı b1r&ı; fazla 

isCt:LJYOR 

Erdal tnöna. ile C.H.P- latanbuI ıl idare tıı:uruıu i runüyordU.• Fataı. t!Ul ıı:Ullet •• 
tıyeat Atl Sohtorlktn kızı Sf"vlnç Sobtorık·ın ntk&.h ldllerınden Allmet çı.nar'ın C.B.P. 
meraı.ım:ert Beroa:ıu Evlencllrme dairesinde ölleden Jat.e11Jnden mu.ı.a:ııu olarak seçim• 
M>nra 13.30 <la YAJ>llm~tır. Nllt.lh dolayıslyle ~ehrt· .ıcatılm&.tı teradntn otek:t. kefealnt a· 
m111 polltlka bçatının tanınmı, l}ahslfetlert He eoe· llrl&ftın:lı. O.P. Din zaten u. olan 
r~tenın llert aeıen meruıupları bir arara ırelmtş, n • f&nat Koyttt partl.51.nln qkt ıtdert 
kiilt aalonu muazzam bır «d.efi!e»yl andırml.ı$tır Bu Cll'zm1 Ttlr.t·ıın Bwdur seçiminde 

e e ıuradL yüzlerce bu;,cet çıçek ıı n &ıfelendJrllmt!ıltyl• dah• da azalmış. 
-----------------------·--------.,, eeıcııtı taktirde. yapılmaltta oıa., O.P kampanyaaını idare etmekle •~ 

C H P L 1 S T ES 1 d~~~::;ır. Uct1dar cephealn~e~ ~~-B~1;;~~a c~e~1'~~~P. 1~~f:n~ 
• • • bJç kimtie bulururıamııtır. fiddetle tenkld eden b1r tı:onu,ma 

fDevamı Sa: 3 SO: s de> )-.pmtf, D.P. ıuer bunı.ı. hiç unut· 
mam1f}ar. 

Aç 1 KLAN 1 Y O R 
tı bM tanı Adil Kaıanotıu 1bt1ratll 

.t.onUf&D nazıt btr ıoaan. 
- Hut P. bUtOn kuvTeUyle de ça. u.,. kazan•aı••· S•bebl. Çellkb••'" 

parUden arnlmaaıdır. ltöflU, parıl.. 
de-n arrılanıan:ıan ııoaıa.nmırtr. sur
dur·• teker !abrltumı kurd.uraıı Çe· 
Ukb-.- deA11 Nkl MJletTekUlertnden 
Mehmet. Erıtazancı'dlr O zaman Ç9o 
Ukba~ c.Bu la h&J&ldln d.emtş,tl. 

Merkezin ilôveleriyle tamamlanacak 
olan liste pazar günü- basına verilecek 

Buı.11d Muhabitlmhdn. 

Anit..r-L' 3 - C.H P, Genel 1"0.tl'
kezıncte Genel Sekreter raroımcı ı 
Ki.mil Kın<co !unun b&ıfk&nlll:ln· 
da çalı§an komlayon yoltlarnalan 
neticesinı kat1 §t"kllde te.ııbtt et
mLŞ ve J1!1tcyt b11ıır!amıştır. Kimll 
KırıkollU bu 111!.Leyl yarın uçakla 
lıtanbulJ. l'Öncterecekttr. taıan
bulda yapılacak toplantıda bu ıı. 
tPlrre ml!'rkezcien ııöı;t.erııecek -.. 
da~·ıarıı !Dü&takıl adaylar llAve e
dlldl~ten t;Onra &on eeklinJ A.lat'&iC: 
ve ımıe t.._"Ilrt İnönü tarafından 
tmzalanacakur. Yine Klmll Kırık· 
oklu t.ıoa!ıncıan Ankat&\·a a:eıırııe
cek olan. wla\" Jiatui aeçım ıcuru-
1una ''erılf'Ctk ve Pazar &r(lnQ buı 
oa açıklanacaktır. 

1 Hür. p_ Genel tcıare Kurulu Te 
<Deyamt Sa: s SO: ti dal 

n 
Vil.İ Ci>KAY 

CDcvamı ~•= 5 ıı;;a: 4 ıte> 

SltRTTE 

BUrue nçlml k1:ıı:ıl&rtn t:uanaca
tını bılmeit .-Uo S.. 

re.seli, l!t Cince D.P, r1 alalım: Fal.at b«htin ~e,, ua r.ı1ını111tır, 
rt"cllr:rln lf'blncturuar. buıtinl.ıt ltla 
binde bal ' ıt: ' df'lll, \'O). ale.r· 
l!itlbdat df'vrın•tU•rdır. inhitat \t' 
t6rU~Onctf'n matı~ C"lbll \-t" düına 
yapalım. bllml)'o ~ın •danıları: .. ~" 
Dt'\'Tf'r adaoııar r Ulıi., J'ttlşmıı mu· 
nl1tt1nln tf'raı.\ı~:~tu, Batı ınrtte
mıştıl., tf'rrUbf'CJe Rdtn u~ak kal· 
dl1t! rua.ıt"rf'Ut"r IÖu t ttıahrumduk.n 
kat f'lrl Te "'"'." 

1 
treb\llrlr:r. ı a-. )Olları h 

taıarıa denendllte n 'P'I de· 
Jlketll oldulıi.ları ~ı.'ı <.·ılıuıu \ıe tf!
tlklll narbl "" \ t· rlı l ıltıkıen, ffo.o 
drlrl Jt'clrlldll..tf'n att.ı.rs.. lnkllitn 
mlllete en bt .,,l'llf';;-nra bullıln 
IÜl,Ulnl lı;a1anun bl \aıut tl\e:n. 
doıru )Olda >-tlrıh.;,11 rt tnUddt'tlf't 
mln etmtıl bll'n r • 11'••rılar le. 

• ırquanu '' tm
lıtnıarın btP ine ı.; lUtturulan bir 

Cilas'ın 

Mahkemesi 
Yapılıyor 

«~tt·vArnK Gl8i~ .. - :uotor!tik 
tetJe dünya turuna çıkan aatır Tf' 
dil.sız iki \ iman ıtncf dfln f'b 
rlndze ıelmlşlerdlr. Oa.hlmann Te 
Schol:r. - '\Jenfred adt.anııı ta<;ı. 

yan Almanı.ar, her uıtrad1klar ı 
mtmleketle satır Te dlhbltorle 
taru,maktadır.la.r. Redmde utır 

•e dlhi:ı; molorıikletll Alın.ant.ar 

ıoruıu1or. 

TiMES SE~İMDE 
sürpriz bekliyor 

Seçi11ı 

Kıırıılıı dün 
5 kaı•aı· aldı 
tı t.l!'('lrn kurulu. cıon saat O da 

üçnncn toplant~ını yaı:nnı,tır. 

Oilrık:ü toplantldL aeçimf' p!1~-me
megf" karar veren T K, Jıartte.ın
den a('ık Jı:alan temallc!t!tf tamam
lamak: ıçın ~ım yapümıt •• no
ticed.e bu tfı!MllcllUı: C. M. Parti&!· 
ne tl!lahet etrnıottr. 

Gökay, Bayar ve 
Menderes'le 

görüştü 
1HILMI YAVUZ 

Datunun eıt.-rı1eılıt Ar&pç-a konu$U· 
lan bu e:cbrln4ı, 19~4 aeçtmlnt, hep
ai de D.P. ;re memug olan J mebuı 
taz.aomı1tı: ATUtat Sua~ Bedük. 
Mehmeı. Oa1m Sualp. Baki J:rdem 
1'& veraı Oran .• Fakat bu 4 aıebu.a, 

nedeme ıtamanl& uruf&m•l'lp, tk1 su· 
ruba arntdılar. Blr tarafta su.at B• 
dtJt Ue Mf'hmet Da1m Sualp. dlter 
taraftan ae veraı oran ve Bati Kr· 
dem.. Bunlırdan Uk 1t1 ıatm, mu· 
tı~tıe daha fazla ıev1Uyor ve o ra· 
aıankl İl Bı,ıtanı Abdurrahman ıta
rak t.ararından da de&teklentyorlardı. 

Fakat, dl er t.tl laim (Baki Brdtm 
Te Veı·at OJ'&D), aiatemll blr b1ZIJ>" 
ctıtk taaıı1etı neUcesiode, b Baüanı
nın dU.meaine aebep oldular. Yetine 
anı ol•nı.k nıc.rt ŞendUr ptU1ldt. 

ikti d arı n. Df'df'n Qıf'rııl,.ketın . 
krndl ,lı.rodlnln alrJblna.e aı 'e 
ıa ko1uldutuna dair llf'rt ~r!ı~:: 
etti b lC' bir oıazt'rtt YOJ;;tur. 

'.\e 1aı:ık lıi.I bo kadar >Ol ae.tıı.. .. 
t an . hu ı..aııar cefa Cfktll.tt'n. ha.u
ca tf'crUbf' topladılıi.tan, hıe hlrt 
'."t'rlnılf' l.allan1lmı1a~ t 8ı.ım lal.ım 
lb.tlıu 11aanıtarı '' o1ıra11 t \lll<tu-

<Oe•amı Sa ~ tt: ı GeJ 

Belsra!. 3 - •Y•nl 8lmt• ııtmıı 
eeerınm Amtr.tada neşıt. •bthl:rte. 
r.1an aıertıtnd" prop&sanda nı>
ınatıa Uham •dlleı:ı. Mllo•an CU&
&ln JUitl&nma.aına. 1anıı 8remata 

(Df'\ .,nıı a: l '!G: J l•• 

Sabah ga:ıetesi 
toplattırıldı 

ltansl l\tntı"hlrhnl<rdfn 

bmtr, ı - C.!l.P. sıntn orpııı 
olarak ~ehrtmtacıe tııtl6&r etmekte 
olan Sabah Pottaaı pzetealnln bu
ıu.nk.ü nüahuı öğleden aonra sası 

<Deyam.ı Sa: S SU: ı deJ 

Ingiliz gazetesi 
durumunu • A 

sıyası 

Türkiye 'n in 
yorumlu y or 

At.MK"lated Pre• 

Lond.?'& 3 •T B A.J - Timff ıue-1 ca<:-an hır makale rı~redılm1tttr, 
tetın:n bu aabab.kl nüshutnda 71 Tımem bu malı:a.lealnde &0n ı.aman 
ekıı:n tanh!nde Tü•lı:Sede yapıla· !arda Tark' Seçım kanununda rapı
C&Jt ıreneı &e('.im!erl• liı:a dtkJı:ate <Devamı ı: :s 8G: •de:> 

Böyltce. ~.?d.P- 11 aeçım kUrulun~ 
da ııı:ı tl!ll'\Sllct bulundurmuı oı .. 
caktır. Bundan başk' 5otım11zd• 
iti C'f"1\f'l geçimlere batımaus aday 
o:arak kaulacaklar teablt edllml ... 
tir. 

1atanbuloa.n M.tunaız o!a.rü: .. 
daylttını to~.>anlar a.ruında ıu ı .. 

CDe"'am1 Sa: S su: 4 de) 

1st.anbU1 Valt Te Beledi).'e ~t-l 
Prof. Gökay. dQn i&at 18 de uçakla 
Ankar•r• h&reı:ıtet etmıotır. 

tzın müddetinin &ana ennNlne 
bJr sUn kal' Gôkl?'ln An:Caraya 
lltmeel. l't"nlden buı töylentllere 
yol açmış bulunmakta 'Ve Gökay·ın 
tnqk\lk' bulunan durwnu ile nanı 

<Devamı sa: s so: ı da> 

Muhaletetı unuta:at blrbirlerlyle 
çatıtan 4 Mebwrun. müce.deleG. H01-
me kadar de•am edegeldL 
Şimdi, btr yandan MÇ1m. lf&n&l da· 

ha kllnetll ıörünen Buaı. Bedük, M. 
Daim Sualp ve Abdurrahman Jtaftt:; 
öte randan laf' Veya! Oran, Baki ıı:r
dem Te Flkrl Oendur .. Her ne ~ 
dar lıtı taratın da b&npn..t. berabtor 
çal~ b&şl&dıklaft a6ylenlror-

<Devamı a•: ı ın: 2 M) 

, 



• 

e.Arl"Aı ı 

BıJ;lıJ~· 1l jfj(JI 

Birlesmis Milletlerin 
' ' 

bir yıllık faaliyeti 
:B r:~mıı ~tııte'.-,.___ Yazan ra dalla :ırı bır n$· 
lPr Genel kurulu a~ temın ıçın ku-
top:anmış \'f' Oi.. D ru:an bu tqkll'ı.t 

·~ ro• .. • kao.._ oceııt Dr. oıa•an °"'Ü .a,.·_ 
mP!'. m.lle-t!er- .... retler ~artet.rnr.t· 
a:-uı te1e JtUJ ça- y l te ve :rı ı.onuçıar 
1:1 ma:arıoa ba.•!.ı.- 1 JJlft% Lmak!adır. 
muıı ır. Bu bak·n.ı- B:r1eşmtş llll 
aan B:!'"leışmıı '.\tJ.- ALTlJİ'f etlerin teııknlk yar 
lf'!tirr.n 1V3fl da b• U dım praara.::nı 
ıardııı"ı Tf' b&'.le• l\ncet.t neler~ 
ır.td ltl .&şlf'ı" lnçe·""--------------'nuaran çalı: da· 
leme1c Jf'rt.Dd.t! o:acu~ır. Her.,e· f'n ha ııenıt ntrnu1 Ye gerelı:: 
ön4·e ıu:ıa lşarf't etme:c prelclr ~i Bırle;mlf .MJllet.:er Ye ıı:erek-
19&13 r1lında B.rle mıe ll:.lletleo> ge İht~aı MU~elert bir ço:.t: 
lM.'5 ten Janl kuruıuıunda.n~::'I devıer;f'N': Jardımaa bulunmusl.L"
rL"t:L'l'ladııtt ırOt:üit!e b:r tu1JJ dlr. M&ma!th Bırl91ml1 ll.lletlf"r 
mC"!liP:lf'lf'rll!: 1ı:az'1ıla.~mıttır. Kaııa· Genel Sekretert Dac Hammarıs<
tım.ızca hunla!'"tn en önemlıa! ıc·ı- Jolı:t'un raporund&n da an:~ılc:U· 
r:.ıcu'.&rean o:an ve OüveınJ.k Kl"'Jn- rı ti.zere bu p~ramın Rellri th~:
•f' ın n daimi O"\'tıııt bulunan İn.i.~- :;açların tamamını karı,ıı_,.-acu 
ttre ve Pranı.a.run Orta DntuCla\t kadar dtllıld:r 

bir tecavüz hareketlruo ka:ııma.a- B!rteımış '-Iılletler İNian Ua;;;
r.dır. lara.tln komşwsu hllbıra !arı konllıiunda da \alı~malarını 
tecavüzü ıuru.ıncıa. aözcıe SüVe'l"O hı7.:andınn 141 bulunmaktadır. İlc\!l 
kanalını korum.alt makaadıy:e eı- edilen Cthaıı,unıuı tnean HakJarı 
:Ahlı \atl§m~a mudahale eden ~.rannameısınA lllve oıuai(. B:'"
tn~ıltere \'e l't&ru;a baki.katta 1{.• lt>tmı, ~fllletil"I" in an !l&k1a.rına 
aırı bombalamıı:ar ve kara a Ja daır ata.ncıaı·tıann tathl1clnJ. ha:&:· 
a.: ker çıkararak SU\·e~ı kaııa:ııu a:-ı teker tf'iı:er ele alıp bunlara 
ttıra.l etme"' :.atr:nış:erdır, Bu ın\!- dair prens!p ""' tatbtkaı.ın her 
aeıecıe Oenel Kurul çok ha.ılı bır memlekette tfl b!t ecıılmealnl te-
karar a!artJc her üç ae\let.l m\l:e. mın edf'eek bır protrarn huırla
ca'llZ ilin etmiş ve- tecavüzün dur mı.ıtır. Bu •Hareket protramı• lıCI· 
durulma.sanı t:nreunııtır. Bu lf'- kdmetıeraen her uç nede oır 
ıın h~itet. Otta Ooguda bar:.e !tf're truıan Hak;arı Komlsroouna 
ıon "·ermıt \'e btr daha tt'ca .. ·1.lY. raporlu ve-nnea.nı ıatf'mekte-1 r. 
nlma.ml\81 1('111 de 1lk dE'fa bır hlban Hakları Komta\-onuna cıa ba 
Blrl94m., 'Millet...er PolW KuV"vvti zı bal'la.r üzerinde Jı:e!ll.1 bir te:
ıneyd&tıa a-etıni.mtştır. Bu :i<UT- k1.ıt ve uaştırrrı• l·apma:.r ye!.k~t
.. ·et hava folu ıle 11~ıra naklecıı> nı "\°ermektedlr, Bunlardan b1rin
ını, ve yal)ancı tuiikeri kU\'Vetler.n cıaı • e:rn tev~ır. hapıs ve s!l:-
!ı.lı ır topraklarını lerketml!6.Jne liinden uade olmak hürrtye;I• 
nezaret e·mışttr. Daha &aara !Ilfl· dlr. AJ·rıca bu pr&ıtrama IOre B: r
tarek.e hattının Mtsır tarafını ou lt>şmıt :\!illetler Genel Sekreteri 
hllkümetln mü ... aacteal ile ı~ıal ~t- bi'ılce bölRl.'I Lnsan hakları ıem~
mıı ,.e bu bölaede bar1'ın kurul· uerl"rı a(abllecckt.Lr. 
maı;.ını ..eailaanıtır. 

Bırlt nılş :\J lleı:erın Orta 0.>
lı:ııda.ttl bu 7arenne ınUka'l!l maı.
lf'~tt :\facarııı.:an :şi bl• tıya:;k.o •1e 
tona f'rm.l~tlr. l\Iacaı1ata?1da lto
monıa~ idareye karşı bir ıhttlo\l 
çıkmış .,. baı arı kazanmıştı. Bu 
haJ.ıı: hareketi R\.laranın mOda::ıa
leal ve verdt#t l'ÖZ(!! ragmııın Jı:tt ı

lannı Jı:ullanmaKı ,;e1>eb1y:e kana 
bol"tılruu ter Mısıra Te :\lacar;ıı
tana tecavıl7.de B.rlPştnış Mılle:!t"r 
G•neı Kı.ını:u bU 1 Ult b r e:<~ı -
; etlf' u:cavtıı.fin durdunılmash· ı 

mUtecaT z.!erden talep etnıısler\1 
DC!nya Umumi efklrının tepklain• 
den c:eıunra İJ."l.8"11 t•~ o·e Fta,n,;°' 
aurmuşlar takat Ruı,ya hareket"
ne df!vam ettruljtlr. t1~e bu ııracıa 
Bırıe,mlş '-lllletlf're metlhtıp hıç 
b.ı· devle' Bırlr.,ml• ~Iillet.ler A::ıa-
> &sMının ~l road.dea~ndekl yetA:l
ıen ı1t.faaf'ı tune:ıt dll!Jünmemı\" 1 
tir B'J macıcte Clent"l Kurulun tr· 
cavttze u•r•mıt h!r memıektte a:t-
l.r.:·ı 1 arcnm ve llHtteca,·.~:erı:ı ı 

B.rlf4m!§ '.\fılle\.lC"rtn a.ııli b!r o:
ıanı oları ~t:llf'1.lf'raraa1 Atla.e~ 
D:vanının mecnurl yetk.!'5ını ou 
roah:t~t>nın atat~Hne taraf o
lan ilt"lCl'ien dört ele\ .P:ten ı;a,dece 
otuz iktAl taoLmı1tıı:-. Bu Rörül· 
dHtü cıb1 Uçte bJrJnden az fazl:.ı.
dır. ;\tııı .. tıeraraaı Adalf't Diva
nının ancak hUlcuk'J meeeieıerdı>o 

karar \'enllllnt dü 11QH1"1'f'lt dev· 
!f't.lt"r.n mıHetrarası bır huku ... i 
n 2ımu t taınden bu tadar çoı

kınmel!r1nı anla:na:.. oı: v. ı:o.c 
o;m&.-..taı1ır. Uall:nı.k.1 .Mtlletleraı·$'ıı 
A;,i&let o~vanı M :ıetler ~m11·t'• 
devrtndekt o, va.o. Sibl clhaaıumuı 
b:.r aııyeo Jı:uanmıttır. Kuv,·et t"e 
t>ntrıta J>Ol1tlkaıu yenne de.,·let· 
ler hU.ku.,unu hl&.Jm kıtınak ı\:1.1 
oır mlllet"eraraı:.ı nizamın ta;.ı:.ı 
i('Jn ,.aılleç, ıez toır UTtır. 

Kendin i tüccar olarak 
tanıtan bir şahıs 

hakk ında takibat 
Sa\l'il.ok lı.eııdı,aL lıccar oıara"-

tanıtan A .. Çe1 adıcıda bir ıanı.s 

hakkıoda ~alık.ltat açmt.1tır. 

~m~ ~ I ''""'"~''"'"'"'"'"'"'"'"''" .......................... ,, ........... ,, .. . 
Uç Çek mültecisi i ALEMDAR 
muhaafl~~~~ltına ~ GAFLET 

~lültcciler ev\·elki eece Rus ban
du·alı TransiJvanya gemi!'İn~n 
burada kalmışlar ve memleketle-. 

rine dönmemişlerdi. 
Romanyanıo KO.teoce limanından 

bır.nıketle Uç ırtın Once ist•nbula 
aelf!n ,.. .,.velk.l ıe<ıe arnı roııa 

Köstence,·e dönen RU& bancııra:ı ~00 
kişilik tran&tı•anra )'olcu Yapuruttı· 

dan Uç ıı:.ı,ı ııauı mail.ama m.Ura· 
eaat eden.it Utlca ettıkıerınl btlı:lir. 
mlşlerdlr. 

Aıılen Alman ırtında.n olan ,.. h ... 

ICINDEYDI 
ÇELiK GiBi SERT A LEMDA R, ZEVK VE SAFA 

ALEMLERiNDE YUMUŞAM IŞ, DEC>IŞMIŞTI 

YAPILAN I N Kl ı.AB IN 

len Çekotlo•alıı: tebaalı bulunan 30 
ra..ı.ndald dollt<>r Oeorı- OorUn· 
betK Ue 17 yaıtJ,ndaltl ann<!al Arı.na -
OUrOuberg enelkl ırtın 400 turt&t· 

INKllABI 

HA LBUKi KUVVETLE 

YAŞAYABiLMESi iÇiN, 

ŞAH ISLA RIN TEMiZ KALMALAR! 

YAPAN 

LAZIMDI 

:So. "' "\'e ara Alemıerlnde yumu~amış. 
def' mlıJtı.. Halbuki kuvvetle ~·a
pılan lnkılAbın ya.şa.)'&bllmesı ı
çın. 1nkıllbı ~·apanların temiz 
kalmaları llzımdı. Şehvani hasa· 
tın ıalebeel Alemdar·ı ıuurauz 
hale l!Lürülde.mı,tt. Etrafındakiler 
ee şah.111 mı-nfaatıeri. kln ve a:a-
tt:z:lert "aıkaeıyle onu haklı. ba:t
••z. Hlzumlu, lüz.unuuz adam öl
d<lrmf'#"t'. nukud ve mClsadent Q'i
bt menfur maceralara &ürClkli.l
yorlardı. .. 

le btrllkte telır~ ff!Tmf'lc lçln l""a• 
purdan iner ınmea bir tırıı.atını bU· 
larak: Emntff!t ~1tldt\rltti:O tııUUe
rlne muraraat etmı, ve mUltecl o.. 
ıaraıı: tabullertnl i&temhltrdlr. 

·:.3 Ylllflndaltl Rudolf Staatnr ille 
bOttln ııt.ınü arkada ıanndan e.:rrı. 

ıreçtrmı, ve evvelki &fll'e turı..t •a• 
punı bar!'ir:eı ettikten ao.cı.ra aa.at 
23,30 da d<!Dl"Z polllllne m.Uracaat 
edere.it lltka ettll:inl bt\dlrmtltlr. 

l!tv•e;~ı aece eaaı 11 de hattı.et 
e~uıeel lcabedf'n Tranall•anra vapU• 
ru yolculanndan u~ ır:t.tııntn t>ltallıı: 
olduA:ı.ınu ıorunce ttı saat bf'kle· 
mlf •e saat 20 de harekef. ttmlt-
ttr 

fiıiU makam. ana-o ulla dtıtı_r.r 
'8hUn Utıea taiepler101 kabul et• 
mis ve kf!ndllerl muameleleri ta. 
mamlanmalıı: Uzere muhafa7..a alttna 
alınmulardır. 

Tütüncüler federasyonu 
bugün toplanıyor 

TOtOncüler Fedf!-ı·uyonunun u
mumi heye! toplantısı bua:nn ııaat 
14 30 da teder~yonun Ahe-n·'-1C\
nlh hanındMI merkezinde yapıla
ca:<tır. 

Koncrel•e tunır, Buraa. İzmit. 
Samı.un Te.aır Mlaelerden aeçUmlı 
40 d~lere lşttru. edecektir. 
Toplantıda. ldare he}·etı rapt>ru 

okunacaıc. yeni geçim vapılacalı: Te 
ttltüncillO :t.> ·~ıı mevzular ırörü
ıüıecek.tır 

Beyazıtta trafik 
Bt>y&zı 'l• tanının anıı.: ye 

meydancs.a· ırafı"r. yül<.Unü h&fll· 
!etme tP<lbırlt'an~n taıbıllatına d.e 
vaın edılmektedır 

Dün aaı>ahtan 1Ltbartın Bf'JUI' 
meydanından liadec~ tram\·aylar 
Re\meJ{e ba..-,11w11f. dllter \·ıuntalar 
ıçın o.-du Caddtwlnın &~·azıttan 
Kn..kara tadar olRn Jı:U!mı tntfll"' 
açumı1tır. Ha .. a alanından Topıta· 
pıya ı;ı:eolf'n Londra Mfaltı. Topkaµı
dan Ak~ara~·a kadar ~il nıetr111 ıe
nişllkte devam f'Clen '-f.llet. Cadde· 
tıl. buradan d• 30 mf'tre sentılJJı::te 
Ordu cacıdegıle Bey azıda ba&:lanmıt 
tır. 

i\tıııet Cadde8ının Çapa - Ai<l!la· 
ra~· arası blr mllctdt't evvf"I lraf'•tf' 
açılmış buıunma'ctadır. ;!l.J\llt't cad 
dMI. Londra Mtaltını. Çan;ıkapı
TOtbf' ııt17:• .- ıı ılt' R ı1ta11aı1m,·de 
batlama'~ta... ı 

Ne yazık ··•! ıbret alan olmı) a
cak, yeni nüfuz &Mtplerı z.u
lüm yapmakta, rüşvet almakt&, 
aorıruncu:uk yapmakta eakllerl 
aratacaıcıardı .... 

ounan kahramanı Alemdar ile 
RUto('uk yirlnı denilen zatlar, Se. 
llm'!n katilleri cezalarını K'Ör
dt.ıkten ı;onra nızamı cedit 11e C
çcıncü Sellm testaıennı JOk et
mek için ('!karılan hüccetl imza
layanları İatanbul"dan "ürdüler. 
Bu itleri :r•Ptıktan sonra onlar 
da aeleflerını bu Akıbete aürüil:· 
ıe~·en hayata hflmen atılmakta 

tereddüt. etmediler •.• 
Anadolu Kaz•kerl Hafid efrn

di. aürailnden kurtulmak ıçın 

&ür.~lllkte t'mı>al~!z olan (Kamer
tlb) adında.ki cartytltitnı Alemd._ 
ra takdim etti. .. 

P•k az M>nra Altmdar Lıtanbıı
lun en ~tıh ricalini ırölııede bı
r&kacak kadar zevk ve "ataya a
tılmış. aatıet uvkuaune. dalmııt'ı. 
Ru.~uk yılrılnı ille zorbalar sındı· 
lf'r. kudretleri kalmadı ı:ııyerel< 
mal toplı.mq:a, çalmaJı;a. el(lençe 
6.lemıerıne koyuldular. Ramiz 
Paşa. kol kol e~ırcller r.zdtrereic 
silzet carıyeler toplatıror, dıJı;er 
yArln da müsadere, rüşvet yolla
nyle ya"1Jlacılıkla ukraıtırorlardı. 
Her b!rl BabıAllye !'>ırmalı llhM
lar, aamur kOrklerle eiltilenm.ı 
atlar Oet"Onde önlerinde t1ırmalı 

llbaalar riymiş elll altmış çuka· 
dar. aricaları:ıda tuvılnil atlar-a 
bln.•rıJş 1(' aıaıan olduğu halde 
&f'llyorla•dı .•• A.vrıca da ınur..-y

ren lraht ve ze~·,-ını ile y Lek 
c:ektırı,-orlardı .... 

Zevk ve Safa 
alemleri 

~f'llk ı:bl f.ıtıı·t Al•mdar. ztvlt 

t'\tıbdaı; "\"'e t&hakkOme hazır!a· 
nan Sultan '-fahmut da Alemdarı 
artık bir rakip iflbl aörmete baı,
larnlf. ızale5l serektıtl.ne karar 
vennıı,ıı. 

Scletlerlnln 'la"ına eelen nlha
yec Alemcıar·ın aa başına seldi. 
Sınen Yeniçeriler birdenbire bL' 
lıı::aldıntılaı-. BabıAllyl muhuara 
ettller Gaftı avlanan Alemdar. 
ccı;>haoeyı ateşlty•rek: k:enaını 

ve dama çık&n Yenlçerlleri ber· 
hava etti. JCaraqalık esnuında 
Sultan ~fahmut da vaktiyle kf'n
dl Jnl bogdumıak Jçln emir ver
miş olan kartıetl Mab!O ~ıu.stai'a
·ı öldürterek raklbtnı:ıen kuı·tul

du. Yer yer çıkarılan yanıunlarla 
Litanbul da kül oldu. Sefahat ve 
aerv~t petlnden kotan Rw;çuk 
Y'rlnı d.A dAvalarını unutmaları
ıun ceza.sını çok ağır ödedlltr. 
Konakları buıldı. Doymak bıl
mf'z bJr hında topladıkları mal
lar yagına edildi. Türlü işkence. 
lt'rıe haya~lanna ..nn verıldı O-, 
cai;tan tanıamen .OndürOldU. 

Tek müstebit 
İkıncı. . fahmut da, Y~nıçerl o

caıtııu kapattıktan sonra trk 
mU.trblt lıı:almıJt ı Fftkaı: o cıa 
hayli zaman ,er Aleti olarak kul· 
landı•ı Ul.let Efendlnln telktnl 
ııe birçok kötülüklere ,.e t.syanla--, 

1 
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HURRİYET 

ra yoı açını,, Tepedetenıı Ali P .. 
, .. Mora ıs !arının. Kava.lalı 

Mr-hmet Alt "\°e Vehabi kıya..'Tlları .. 
nın )'lklct tf81rlf'rtyle tükenen 
ömrünUn l'On nefMlnı verirken 
od&.'iına Rirt"tei< ·~·allına kapanan 
oııı:lu AbdOlmecldl. Saltanata göz 
dt;anış olması vthmi.)'le teıane
lf'meıt l&tf'mlştl. Oöraınvor tı 
Abdülmccıt dt>vrinı- kadar O~· 
manlı İmp&ratorıutunda çıkan 
thtlllllf'rde halkın hemen bıç a
llkuı l·o:..:tu. Boautma milnhatoı
ran lktJdar ve nutuzu ellerinde 
tutanlarla elltnne almak i&teyen 
lf'r aruında oluyort1u. Faka\ a
rada ezııen. mahvolan h"P ken
dlStne hiçbir bak tanınmayan 
halk idi. lıcı'"an ye lhttlllltrın 
t•k.11 ne olure,a olsun. bunları ha
zırlayanların arkAAında cl!<.nıant 
cem•ı kuv\·et olarak Yenl('erller 
ve agalar. ruhani kU\0 Vf't. olarak 
da aoftalarla ulema denilen aecl· 
ye dü~kOnü radtdrlar bulunu
yorlardı. 

Şuurlu ilk hareket 
Halkın taydaıuna, ıuurlu ilk 

hareket, AbdOlmeclt devrinde. 
Garp killtUrO ile Onalyf't etmiş 
olan Reı;ıt P~a·nın de!Aletlyle 
Tanzlmaı-ı Hayrlyf''nin lletjlr ve 
111nı olmu1tur İli< dtfadır ki 
Halltel nıyu z.Pn1ın olı:tul;u kana
aLt:rıe yet.iten, hf'r ~yın kendi 10· 
tut ve lhaanı olarak: \ıerlldtgıne 
inanan hikımt mutlak bır Os
manlı İmparatoru. bir meauııyet 
kabullyle teba&ı:ıı ıçın bazt haklar 
tanımış. kendifllnln halka kar!}ı 
hır vulte ne mükelltf olduğunu 
kabul ve tlln etmişti. f183fl) da 
Reşit Paşa. daha evvel Abd01me-
cld'e lrtlklp ve ırtış&Jn. "ul!l;tı
mallerJn kalaırılmuı tçln de bır 
hattı şerif çıkartt.ınnııtır Gül
hane hattında 06man!ı Padişahı, 
yf'n1 bir anla~n11a fOyle dl'yo!"du: 
•;Bundan böyle Levletl Aliye o·e 
).t:cmallkt mahru.M.'mızın hCUinil 
idaretiU zımnında bazı kavarunt 
cedide vaz·ı ve t«cıL'it llıım ye 
mühim aöt"\lnerek lı,bu kavanınt 
muktulyenın mevadı ai}·aıtlyNI 
dahi cmntyetı can ve mahtu21-
Yl'!t-1 ırz ve nam.ua ve mal ve ta· 
yln·I verct ve Mlklr-1 ınukt&21Yf'
nın ı.uretı ceJb ve ı"tlhdamı ka-
zıyf'lf'rlnell'!n lbattt olup• ....... ) 

P..cıı.şahıann şahuılarında toı>
lanan pay&ruilZ mutla.k.ı:ı,.·etı'.\·Ie. 

ınz.tbatını kaybederek ıuunıuz 
bir an~I kuvveti hll11ni alan 
Yenıç-erııerta çarpı.omaları uuın
da her türlü in.eaıı haklarıntlan 

mahrum olarak ezilen vatandaı;
ıar için O!llhane hattı humavu
nu hu kurtuıuı beratı Jdl. Faı.kat 
bu hat. GCllhane mtydanında 

Abdülmf'cld'ln huzurunda Rf'Şlt 
PL'ıa tara.tından oktındukn ıa
rnan hal:t detll, devletin ytlkl-;ek: 
nlevkllt'rlnl ıva-aı f"den rıcal btıe 
bır te1 anıaınamf1. malllyetinı 

kavr-amamışlardı ... 
B&..jta Sadrlzamlardan Hüetf"Y 

ve Rauf Plll'Jal&rla Cihan 8f'raııke
rı Rıza Pa.ta olmak tlzf're hemen 
hemen bütün devlet rıcall. yıı

nız Padişahın deıı:;J. kendılerının 
de kt·yfi ldarelerını 'kem.tekleyen 
l'f' ))lr ne-"l 111J&hat fermanı olan 
Gtılhant! hattını ancak '-h~ır me. 
~elesının hallıı:de A"rupa derlet
lerının yardımlarını temin ıc:ın 

kabul ederek Ulıuna rıza aötıter
mıtlerı11. 

Derebeylerl 
Her bJrl bJrer küCOk dtrrhP\·1 

olan mertlurlar da 00\hane ha"t
tından memnun detıllerdl. Çün
k:U Tanzın1atı Hayriye \0 llA...-etlf'
rin ld&rf'ainde uılahatı, Adli lışler
de te~kJlAtı bütan vatandaşlar 
için kanuni mtbavatı. Vt'tırilerln 

ve asker almanın tanzlmlnt lAtl
yor. rü.ljvetl, annryayı kaldırı
yor-du. 

OCllhane hattını ha7trlayan Re
şit Paıfa ve ona muzahir olan Da· 
mat Fetht P~a ile onlaı·a uran 
Padl'alı 11ıe böyle bir hattı hü
mayun n~rtyle S&l'rl. '°'<Lıillmlere 
müsavi hak tanıdııt1&rı tç!n halk 
nazannda şeriat haini tanılıyor

Iard.ı. Cehaletin ıa:ıy•ına gömü
len bu ınaanlar, kendilerine h&.:...: 
tanıyan. zulüm altında ezılnıele
rını önlemeli: IAteyen Abiıülmte1-
de !tıkadı meşk.Ok Kur·An-ı Ke
rım·e yemininde hanls ııaı.ırlyle 

b&Jc:ıyorlardı. Reıtı. ve Fethi Pa
,aıar da klftrler tarafından ıt:na 
edllerek kazanılmlf bırer aAvur 
gibi et)sterlllyor, mlletın kadri ve 
ha.yslyetını tezlll ettikleri iddta 
olunuyonı.u. 

Halbuki 1853 aene"I Ocak avı· 
nın dokuzuncu ltf'Ce&I Peten.burg 
sarayında Vf'tllen mO~an1erede 

tnanız Elçl~I H&mllton·a •Türki
ye buhranlar ıc;ınde kıvranıyor. 

BiZe de zıraı:ı.e ıııkıntı verebilir. 
Kolları.ruız araaında bir ha.,.ta a· 
dam var. Llzım gelen tertibat a
lınmadan evvf'tl el\mtz.den kaçıra
cak olursak büyük hlr felılkt>t <>
lur:t diyeı-ek ~manlı lmparator
ıutunun takaımınt tf'kllf edrn 
Çar Btrtncı Nıkola·ya ka.r1ı tnıııı
tere. Frlln5a de\·letlerly!e İtlll,ya
nın ittifakını te>mln edı-n \'e 1856 
Parıs ı.tuahedf'siyle Türktyt:'J'l 
bılyük devletler 1>1raeı11a çıllaran. 
P,vur dentıen bu "\'atanperver 
Reşıt Paşa ile yetlştırd!IJ All ve 
Fuat Pqalar olmuşlardı. 
Vatandaşı tnsan tanıyan yeni 

bir zihniyetin bellrdlltln! ;ötıte-
n"n Gillhane hattına nazaran 
Parla muahedeııl 11r&Aıne1a Oıt

manlı devletının mf'vkllnl Uth
kitn 1\ln SadrAz~m Aıı Paşa·nın 
ii;dar ettııı 1855 1127:21 fenna
nında cı&ha çok ıra.rrı muaııuı va
tancıaşlar dilfUuoımnşta. 

fUl"\t\DH \ <lt) 

T A. T .1. lt - ' EK"hr tm 

GUnu Gunune 
Pahalılık 
Rekortmeni 
Türkiye 

B u hiikme Taran Jirmf dort 
mUyon'un yüz.de dokıa.a 

dokuzu. ınllletltraraıı para 
fouu bültf!rtlnl.n 1UztlnU bil• ıır
mt:ı.. Hatta. bö1l• blr m\iene•• 
nin faa.llyetlndtn de halterleri 
yoktur. Hem bu Jirml dOrt mil· 
1on insanın 1irml üç m.Uyon do
kuz fllz bini, Türkb"eden 11..1rl 
memldı:et de ıörmemittlr. Faka\ 
fU ura blr anket yapılsa ve Jda· 
re imlrlerl illtr Kanunu 7etlrl. 
•ine d&Janarak bunu yasak et. 
nıeıt<!, TUrklyenin en pahalı mem 
ltket olduj:unda blltüıı TUrklH 
01 birlltl eder. 

Geçen yıl 151 kurup. rıah&Iı 

buldutu kuru fasuı1a1ı ıeçlm a• 
rlff! inde altı liradan alan {f(I 
de!, nıf!mur da şatkln ye perl .. n. 

Mllyonl.art:a. köyluniln durumu 
da, işçiden ve mtmurd&n la.rkb 
df'fll. Sattıgı bir avuç mahsule 
ıeçen ,-ıldan ancak bet on ku· 
ruf tuıa alan kö1Jü, ba~matıan 
nebaU yağ:a. liltlk pabuçta.!\ nal 
denılrlne kada.r her ••YI aYuç •· 
YU(' fazlasıyle ödüyor. 

ıs:;o, 19~. ııattl 1935 flJatıarı 
bir yana., 1937 ilk aylarının ti.at
ları •u 5.ıra ıerl ıebe, yirmi diSrt 
milyon insan bayram eder. Hem 
o zaman, seçimi ille de kau.a. 
mak lı;"ln türlü teknik uruller a· 
raştıran iktidar da kol.a1ca 1erln· 
de .kalır. Ne iJı:lldar orıanlarının 
o zorlama. tO"Zpembtıd haberlrrl· 
ne, ne de .kapkara tt kol"kunç 
tthdlı manı;eUerine Iilzum ka 
lir. 

Paha.Jıhlr nkortmenl TDrkl:re· 
de rJyaUar öJkılne hula fırla 
nıa.k:ta ki, D.P. lktldannın en a.. 
t<!fll söztülerf bile bunu ört bu 
Hecf!k halde deffJ. Şlmdb'e ka· 
dar, •Topyrkfin Kalkınma», •~IJ. 
IC!t(e Kallnnnıu, cUayat M:TIJ'e
ılnln 3'llkıe1mesl•, •.\lı' kabili· 
J"ellnln artması• &lbl ıöz. kalaba· 
lıfıyle lt'r\ek cllne~lni lSrtmefe 
ça.IJ"'8nlar, ldloau altı Jlralık kn· 
ru faı;:u}J'e etlketl k&1111unda ıu. 

ıu:ror. 

J4 1't:ayıs J9llt drnberl dıınn.a

dan .,~ hf!p üıt perdf!den konu· 
p.n Denıokrat Parti lklldan, 21 
Ekim tf57 sf!Çlmlerlne sadtte U.cı 
hafta kala blrdtnbjre 11u;uyerl· 
1or. Vedi küsur yıldır bütün mu· 
ha.t<!fet nutuklarının, en fiddetll 
nıakalelerln ve ıtnf!U karlkattlr 
ve fıkraların •uı.turamadıfı De· 
mokrat ParU, fukara aofrası nl· 
mf!LI kuru fasulye önünde ıuıu. 
fOr Te b"lkl de bütün lktldan 
boyunca Uk defa clddJ ciddi dil· 
fUnlJyor. 

Partili, partisiz. mu•afık " 
muhalif mllyonlarca ı~men, bu 
klloı.ıı altı ıtralık kuru faıul1e 
C!tHı:etlnln klbusu a.thnda, 27 E· 
kim 1957 Pazar cünllnil ve oy 
ıandıklannı u.bırııızlı.kla be.kil· 
>·or. 

BURHAN ARPA.O 

. ........................................................................................................................................................................... .,. 
KISA SEHIR HABERLERİ 

tı;ar~ı da li:'ıaadi tedbirler alnıuı
D \ın , er,tebılecf'll!at ::>lld,rme!
t•" r B:r e nuıt l.lll~l!tier )Jac.t.• 
r •an rnHt'let\lııde P• r b. ~ c!..ı· 
r a"lınml.f. bu ı:e bır Gı.JI 
ıı:omı. onu yaz felendtrm ş v~ ou 
kon ionun Ruaı 1.71 U.b&m ed.-r 
' ı rJı:ı-k ra0>orun\i. da adet• P••
ton b ... şeıc:.:cı~ Hl a ka ı Ho o .. 
a i:a u e Sov f't er · akb h 
mı· - B·1 t&k'>ı.1 Genr Kuru u 1 

e Jaş a an 1) ant ı ada aı>ı • 
n ır Bu hal"f"keı , 7f" !\.l;tetlt>ı 

{f' f't ?:amaıund•• Habeşı~ .... 
na t al a:ı.ı, tf'ca..:ü.zıı ırumoaıı:.ı 

KendlAlnl İapıırtaoın tl,lccar,ar:n 
dan Ail ÇeYJit dl.J'e tanııan bu ~
tıı. İ t•nbu'da bulun.dutu ımon üç 
ıt1n •«rlflnde 6000U l'ratılt kuma, 
almı.t Vf' ta.r,ıllk oıaraır. Uç t\lccara 
oır.,r lkt.,er ve• ocer arlı..:: bonolar 
l"Hml Ur. 

Lise son sınıfta takınlılı 

talebe lerin i steğ i HESAP ·SAHİBİNE . 

* ı.As·rt KTAH~~~T ,.. •.--flt. 

1 \'fi! T1Car9~ Ve!CAlf"t!n("t- \t1JA f't rm 
rlnıo yı>nlden 2t"»41 !btlk ta.11-.;ıa e
di.lmı1Ur. 

au•nızlık ,.,. • ,ı ıcı.are:a pollt Jı::a
•ıc ha· aı :na:.ıad r ~ı:.:f'•lpr 

Cf'ııı!ye:· ·alna o zan.arı mütec.ı

v.z ltal .,.a Jı:arıı lttlsadJ ~edb r~ 
lf'r aımı ı kararla tırmıpa da İn
ııı!~tre ve Fr&Juıa buna rlk.vet el
mıunJ,tı Hu o!a llllf'Uer Ct.ml}'e 
tını köitüıoClf'O fl&ıııan ve :rı u hi 
cıı eltrtn başını:la ~elır. 

B:r:f'~mta :\flllC"tlf'rın dığer bir 
raallyf'-1 de St!ANıır.lanm• Ko
mt:ftyonunun ('al;;şmuıdır. Cc; bu
c;ult yıJ ~nce kurulan bır Stllhaı7-
1a.nma TA!• Komıteel c;a~ış:nala:ı

na dev&m etmP1':tt!' ve netıc.-re 

jaklqmif ııörillmektedır. 

Bır:e-ı;mlt '-1'11etle;;tn b r faa.lıre
tl de atom e.cı.erjts! •1 1~-.ınaa ıı>
yında '1.! ııeılerara.:ın A~om Ener!ı· 
r limf'ktrı:ıır. Gt>Çen Jll Elıı:ım aflD
da lfıllf't:f'rarwcu Atom Enerji ,\
J&JUI atatüsü Genel Kunıida ~\.
fakla tu.dtk eallmlştır. Bu rılln 
Aıl;uatos ayınd.a da yrter cıerececıe 

tualk Bırlqmlt Mller;tert Ta.-.ıl 
oldUll:UDd&!l Ajana mevcud!_yet .<a-
7anmı11tır. ilk toplantı Eıtım arı.ı
c:ıa Vlyanaoa yapılac&kttr. 
)'l,Iu!tec~l•r meM-1~1 Bırleşmtf ~tıı
letlf'rin uara>ftıitı bir konudur. 
::'ıılılc•~latan olay.arı yı:lzilııdt'n 170. 
O .. n Maca: Avuaturya::-a 20.000 Ma· 
<'&ı" c..a Yuıoeıavyaya eıaınmıştı:. 

Bırlf:llD\11 liı~let:er ::\tu; tecılt!t 
Yülta•k Komıeerı ve Bırle~nıış 
~llI!e:lf!r Gene: Se.:treterlnın müt
te-rek çalı malan bqarı ı~e ne•.• 
ct":enmiŞ ve bu z.avalll llltiL'llara 
\·enı bir rurı temın edılm14tı!'. 
K.mıp.ardU.1 a:z:. sayıd&lel d.lğe: 
~taca:-~ara da yU.ı.ndt. ı·enl ~·erle: 
temin eıl.llece"t.r 

B rıeımıt :\!• letlerln ba.<:a:-ı g Se
tertıltl d!trr bir !!ah& lee Ç.X:u:t· 
lara Yardım Ponu•cıur-. Di.lnJanın 

pı ta:mıı bö?ae-ıerJncıe c;oc1.ıkla· 

Ali Ce•1k'ln aıı.v*"rt•te pelt cô 
mtrt dayrandııtını ı:ottn ttıccarıar 

~a•cılıta mt.lraı:u• edtrek bu ph· 
ıın hüvl)·etlnln tt'tibltlnl l.lt~mlş.Jer· 

ı:llr-. 

Tahkikat •ırasında hUYlyet. teabl· 
!ine r&raYacak btrhan;t bir vu.ıka 

ııoaterf'mtyen Ali Çevtic bir ara. or. 
tara bir ,ırıtet tamı atarall bu flr
i:tn.en 2.5 000 lla alacath olduğunu 
lddla f'tmlf. ancak bu ,ırk.etin 8&v· 
cılı~a c•CırıJan memuru •lritetın Ali 
ÇC"l""lleten 12~.000 u,.. alacaklı oı

dutunu aortemlşt!r. 
Saycıbk. Ail Çevıır.·ın hUYtretınt 

teı1btt ı~ın İ.e'parta rm.nıre:. lf-..ldttr· 
IOttine ~f't;ıraf Ç<!kmt tir. 

a.f•ıhtf'meıen A:J ~ylt'in ıerçelt 
hıı·:l)C!t v· mait.Md.ı bı ın anıaşt· 

laca tır. 

Simitçilere kağ ıt tahsis 
edildi 

Ort~ oıcuı ''e " ara aı ıfla:·ı ldll 
Hu.ıran dönem e. rııı a kalına 

114uJitnnn kl\ldtrılına.. .. ı. hn cıuruu1 
ctrı);\ talebelt"n> kaç dt'rRten ıa·tın
tıll olurlarsa olhun E)·ın:cte tkn1al 
ımtıh&nı hakkı tanııımaı-ı. llllf' aoıı 
runıfta bır denı1 en tl\ltıntıll talebe 
lert de harekete cetırmlştlr. 

Llı-.e ~on aınıcta te-k ctel"ltt'n t•
kıntılı ta.lebt>lt"rt'. e\"velkl M"ne tl
nt\"Pt11ıt.eye devanı hak'.<ı tanınnu, 
tı. Bu !>of'llf' tıFı.f"df'tı tek df'nten ta 
kıntılı ta.lebell!'r df". e-vvelce oldu
a:u ıı.bı. ünı"\'eı-sıte··e de..-am t'deb 
meleı1nt1~ tt>mınt hıu.UAun~a karar 
alınmuuıı ve bir ıs"nelf'trtnın bf'~

hude oıeçnıtmf',.ını 11ttnıf'lıı:tl"d 1 rler. 

Otomobil yaşlı bir 
adamı ezdi 

Soy<!r Genı;aıp ldare ... trı(lf'il:l '\023& 
pil.ilah buawi otomobil Mtdd!Jt· 
lıı:o~·d@n Şl'11 1$tlkametl• aıtm&kl• 

iken BUrükdf!n ct4<1M1oda bir ta. 
raftan dlt:&r tarata ıeçmeıc isteyen 

Tıl1n 1111; kandlltnın ya'lcla.fD\Ml sı ya ındald YakOY&A SaTavlc'• earp 
münaıse-bt'ttyle :Sımıtcı ve Bi'ıreAçi mış ve atır ftkllde Taralanan bll '8 
e n&fının müracaatını dıkkat"" a- b1.1 kaldınldı ı şı.ı,ı b&&l.&hanealo 
lan t~:ı.uıbul bnat ve Sana:.k.6.r· de ölmü!hlr. 
ıar D<!'mf'klerı Bırıırrı. vııı:vet ~· ı Boğazdan bir ayda 
zı-ocı~una h~vur&rak hörf'iCÇI 
v" stmıt\ılf'tt bir miktar kı\Rıt. tai1 geren gemiler 
g~ınl stf'mlotır, Bırııı~n bu mfi- 3 

iat.att.lli:ltr. ~ore, EylOI arı ıı;-ın 
de- Bof(azd•n 314 ~abaneı remi it~( 

mittir. Bunların 20 ..ı Ru.a, 2e .ı 
İta!ran, ~ \1 TıııtOl:a•. 15 ı Amerl 
Jı:an Te 15 S Tunın band•raaı ta!Jl

matta, ırert kalanlar muhtf'llf' mll· 
'.f!tlere mtnlUP bıılur.ıma~tadır. 

racaatı llı:erıne b!r'.lk emtınt' yt>.ıl 

den 8 ton kl8:ıt laJ.l ıe ed.ı!mı.ttJr. 
DacıtılmMına buırtlnd.f'n itibaren 
b~laoaca'k oıan " ton kltıdın 3 
tnnu aımıtçl ve bönok('ılt':-f!, 3 tonu 
da diler lhtl)·aç N.h•bi eı.snafa da
jıUlacaıttır. 

MAGAZA ARANIYOR 
:\tuh\eJıt tıcaff"" M"l'lıı:·''lenncı"" t ınka tttlhunıa m1i~11ıt 

de"\ tf'tl vf!]"& k'ra:.ık maiazaıar aran:naJttaaır. Et"l'laf Ye fartıa
na Tophane P K SO adrM.ıne bUdlrüml'l!ı 

APARTMAN 
DAiRESi .. 

ZENGiN 

PARA •iKRAMiYELERi 

HER 150 LiRAYA BiR KUR'A NUMARASI 

.. 
• 

..... ~:ı;\\.~f j·~i}·0~~0}it ...... ,~,-z .. , ... :1·~· ':~··r13 ... , .. .,11::;1· ........................ 1 ....... ~J~~~~~f :~i~;2~;:~~2: 
ı.ı orrıuıın.ı fl:ue-t t'tınl~ \t" TEFRİK .\ No·. 

4 
· par:a.kllk, bir kapıyı aralırormuf, 

lf·trlerl..•tı ı..uı·tıh. J..11:1111 \ı.a~.1h:ı- EDEBİ RO,l.\S ırızııcc tc.-er11·ı •ü20yormu.ş. kenJ.I 
nın f"lırı\fıntl.ın 1..ırl..1111 ~ ... ı..111 LırıyoN.tu: Ha:;an uyaa:dı. Huysuzluk. etru;>z. kf'ndlne bir oyun uydunıyorm..ış 
»•ırtoııu·~a ı .. ıl"nıl'!llr. ""ııı..1 •Aoam nerde. abat• dedi. ecı:nce de yatı§DlMl f4te böyle to- a::bl N'\·ınçtl bır parlaklık vardı. 
f.ff'ndl ıeı·• Uıuntu)IP f'\t' ttıııı 'tUnevvf!r: cAir:ıtın mı ıe.n~ .. d'.Je Ia.,,. o!urdu. nurdu. Yatak"& Saç:arı dürndüı ardına yayıldı. 
mtı durıı11111 l..ıırı-111:1 .111hıtıuı1 .ardu. bİs1rınıık:a tP:~lne uyu~·an :ı.ıu111-o pıron çocuta?:t '-IOnevveı- onları ikiye a~·ırdı. eaı 
tır. Erteli ıtın ka.tl!lıJla. birlikte HM&n on ya ıa..-ında1C1ı:. ama. ta!aya baktı. Yorıanı u t.Onden a:.· R11c1an neşeyle kıkırd.ırordu. yandakınl de ayrıca Uçe arırdı. ör· 
ltu mf'sf'lt-yl konu maJı: uzert \•· hi:i daha kendtnı tutamaz.. fa· mış. b&.'il , .. ~utan ('IJl:nllf. •at •Len. eneme çocufu. Uyu.aun .. mire bq:adı. Güneş trıcıen ıyıye 
ıt rı.hı ajabeJıılne cldtrler. l:•de ~ , A 1 , t kolunu •·•t•< 1·anıpı lıı:f'n'"'ndıHl 0 _, "'Ü eliyor. ı,ıcall'lı""ınt du,·uruı·o,, ta.,.nı ıa.atır1ı. n11 rıeı.er e m<T J .. \l.1 yancurıı> da başıma mtl$a.lat .:n.ı J ,. 

eocuklar uykudan u1aıun.aktadır. mtşt.? Okutup üne ıı. olmadı~ a:eçmf4tL Arada b1r de'of'lenı!•or, edec:f'n?• l!f'lfi6:z:ıaı botmıya çalışıyor. tahta-
lar.. a:- ·~a ıe•~e•tk 1:a.,.ıar 1'"ln11. b·r o 2üııu .. rmax lat!yor. bır tür.ü .iarı ırevrttlyor-. t8tıdelıı:.t guı;-u 1· ~· ...__.ı "' -. .... -.... HMan oralı degı:dl. Hı\!l daha 

r 1 b, d 0 orhl önıınt> 1..,.emed.1. Hu.a.1ın oa de uykwn;.nu arallyamıyordtı. ~ ... - •ltnoe•• ip! rocu•un bu-una ·u- aıtıp ü tünü kupkuru ed'yordu. uvuJan .Mu.s:a a::a çarp ı., .r en ı 7. ~.., .... "' ıa ... ... t · bu •u ... '!""" onuruna dokunr. a- llı&n onun ba. .... ına ....Am.elell. Parmıı• ı.. - .a. çcıırcıe küt d~re b:r f9\' oı:ı.11. 
ıe:-lni. ac:Y•rdl. Hem<!tı 11:.alk.ıp dttan "' • ...... '<" ıaAına .. .,ıoru:•ur. yozunde .aıne.ıt 
çıktı. )ferd:veııden ıne.r.ır.en Mune•· zar.amal&!'& kCıtO .atılere bir •7 A:ını burnuna ~ôtllrdü. ~l\ııtafa yürür ır:bl aeıdt.rıyordu. Bunu ye- ~ıusta.ta kendlndf'n seçe-re-it taba· 
ver. dtyrme!. ı~:a~·ııtı 3-ataıta böJ1,·blSn bumundau ne!e1 a:a:na:·ı;u·a ter- bulmadı. araıunın a·;.ını 11• la-rktn b ını cıuva:-a. vurmu,tu. 

Ha.an,• dlJe ıt0rd.u. •döı.eit temla tıa'.ıa.rdı. Buı abahlar da \tr·~ •Hım .• • d!Je cıönü~·ordu. Hlllian dtkla:ıı. :\lU8t&fa ıblıya puflıJa. a· Zırı1 -r.ırıl a~:amıya baııla.dı. Huan 
m:z lta:kar,:ıı. o ıaman da ee-r.ı.:ı· da rülüln6Üfor. e1lentyordu. Son- yatını bir çe-ktl. iki \f':C:tl, df'rken rna.'1cup-mahcup· 

ml'• 
Huan eevap yermedl. aşıatı 1nd.1. 

MUnlfTer. onun bell~a ııtt1tln1 tar 
kett.1.,. ş.ırll·flrıl lfedlıUnl du)·du. da· 
~a sonra. merdtf<!n bau.cı.a geldtıl;l.n1 
anlayınca~ 

'-YU%UOÜ fllc&, lan, plal.> dlfe .... 
lendi. 

Ha.an, hemen bu aoze u:rdu. T&iJlt... 
ıa aolculup yüzUnu çırpıftırdı, Rf!ld!. 

:.tı.ln<!ffer· 

·~·t.~ ded:.. '"B\ltun akıtmam1' na-
a.:11.a ... 

Sacttı·. ountl,•le ablumuı. aaç:an· 
zı.ı orü.Jordu. M'.lne1'Tff! 

Radi saa.cı:. t>aka!ım.• ded.1, ·a~ıt· 
mı mı Ha•a:l? Bl bak, baka1UD . ..> 
saade~ c,eı:ı.dt~ 

•Dllr bP. 11.DCI. • dedi. 
n .... rı. arata çtlı:mııu. Gı.lneıı ıa-

~·• r • vururo:', ıoz:tnrıı ıurpıf" 

cın.::ıen lr:a!'lına aıta.mudı: ra yt"t'd.en bir 1p bUldU. lı:Ulaıtıoa IJ()Z~erın: açıverdi. Rahat. <lt'l\:CAız cB"n mı rapıım' Kendın vur-
cGıt. bali:.• cıedı. iirdü. Muatara aln"''< koa.mu' b:r u....-kudan uyındııt:L bdtün l·or· d.un .. • <1t"dl. 

~:Ji :.cıpırdadL k\ılatını lıı:ac;ırıı. Ötekinin ıoı.:e:r:nden yaı,lar bo-
::\IOnevver anladı "kl, dôte:.C te- Ha<ıan ııene dunnac:ıı. lptn ucunu aun'.uguntı aıtıtı ~özlPrtnı ar•:·< ,a.ndı: 

mlzdı tıu defa burun dtll&:lne Anlctu. ).tu.. ıete ... e de !ca.pıyamıra<'akı be:11yaı. 
ta.fa uykuaunun ara.&luda bu zor- OUHtyor. anını kulal<lanna l"•· 
.ama'"ı ıeznüt olma.ı. rı\izi.ln:I. dar açıyordu. Dogru:cıu. yalancılt· 
Ktlçiu.ı:ıe açtı. HNıanın b&.) ucun- tan Kızmış aııbi Ha6J1,n1n t1i\tU.1e 
da ':.:')(;r·l:lk.ir ıü:dügünü ırorUn- b:r atıldı. Altalt&. ~tU&tl'! bntuı;
ce atlar ı;b1 mıya b~ladılar. Huan :\h.ı11ıaf'.ı.· 

Hat-a.:ı rne: 
•Ana:n ne-rcıe, kız? •decı. 

•Netcen? Da· unı .. :e a:-att • 
•Da~ ın11ıııe mı?• 
OA;lan hııla oda:.-a ır:rdt, panto!o-

nunu •~atına ııeçınn~ .. e ko:ru:du. 
Sa~df't ,a,~e btı- ha&ıp· 

• 10 da ı.decei: ııa:ı &J dedl. 
l.lüneY\""er: 
•Len, HMan!• 4:;-e batırdı •Bi 

yent koyuverm.em., anam temb·h 
et~ ı 

a .. an 
«BlL ıdf':li. Ben de t:dece::n..ı 

t o:ur b. l ere koYt•rmem • 

•İh. bf'I• dedi «Ana .k.t:r. tU· rı Jı:ole.yca ~-ı;çıcaa-ı ıc:ın oyunun 
na bale .. • tadına \"aramı~·acatını bıl!)·o:". a-

Sonra ıene aözlerıru yumd~. lancık!an yenıis· eee:erı çıkarıyo~'-
öte l·anına döndü. dU. lfwıtafa onun üeHlne çulla· 
~ünevTtr at9: du~·unca b ını nı:ror dtllne en ~nk yakı1tırdıj:ı 

Çf!v:rdJ.. suae, oı yanının ıa.ç!a- hır MS2:ü .OrHı;ordu • 
rını lirürordu t.Yakuım r.f'nl.• 

t.Our. kıprama.. r•ı• dedi.. :'.\t:ü:o.t>vver:n g&i(arı örO:üp bt~-
~Une-r\"f':! ti. Saadet 1 önüne a:dı: 
t.Nı o len'!'• dıye batırdı. •N·a- Hı.hl.ı dedi. -.BIL!iı:aı:tı!ar ı~:ıe. 

I 

tHııı Ka.ktlrdın ya bf>nı .... 
Dı~arı c:ıktı. Ellnln tenııvie 

aoa:lerını uınışturuyor. a1tlama.'<
0

!nl 
kt!'~ınek lııtertp acısı.naan ktl\f'ml· 
rnrmuı ırıbl ewı,up •~up aıtlıyo!"
ctu. "\lflnev\·er f'llert Saadetin ıa

\lnda ter11 - ters baktı: 
•0'.acatı buydu.» dedi? edeme

dim mi S!ıe't 
?.luetata ıuaup donn:ı.u)tu: 
t:Bll ıen, bubama aem.ez.&en. ""'° 

?Ü •• • 
•De Bl'n m1 
tKUtırdın 1• 

raptım.'I• 
beni-• 

(DeTamı Tat) 
• 

Dtln ıtıo \'asıta~·a 226 dl • !!20 tç 
lıi~ Uk, nıuhtellf lhtıyaç- aa.11l1ılerı
nP. 40 ton df'rr.ır. S.6 ton çıvı, ıo 

klto kala~·. 8550 pa.kt>t toıo"rat k1' 
tıdl ''e :.175 1t1ıo karpit. da&"ıtılmlş 
tır. 

Yeni talu.i• edilen liUıtlkler de
proR:rwm da.ırNlndc te,·ı.:ı olunmak
tacıır-. * BELEDİYE MECLl~t - Bele
d.lvl'! A-ıecıııı buııün eaa t15 de 
toPla.na.rak Eklm ayı çalı,maıa.rına 
df'vam ed•cektlr. 

ı.t:t"Clleın bua:On yapaca~ı toplan .. 
tı IÜ"ldt>mlnde tmar ile Hııilı tek 
lifler bulunmaktadır. 
* TESİSAT . - Spor "\"e Sf'rt'l Sa

ra.yıncı ııutma tesııatının n::mall 
lş1 Bf'll"dıytte ele alınmış bulun
rnaictadır. Kıı mevıııntne ;ırmeden 

t•veı tet.11'&t tamamlanacaktır. 

B~led.Jye EncQmenl bu ı.ı IHl 
bin ııraya ihaleye cıkarmıstır. 
* KONTROL - nun neıeaıye 1.i< 

tısad Murakıpları taratınaan 215 
mtl~8'f' kontrol ecı.tlmış, beleJl 
yuaklara upnayan 1:;1 esnafa pa
ra. 4$ e"nata da ıhtar ce-ı&.liı verıt
mlştır 

Ayrıca müşteriden fazla para a
lan bir ıuına •&bibi haickında 
mıı:t ieorunma zabtı tMzlnı olun· 
mutt.ur. 

Bir i,si toprak 

altında kald ı 

.Şehremini tıe J'atth aruındakl 
Vatan caddtdntn hafrt}·atuıda. çalı· 

11&n 22 yaı;;ındaJı:t Ali Btıflrlk to:>rt· 
~ın çôkmeiii ıle ai(u aurette }'a.r&lan
mılJ ve Guraba Haat.aha.cı.t ine ltal· 
dırı!mı,ur. 

Migros peynir satacak 
OOn M!RTOll m.-· .ıeezL ıde Beledıve 

İktuıat ~lüdilrünün l~tlraıctr:e pr.;· 
nır 11auşla.rı mevzuunda bir toplan 
tı yapıınııttır. 

Varılan ve bu r.ahahtan ltibatf'n 
tat.blke konıu:ıak olan karara aöre 
f\.t:llll'Qlfl. f.,tanbul. Kadıköy vP Be~
o~lu clhfltler1nde b~ı- ıcın ıoo er 
teneke peynir ıatı,a ('lkaracaktır. 
Peynir '1.rıır<»ı kamyonlarına 286 
rıra.mlık p&ketlt.r lç!nde 100 kuru, 
mukablltnde aaulacaktır. Peynir.in 
kll<>ı1u 3M kuru~t.tır. ------- - -----

BUGÜMKU 
H A V A 1:etllk6;r :\leteo

rotoJI htu1o•u· 
:nurı. tahınlnltrlne ıöre 1ııuıün 
febrhnlıı; Te cl•annda haYa par. 
cah çok bulutlu Cf!Çtcek, rüz. 
ılrlar pojrazda.n mutedil ola· 
rak eıectkllr. "\"aflf muhtemel. 
dir. Dbniln to yüksek huare· 
11 26, en düşük be 18 San
tısrat olarak kaydedllnılftlr. 

TAKViM CU"\t A 

• nhı "" 
Al' il - GtN 31 - H IZ lR. JS? 
Rt:"\ff 1'.173 - E V 1. (; L :?l 
HİCRi 1317 - Rebtıtıentl t 

SABAH 
ÖÔLIC 
İKİN Dl 
AKŞA~t: 

YATSI 
l:\iSAIC 

Ya•lllt l!:7•nl 
M.00 12.11 
12.03 M.15 
13.19 09 31 
17.47 12.00 
19.19 01.30 
04.lt 10.33 

G•zetemlze ıo.nderU"n '.'&· 
alar •e ~imler b11tl11n 
buılm.aıın iade edilmez. 

PİKNİK FİL.'\d:SD E.'i BlR S.W!i.E 

PİKNİK 
(Plcnl~) Reji: .IO&hll R l.o•"" 
Onuıı1anlar: \l'llllıun Roldt-n, 
Klnı !\o\·aı... ~n.ııan ~traııb~rı. 
Af'tty ı1f'llf. Ro .. allnde Ru,.~PI, 

Ar thnr o·eonn,,I, C'IUt' ROht"rt• 
ı.un - ~rnar,n: nanlf'I Tarıt

tt a-.h - h runf'ra: ofııın " ll"orıı 

Howe - l l liıll..: Clror&"f' Dun· 
nınıı: - Prodlll.. !)·on: ('olomhlı' 
- ' ılı: J9.l6 - t 1unlu•n: ll.'i 
ıtaı..ıı..a - \ntf'r11..an fllml -

ı 11mdl}'e kadar hlç blr filmdi!! bu 
kadar ıyi bulmamıştık:. Filmin .,,._ 
narrocuıııu Daniel Tarad.a..'i}l (1 a 
dlkkıtı çek.en bJr ısenarvo ha7.ı:I•· 
mııtır. Zaten oa.nıeı Taraaash'ın 
bu fılmdekl senaryoeundari sonra 
rejl~örlttlle başlactıtıoı söriJvoruz 

Bütün bunlar aruıncıa 't:adl(fll"ln 
kiıçtUc kızlcarcıeşl l\fıllle Owf!n• 
rolünde S\Ulan Strasberc te J':ı:·
laic bir oyun çıltarmıştır Bu t1ln•, 
hatıanın muhakkak:: ~rUlmNJ i'f'· 
relten fllmlerlnden bir!dtr. 

\ E~t \t f l Ek. ı;;ıneına."ında.. KORKUSUZ KAHRAMAN 
Go<;en yıl Şehir Tlya:m•unoa 

oynanan OtobUA Duragı ad.it p'· 
~ esın )"&7&rl \Vlltıam tnıre'n!n 
Pıknlit adındalci bir baıtka pıff'
"'ındrn c:ıkarılan bu rıım:n rrJI· 
södilgünü JOAhua Loıan rapmı)
tır. 

Josl111a Loı:ran tiyatro yazarı •e 
tlyatr-o ttjteörQdUr İkinci DUı-.• 
ra aa\·a,,,ınctan önce A::aııın Bah· 
c;;Plerı tıımının dıraıoııarını da 
o ya7..mıştır. Piknik Joehua Lo
ıran•ıı1 ı:ıc filmidir. Bundan Mın
ra yukarıda adını ancııJtımız O:o· 
büs DuraR'ı'nı ('evınnlttlr. 

(,Jnhall 11.f'JI: Dtn1er Da'~' -
0} ll•U anlar: Glenn Förft. F.r· 
nf'~t nnrınhıf". Rod ..-.ırlıt"r. \ :ı

ı,.ırf' t·r•nrh. rf'llf'la F"rr. Rrı ... •l 
Ruy .. dAt"I. "\o:ıh BPf'M - ..... nar
~o: Ru"'""u ~. nuıı:ht'•. natnıt'r 
Da\t11 - k.Amf'ra: C'harl•oı l.:l"W"• 

ton .ır . .ı.. 'h.ızıı.: Da\ld R.ıı..

.ioln - Produl. l)Oll. ('olunıt>lıcı. 

Ph·tu rt" - ' ılı: 1958 - l ·f.unln· 
ıu: 100 da"-11..a - \ TJ . .\S !'ılna-

Kr>nu. u Paul t. Welman·ın tı•r 
hlıc:(ı~·Pf'iınaeıı \ılı.arılan bu .. ın 
kocasını ~evmıyen ~r kadın f P'~ 
llcla Farr). iyi kalpli bir c;ıt çl 
<Ernest Bor-anine), çlf('lnın karı~ 
tıının k"ndlslni baştan cıkırma 
11>~eQ:ıne kar151 kl"'Jyan blr 'ı<:Ah~ a 
fOl!'nn Ford), ç!ftçinın k•rv. 1 rı
da ırözü olan bir yanaşma 1Ro4 
Ste:ıf'rl arMındaki dl>r\.10 çatış:::ı.1a
l'l dıie ıetlrmektedtr, 

Pıknik ba!ojlansucın ve f!l('tnun bi
raz ağır rortımNinP raltnlf'n cok 
temi7': b!r fllmdlr. Açık hava !<.&h
nt'lertnın bollu)tıı ve rıon..lderln 6<'
ç!lmeeı filme ırercek bir ff'ra.h:ıit 
katmıştır. Jo.sbua Loıtan'ın ıtı"a 
11Urt-!I plAnlarıa çalıettıı cıaha 'lk 
anda ht'l7. olmaktadır. Fakat bt.1 
kuıa aOrelt pllınların filmin &n· 
l~ılm~ına daha çok rardım ett!
l'i ve rtnklerle me:vdana ıt"elen P'!lmın ınıı Te tıkı.ş:arı ht>ft'c'\n 
ha.rmonln:in çıPkiclllJl:lnl arttırdı- srafıiU tle çalışan Amtrtkaıı r\!>
tını kabul e~:ntltvlz, Bu pl&n:a- 11s&rlf'rinden biri ka11uıında ('l~
rın. ftlmin akıcı:ıtını ıaıtlamak duğtımu2u ~111 f'dlyo111a da. f''.· 
hakımından da ayn bir önemi mln tk'.nci ~·ar11cıı P.f'flrctlerl oya.-
var laYabı:e-c~:t bir h11.iıl1Ittadır 

P;lıı:ntk'Jn konuısu. Kole]de ırt TUrJı::~·pae henü?: l&tl"rllmem., 
b!r rutbol ovuncu~u olan ra::a! olan :\farty adlı fllmdekl rolür:~ 
hayatta be.şa~ı:;;a uıa~amı;·an Hal Ont' kavuşan Emest Bonmıne ::e 
Carter (Vllllam Holdflnl "in ok'ul ı~çe-n yıl seyrettıtıınız Ella Ka
arl<adaı,larından Alan Benaon'ı•n zan'ın Rıhtımlar UstClnde ıorı 
fClltf Robtr .. onı ht:na:.·Klnf' ili- th~ \\'a!Prt"rontl filminde dlkit.ı:ı 
•ınma;.. azere Kan,sa5'1n kOçU:t Çrkrn Rod ,ste-l;f'r·ın \ıJtardıkları 
bir- şehrlnf' Q;elme ı:rle ha tar. oyun t~~ oaşlıba~ına bir özellıJc 

İlk ka~ı!a$!na. ow"ng ailea!•.-ıe- ta,ıınaktar1ır. 
C1:?· Ha.! Carte-r- hem•n. ""ın .,n. ~ 
YiJ'< kızt '.\fadSltı Owf'n •e <Kim Nl')o 
vaki tutulur. Fı:ı.kat '-fadıze·ı Ala, 
Bt>nıoon cıa 11f'vmeietl"dir Alan 1 
BP-llN)n baha ınırı h0\"01c ıllola-
rınaa Hal Cartf'r·r '" \·~rmeyt t1t.~ 
bul "C1,.rr;e de hi!ti.l:ı kMahının 
ka:ıldııtı bir oıknıt:~ Madr·ın 
Haı·a Y"aklMmaMr:a ııııe-r kan~ır 

Kız kurusu bı• •ltrf'tmen olan 
Rôfiemary !Roııal!nd Ru .... ~ ı• n!:-ı 
erke~e-r kare~ındakl davranı•ı 

, !:imi &.J"rıca ız<1zf':lf'~t!mıf':.ttf'd1r ' 

UUZlN KLRTri.A., 

ııe 

11EH~IET DALJ.1A7 • 

"'lklhlandılar 

.. ____________ ,,,, Willıam ao;df!n'I, Kim. NOTU· 
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Muhalefetin açık hava toplantıları başladı t ARAMızoAN AvRıLANLARl 
hoJ 6lçu...a.ut CB.14a 1 ıncıd"' ! nünde Lk..I •ç:t b&Ta ıcpıa~tıas d.L • 

İl Seçim Kurulu E. İnönü 'nün nikah ve düğünü yapı ldı r SÖKMENSÜER 
HAKKI 

~ 
an UtWn.aı- .. ere& ~l.J~ • 
Mr ıbrmelır: fltt'Jealer ..,.. lıiP .... 
ıer dde etmek ..,.,uuı Ta.t&.ad&f
ıarı komilnlsm tebllkeaia• kuJı 
UJUfturnıak llte1•a betbahtlu 
me1dana cıJcmtttır • .., Şlm.di lı• J&
%ar da. o M-tbahtJar araDna. kan
p.ru (.ok uzölec-ejlm. Tflrk mille
tinin ıuı:ıurunda hnrmetle eril• 
tek 1a:ıar Tank ButraJa lUt.a» • 
diyorum: 

::-ı;~ab1: :::5:;::::~;:; 1 6,t:r:nde== Pusr IÜJ111 ll~O ABDULHALIK 
1•tıdadır Jtp ıurı.ntuau d• da EJtıp eamıı me1danır.4A Tt ııat 
botuntll!.u a • .ı:naıoJI 13 te Ta ~arıada ııı:ı mt~nz yap'" REN DA 

fBqı t tndde) (sa.p l tne•d•J 
ERDAL'I' nCht''r ıtmler •ll?'dn·· 

HalO.k Gf\len, ee•ket AJ!rtopç•ı. 
Azız ürıüzın, Ahmf"t Kayalı. Zt-'.-c: 

CUm.n~t rt:lnü f"fl He bırUkt.e A 
merıka::a 5;ıdece>k oian Erdal İnö-
nünün dQtOnü. ıa.at 11 den itib&· 

Öv0n('. Abme\ Tarık TakOY.I.. Yu- ren. Lıman !okantuı alou1arıncıa 
ıuf ltanbacat. İbnblm Mtu·at .~· ı yapıldı. 18 30 da eaıon tamamen 
rı.lı:o•a. ı:ıoımuştu. İnöniı, ._alonun bir kö-

""Yhlnı1e • .. ~ r& -~~.r~:~d b•~tıu laca.lı:tır. Eftıp ıw·.a.'--tnde muattrne· 
d&r rn1Ue• 1! ttu. ~n ıe.neJ turu1 L,JarınLJan ba; il•· 
dat~ ,.: :!rtn~~fmı1 ~Ula •l· rınu:ı. tonu.acat.an bıl.1tr!lme~tec1lr. 
daf.aa edenk. tetnr lt~~d; ZZlU· lllR. P. DE AD.\\' Tl'SBiTt 
}l!cektır. Bu dlle&ln bütQ r late.. Hur. P tst!lnbJl -d.aylan dtıtı 
Yemıtd., t!mdlden. teceıu n l'Otk1· .'\o.karada ıoı:ıun·uarını ~aı:ayan 
11b ~!!!Tabı ıc.em!lt CMa eden •· ıeneJ lt!are kllrutu tarafından ı.e11 
betle 1d1ıa edebilıru ;•' "' lea· b;t edllecek 1e ı:ı &kimde umumi 
yok• tacı lbareı olaca.r. 

1
' .ıratma. etkıı.ra açtltla:ıaca .. tı: D•Iıkl! Run. 

we bUktlmP.t tdare ttnı tır. Dt!vlet baata!ıtUıW taş !~•!:o~ n... .\oeire 
tı.ti tatbik~' ellallea1J:ııctenııı bir maıı Youoputoa •e B'\~1r1cor. Bahı:eUevltr 
Jnnmavıp btr n.1%aın ~ ıbant bu . ı\ıtar b.aa:tahaııea: bat hrlr.t:nı ur. 
d.altl. ~nlarlfl.. b'r ı.ıı:ı ntı, b1.: •· ı Beceranonurı. Hılr P ı..~aı:.bıJl a(,a 
ttu&u arta TUrt mtıı bıJıı 1f1 ol. 1l oıacat.ıann• "Zlubaı.s".c na:.erı:-ıe 

etlnce anJ.a.. balnl.mu~r tılmtt Y• ıetttl btlkaıtıeı 41de t'lf , 
ltullanm•k tabut edllızıı•ttr. Ct~ C t.r. \"\L. 1'
r~C1l, Jzlz, i'nmer ıttatanna To.r· t.tanbul C' td~ y'Jlret idare be. 
tün 1.•rnı do7nı~tur M.eaıleiı::etı 1 Jetl tqkll.lta •U tuı•mı c,Oa~era.tş 
ıuı ıuUat•ı::ı. '>lr ı:naxıuırara utaşt·· t.t: 

Dünlı:O toplantıda, C.H P nın. ~ff.lnde oturuyor. i"<"nÇ t'v.~:er mı· İçimde ·~·tardır bir hu.ret vardı. 
1
, Oa 

ft ı kapalı 11aıon toplantı~arında. llf'· ı.atırlPr!nı kal'ftlaroak Ye itram Eskt l3Uyük Millet MeclıeJ ntllh ı 
Abdülhalik Rendaya teıeron etme-- çim kanununun 43 Tf' <14 üncll bu.lunabllm•k lç1tı (tr~ıoıyor ar· 
ırı l'e evine lldlp ır:endlslnl zıyııy maddf'\t'rlne r:r.ret f'dllmedllt'.::ıe dı. I 
• •aır •lkiv. eti tf'tklk Pdllmı~ ve du- l3 r ara:ı:ıc. ar.tadaış:arımız. nö--ret.te bulunmatı lçlm lat1yordu. VA· ... 

rumun idari nıakRm'ara bHd:rılme- nUnUn tu:aıtına egJlf're.t:: zı(e b .. ında ı.t:en aık aılt aradıj):ım .,., <>-
ıılnf' itarar vl!'rılm.!~t:r - Pa.~anı. maşa... 1u11z var: bır dostu, tnzıva klifeııne aeçtı.ı; tullarınızı e\·lt>ndırcıınLz. kızını:ınu 

ııraaa ihmal etmek bana çok •<'1 oırı:er taraftan Hür. P. n.n yaıı::· t-aacı~t.tn.ı aöl'<1ünüı. Daha ne ar-
g:cl1yordu. Fakat daıma araya b;ı.' tek ae\·lrn turuluna mıtncaaı e· :ı.tıııU% ''&?'l Cltd1. 
ıey ctrdf. Arzumu yerıne setırmak df'tck aeç!m ptll\11'.a:anuda meıt&.:e inonO. arkada~ımısın bu aua.:-
bır tllrlO. nasip olmadı. Nihayet rumuzu kulla.nacagına da:r c.tlletı;! ne; 

den bJrin:ıı hl'11 muha.blt'l, :tn6nu4 

'r• hltabe-n; 
J.&tanbula. ıellrken. !Olda, Vatan 

Gazeteııl ınubabltlnı buıruaı olara.k 
bevanat'.a bulunmu,aunuıı. !=\Orl•· 
dtkıerinlzl bl.!:ı de blldtrtnn.l.llnls? 
dN:IL 

Muhabirin aua.llntn et•abı tu oL 
du; 

- Tot canım böyle bir ~y ..• 
Eı:::er bir ~e~·ırr aöYltmipf'm, l\alıi:kt· 

dır o arkadaşın. Saatlere.• yollarda 
brnl brldf'rn1ş. ZannP<ler8enı f(tyle · 
bl,,,tyler ~rlrmt.tt.ım .•• 

Bu aradlo bır saıttecl;; 
-- Paşarn, bal ıtbi atlatıyorırunuz 

arkadailmttt. GazetecJllk yapıyonu· 

nuz. 
Dütun. ıeç Talltlera Jı;adar çot 

samlml blr h&T"a lçlnde deYam et. 

mhtir. ............................................. " .. '"' '"' 
neattannı T&.&dOdeuJern tabWreue cSJD rttnlerdıt ıınuh.ııf ,>&rl.lle 
~ ~e teJırn ntreuen lkt ptht tat.bL r1n lçler.nd!.:ı bu'lnl de•tt.<ll)'eC'etl 
at a 1tntnıı1ur. İ"ktisad! taltınma we Jalruz oıı.1111 ı.ste31ıı, reJ atı!mut 

dly~ ya~aı:ıdıf'd.aJan ~alı~?m.lar aı ıerettıa1J ıe.ı lnde rtv&:reUer d'l'at 
b.tış~r :t ra bUrtUunu.. bit !kti.s3.cıt mat'"adır. c (.~. n.n mü&taic.:ı:e:ı 
Topla~tı ıtrd!Q;l aeç1mle::e .Iall~ ı:nbcadelele. 

cıu.n~ü ıaıt-telerde bu çok de~rlı tn 1 tetkik edllereic. bu husuıun !içe " ,_ şu tur. ontnr daha torunla· 
&anın ölüm lıabertnt alınca. hem ç,.,k çim kurullarına b.Jd:rı;..'l'.le 1 IÇ1n rımın da dü*UniPr1nl ııöreceğtm 
leMtiflr 4uydum. hem de dünya i''~ HOr P df"n 20 ıane O."J' PU6U1MJ Hadi ne duruyonun, o.ana etmJyor 
zırıe kendıeınt aörmenın nasip oi· ıt;tl!'tı:mteıne de bu arada karar T~ mueun dire cevllplandırdı. 
mam.Mındao dolayı üzüldüm. C.· r:lmlttır. Kaa.un Gılleic., dütUnde de htr l'a· 
naze törentnin Ankarad.a Japılmı..:>ı Son olarak Çatal<'& llte ut1m man oldu&u ıtbl taıüdL Bir hayli 
aon tefyl vaı;!eısiol :vaprnı.ktın da kurulunun bir auall uz.erinde dana ettl. :;ık aılıı: darn de&1'l1rdl. I 
beni ala.ıtoydu. dunılmuttUt. Bol bol eı aıktı ve batıl' aordu. Qo.. 

Abdfllba.llk Renda 1;e Ma.ltada ,,. ı ta "'•nrasını 
Tf'tkf"N"df", ~~,.e ..,.im. kurulu fl· renler. Oule. KÇ m. m_. ık.ı yıl çok eıkı arka(la.-;.lık ett.lm. " ......... 

1 
b d ekten Jtcndtıertnı 

CHP listesi 
açıklanıyor 

tatar olın dan IOD.ta D.P den ı.u rtnı ırtteye J.~t.11at pyeaıyte pro 
p aın~ u, •e 80 kiti o anda Hlr. paganda rapan 1$'hl4l\~·a tarn :nü 
ı~nmu,t~aı.et ı,1n a:ı.aracaaı.ta bu· terat.t.la butun"Jl':ll•.sı onenıl• bl>dl· 
BVGU ·gt) ( rııır.s 
AÇIKU.4.V.ıt, ~o:İ..A~· ('._?\[.P., A'\J.\SRA AÇIK HAVA 

BUr p Jl.l ' TISJ TOPL\~TISI 
tuıı. buCuıı n Uk •cık ha,,. toptan. Samıun. 3 - C.l\l.P. nın llk &&-
tıa EYUpt aaat l3.:1:1 ıe: aruın çım tampıanraaı Amurada tertıp 
tanıı1ında'1ı: 11apılacaJttı:. KJ1lp can:ıt! ettıtı &ç1't hava toplantısı ile a('ıl 
otan •çıt b meydanda. JIPllacat mJft,ır Mllletwekill adaylanndan a 
kanı Otba ava. tcıılııtınnda, U baı- vukat Bab.r1 Qolakotıu ;,;aptıı:tı be 
P•ea I.4wn KOpruıu. etki narc.ıı.r. recanıı konupuında. DP n:n 
ıd.a b DıUdOrQ. Saffet $av, n hiç bır vacııoı ertne aetırmed:it'I· 
•e r~lıt e~et.l üJelert.ııden b•zıJ.•n nı. ıanaya...,a7a &ylı::ın olara'< vOrO· 
batı t · Zyup \eeklll.Undan tıç ar.ekte bulunan birçok antldemok 
c.,1 ~- ~~·~caktır. ratıt: Jı:anunlann mıtlet1n aeçmP •e 

C M.P Gl aeçıtn:e bOrrıyetınl tehdtt f"ttltl· 
12 JÖ° d · K&dtte1 Uçeaı 1':1!1. uat nı. hastaların nAı: bulamadı"'ını. 

r bl a Yıldejlrınenı Pa~.ı.Y Jtrtnde aetım arefealndeltl 1ot.lutlar1n 11@-
A.:nıa~~thawa toplantıaı 1apa.eat\.1r. c;lınd.~n sonra da artaı-aıpnt. l('ın· 
KadJk çe. Pazar ır1ln\l 1aat 9 da de Y&Eadılımız ısartlardan tf'tlıt kur 
12 3!l 67 11•1ı:eı~aı t.fTannda Ye uat tuıma çareaının o p tkttdar1n1 dü· 
.. da tertntılf"y Cınatııtabve O- l!'ÜT'TTU"k nla<'aıtını SÖ"t"lf"m'~t•Y 
~ ........................... , .................................................................................... . 

INONÜ İLE KONUŞTUK • 
<Rrııı.ı ı 1nf"h1f'I hapı.sten 1·en! çıkan damadı !-te~·n 

lf'ldıtı t..•lqtrde. yapılmakta olan j Toker Te kızı ÖZClen bulunan fnı.;.. 
hııtııu !f"t1n vı'f.J:!l."tn ka!aralh ,. .. no beltledtlımtz trf'nle tetanbu·ı:ı 
buı.aın mf"t'nl"'k~t eknrınmtlt har•· ııetıyordu 
t 

1 
:
11 ftkınura ıo.Ol"'Ükllv,.ertı fia·li· GU:;ıun nır. ~lltları a~a."'Inaıta ba~ 

a:arı a-ıımakta11r C H p TUrkt-- laclıtı sırada tzmıt ıarının pero:.u 
ff' e onnmıt htı..,attnın varını ıçın na J•takll tren ıırtyordu. f. 
nP ıı:lil'fünml"~tf"df'r?• nönü v~ beraberıncıeıuıer en ar~• 

inonu • f'u?r\hutıJet. naıt Part.lı!l dakl kompartunancıaydılar 
rı er cPtırecettnı beyannamf!'.alnde Tre~e atladık 
aı 1'<;• Te ~&dl" bir eurette 8arure- * 
('• .r C:tJmc11deQ t6,;le bır hUlba. Sa.a.ı· 8 30 İnf•nü tr•t oın,uı. 
Yl1'>: • rırn· lfiY.nmtş Faik Ahmet Barutçu VI" 

h 
1 
it 

•I1aaı haJata 1'e lkıteaot Met.n. öacıen Toker 'le va:on reı..
""na.· huzur Vf' itimat ~t1?'1"t"'~ torana cır.yor tnısno·nf'! «C"'ı7:tlnilı' 

uının nıetnl.etettn bütün dl aydın• derken. Jdet:n To?.:er·r de 

'" 
r bu lcı&a CUmlede toplantru bw:arııı rıQnler Vf" çalıtmalar d!H· 

i-I~Ur 1ttm:at Tf' ..atJkrar 'llJaal 
ha 10

,,. oldutu kacıar. tktlfladt hı 
Y a tcrnıtlldlr \lemleke• si· 
YL 'l zurun oımamuıntıan .. ktı· •a ' • atta l.atlkrar bulunmama-
aı 1 ıı.tırap çekınıektecıır 

D'.ll;On blflunış olAn ' lşlertn 
81'.: tlr bltmesı Vf'; fft'J, dalı hale &el 

rn ancak lktlda.rın d.eltl.l)mealyle 
n üne.ur. 

Hıo>aapsızlıtlar: eatı 1şler Ye 1~ nı ~PbbUsler h"'p kıeır taımaıc: vo 
lt.ndad r Tekrar ecıtyo~. Bıışı-. 
nıım ı i'tler )'arıda kalmamak Jç•n 
: ''" Yenı hft1Z11mtı itler •erın 
tı ıu:eıte ışl17ebtltnıek tçto. I· 

e iatlkrar tttMQg etmeh •e 
bu ., çın de. Demokrat lktıdaı 

e ldlr.• 
8~bakan Adnan l\lenderea 

!~z da buııon ne d~ünQyorau· 
1 • 1 

ronız. ln :nü kencıı.aıne aunduk\ı
muz VATAN'ı bil)i0k bir cıddlyrtle 
•nceıtyor 

Sonra bLZe Oönüyor vr sQtüm .. i· 
Jerek caorunuz• d;yor 

İşte ondan sonra. tn(ıntı. C 11 P 
nın Onümazcıekl seçimde takıht
d~t pro(framı aoruıarımn:a cf"va 
bf'n 11k defa olarak açık:llyord.u ......................................................... 

Seçime 24 gün kala 
ına ı 1 1nP1ıteı 

Enver A.t:otıu. Ramız !".ilen. lla an 
~bav, !.fahır Mavıottlu o~man 
Karaalp. ~ıunıa Fıaii< 07lnMy, Ah .. 
DJet Sı.l;.h Kon.ır RUıo;tO P~1van. 

lbrahtm "~t:e• Ata; avun. Atıv~ 
Cotkun Mumtaz P'aUr ""nık se-ıu. 
battın B@rıll. &1"11 Kunbe-t Rık· 
met. Y&%1ctoııu. Tahir Tanrıdaıt'lı 
Sema.! Dem!nan. ömer BOtın ve 
Nlzame~tln Kır.,;an 

Bırıncı Cihan Harbının ~rOltiUU ye:trlnın kurul dışında propatr&ı.l· açtı P 1 a, em 
oa ıapop t·ap1.mıyacagı eorulmtuı- alamadılar, deYJrlerınde valilik eden. milyon· tur. JNÖN(Nİ...S" .\l.A:\ıiSÜT 

lar lahibı oomuı tt•n her etıerl im- B.\SIN TOPl.!\NTISl 
kıln önünde bulunan A,1dUlhalhc Bu hU8UR, dilnltU toplantıda r~ t;aat 

21 
de .. ıoua. bır:ıcaç ıı:azete-

Rendanın bJr paruı )Oktu. Malta· ye konulmu, ''t' nf'!tlCf"de ilçe &e- el ılrdl. Gözleri hep ınonüyU arı· 
da en çok yokAuziuk: ('f"kenlerden çim kurulu Orf"lerın:n kurul dışın- yordu. Bir arıı., arzuları 1erlne lf'l· 
ve doıı.tlarınc.ta.n yarcıım Q:örenler- da propaaanda yapa'.Jlit-ceklerlne dt.. sualler blrblrt peflaıra yail;ıyor· 
cıen b1rıyd1. AbdOlhallk Be~., iki se- eif.M•riyetle karar vtri!miştlr. du. Ayak ü2'erl bir baaın topıantuu 
nelik esareı. ettnll.blnda be1j VM:.Clt Bu oylamada ıt ~t;lnı kurulu olmu,tu. İnt>nt1, bu al&miDUt b&aın 
namazını hır dela bıle kaçır.nanııt ba.,k&nı Sabri Ait tıf':.C ile C.H P toplantı.aıoda, ~yle dedl : 
ur teıruıllclAI Sa.ın Bet.el a:eyh~e oy •- 8"çlmt ltıı.zanu·a-.ıı:, MtcUıl ye· 

f'U"t cıın ı·e ınıan kendtal için \"ertnltlercıır. nııerecet;ız. Seçim tmnl)"etl ve •r. 
,a.nız naznazcıan. Jb'ldl!'tten ibaret ' ' ""' ""'"""'" "'"'"'"'""" .. '""'"'"'"""'' b~tııt:tnı tahdlı edtn bütün b:t· de&ıidı. Teaıız bır ımanın ıcap;a. kOmler .Uldınlacak ve nıabl ttıru:il 
rını. WU.le&lne oldugu ııbl. dıkc• Tı'mes seç'ımde su-r- tuıulti lle yenl aeçlm yapılacaktır. 
bU.tütı barı:~f'tlenne, herkeele o- Blz inanıyoruz ki, aerbest ye emnt· 
:an munll8ebt>tleri.ne ta~b:k ederdi. yetil bir aeçlmle ve nısbl te.m.!11 

Kenu..aı lçln Ciin biç :>ır zama:ı prı'z beklı'yor u.rulü Ur, nıemlekero!n ıtyaat b1l~-
taa&ıı.up teAlını almaz., her ırııı,ı yea.l oldutu Jlbl meydana. cıkaca.ı:: 
"Jil He lt~ılarc.tı. ve ıifMl blln~·eml.z ıatıam temel· 
~la.itadan dOnüışUnde ~ıa:ıye Ve- fBaşı 

1 
lnclt'leJ ıer Uttrine kuruıacakUr. 

.iı>liw .• BtıyO.;;; :\Iıllet ~Iecltr.~ Reıe- &(:im beyannamem::ı: hıuırladı.lt. 
•• g:ı l"ı:Oi mühım mevkilerde bulu;")- lan df'ı;tlışlktık;ere temuıa ~ö:-·ıe de itan edllmeal blr sun meıelea!.d.lr. 
tıu. tt"\·azuu, ıeraraı.ı, nezahetl ntç mekted1r. Şabsrn seçim vuUeal yal')ıyorıım. 
bır ıanıan ellnden bırakmadı. •Bu kanunla muha.tefet pırt1leri .Elbette ır:t blr •a~lte aıacatım. Pa· 

Vetatı, nıezıyetlertnl tanıyanları nln ha~arı Jmki.nlarını aza!tmı~:ır. tat, doCruaunu ıateraen.t:ı, va.zıre 
·Jü,;·ük bir te üre ugratmııtır. Tltrkllede muhalefet partılert D alm.ıyacaıııtm runu • L<ıretle bekllyo. 
~tn.ıa d0tıtuma Allahta.n rahmet p hükOmttlnLn ı.1yuıi bak1m.dan rum. 
dı!'er. aile er:<ttnına ve dostlarına cıtktatör ve tktı adi bakımdan ve- Setim anketleri, her memlekette 
LülJeıerımı bıld.irırım. rııı~ız oldurunu Jddia etmekted.ır-. her zaman yapılan maaum "e me· 

ler.• rakit ~.,ebbtı.alttd:r. İstanbul va.ıı A. E. Y. ...................................................... .. 
Günaltay Avunduk 

ve Hadımlı' ya 
cevap verdi 

CBaşı ı incide ı 
m o.idu ından b&l.ı.aed; ·or. l3uaa 
('O~ memnun oldum. E~f"r 1craa~ı 
eözierını tey~t f'dE'r&e. bır devlet 
nıemuru kazandıQ-ına Tür;;: mılletı 
aıt•mnun o!ur • 

C H P de\•tJnın son B&.1veitllı 
c,ıu.ı.: ay. 11şlmdl Qelf'ltm Avun
dukzadı:ı t"zeyır Bf'\"l!'fendinln ber ... 
natııuı. dtyf'ntk ~özlerlne torıe de 
\·anı elmİ.ljt.r: 

•- ~\llllt ınt.iest.~e-ıcr hıç bır ]la:" 

t.nın mıütkılne"ı deıııldır. Ba.:tında· 
tıler de Tür..:: ın.l:et:uiıı ml"nıuru
dur. C.H P za."l'ıaıııu<.Ja iş Bank•· 
.unın ba4111<.1a '!Juiunan!ar, CHP. 
um t.cşltll11tınaa ,-uıte alrrut ki.m 
.e:cr uerlldir 

CHP u zauıanial", o nıüt:'lıı8ee'.e· 
rın pııırt; uı;,. J·etı tçcrı inde t.ell.k· 
~• ed.ı:nel~rıne IIn.i:li.u \·rre-ce~ bır 
lıarekPttf' ouıunmıunıştır. Daha " 
ki z~ıanıarcıııı ·;:,lm~ııı. bu ola .. ı..r 
.m.J l' H P. Jllll Ç Uelc:ı Ol.'IU\'all· 

:ar taıatıncıııuı ·44rııimıttır 

Gazete yazLSına ııöyle devam et· Vekilinin bunlan ntçln menettlA:I a.-
mektedir: kıl alır ŞPY detlldlr.• . 

cTOrk r.e-çmenlerJnin geçmltte 
ıOrprtzle h&t'f'ket eotmiJ? oldukları 

hatıralarda f"liı.n Ja.;:ama.ktadır. A7 
nt a.eçmenlerın 27 ekimde de böy
lr bir aOrprız yapmaları muhtemel
dir.• 

İ"iÖSt.ı G:\ZETEC'h.fô1s
DAKKJS1 niriYOR 

inenu konu-mag1n1 bllirec.-ğıne 

rakın, dutun paataıı.ı kealllyordu. 
Kendlılne dunım hatırlatıldı. Bu 
turada, ft:hrlmla:de tıkan p.ut.eler-

<B:t.ı ı incide> 
c.~ı P. Ü('UCI İdare Kurulu bUlt(ln 
parti mf'tk,..zltıl'lnde O~lP.df"n e-vve-1 
ve aonr.ı toplanarak :ı.oklaoıalarda 
kazananlara aı .. lu.tl'ltr flı.l!'rlnde 
tctklklcrdf" bulunmuııar ve İller a· 
dar llatelf'rtne J1.on eklini vPrmrte 
çalı,mıtlardır Bu J~I muhalf'ff't 
partlı-ındf'n IJÖ."tl'tPce:.:ıerl mP.rke:1 
auayları ve milsta\tll adav!ar k,.,· 
nuaunda herbw1ırt bir tıııtm aızl'!tnl 
mamL";.tadır. öt:rendlglmızr. söre, 
C.:ıt.P. adaYlarının tam l~teelnın 
6 Eltını Pazar ~ünü_ Hür. P. ve O. 
P. 7 Ekun PazartPAI WUnü açıkla· 
mayı lı:ararJ&ıJtırmljlardJ.r. 
~J,op 

Si.nop. 2 - Otink:U okla:na~&I 
ne::ief'f-lJJde C.H P. Sınop a:1a;,:·ları 
Oelll o:ı::cuıtur. Bunlar. Haı,ln:: Ta· 
rı. Nurı Sertoı::;ıu, !.fuh;p TUmer
k&n. Şerafet.tın A. ban, Huan Sat>-
rı J:gaz ve Abdurrahman Vellb1 
UgUr'dur. 

• • 
Türkiye' de 

•-4-
I94tJ baharında Tt.ırkırP'r• rı· 

dım. OUn) a &tP lf"r ı~lndeydl. Fa· 
ka\ i.o;;:ı taraflı ba.ı<kılar altında ol· 
ruasına ra~men. TOrlır:ıye hırbtn dl
tında .ı.-:aıabıımı.o bulunuyordu. 
Buna nıabi bır ıulh halt l"ÖzOyle 
ba.tcılabılırdl. Bıllı•~• bt'nlm ru
humu derın btr &Ulb, huzur ve 
haz du:nrı1t1u kaplamıştı. TOtk!YP
ye nıha~·et ayak b•maıda. ea bü· 
yük h~I'f'tıerınden bırıne knvw;
muştum. ~üle~·n1an\)·e eamtıne koş 
tum, Sultanahmet ca.ınHnln bt'rra.t: 
\."e nurla dolu havaııına ıltıca l'!t• 
tım. İ.slitmı)-·e-tın emrettııı nef!llle 
de,·a:nıı milclilıdf'le ıçın bundan uı .. 
"I m:ıhıt artları taıtı,·vur edıl.., 
me-zdL 

İ('imde der D 'hır merak Tardı: 
Bllifetln ..:.a-uı. ötretımın vtt :nah 
keınelerin bırleşt:rilmf'f!IJ ıuretlyle 

1 
Ata.tilr.ıı:·~ın 1aptı~ı ll1kl1k L<1lahatı 

i nın ne ıııbı netıet!ler \'f"rdl~nl kf"n 
(il EO'ZCmlt> 1P'5mıt'll; latı\"OtdUtn.. 
~n. bu ır-.ahatı dlne );:arr;ı bir ha.· 
rt."ket dıve Qpgıl. dhıln kendi mu· 
kadc.l.e<ı \'ı;, lllYi ıı;&haında &elJ il 

ndakl ya.ular ba.ıota.n •onuna k•· 
dar yaU.n ye Jrtlradır. Tanlı: But· 
ra adil bir Jaır.ar, Vatanın ?7 t !tl7 
tarihli niıshlllnın. iı('Un<'il aa1fa. 
ıında c:\tuha.leCele llil<'Uftl.• b .. Jı. 
tı altınd• iktidarı hırpalamak ı. 

cin (SökmeosüerJ ıoJadını ma ke 
olarıık kullanmak Jolunu tutmut· 
tur. l;ökmensU•r l~t•nbııl Sıkıro 
nttlm Komutanhtının ~ide ectltl. 
konıtlnl.ımi bu memlekeıe ıoknıak 
hlf'Jen ,ıe hatla SoT}el orduları 
nı alkhlarla. kar ı1a111ca1ı:larını tf' . 
bit tdf'n Ye!Ulı:aları Ttırk milleti· 
nin bllch.Jne nla.ştırmak Jlbl ('Ok 
~erTfll bir ya.zift yapmı~lar. O :ıa· 

man :\:liııl1rıı;-1 Türk Gf'n('llC:f T~ 
bir çok a.ydUt Tatanda.,ıar memlr· 
.lıı:eıı uyaran bu knnntftn.a doları ı. 
le kendisini lc:ten c~ıen bir mu· 
habbelle takdir •e t~brik tl:ml$
lf'rdl. Fa.kat Türk )llll•Unin .lıı:o. 
münhm tehlikesi kan:ıünda u1a• 
rılma ı. hlerlne celme1en bir ta· 
kını ah1ilk dD.kun1eri n madde 
tapı<"ıları derha.J ha.N"kete ıe('ml,.. 
Jtr Ye Sökmtnsliere hak 17 olarak 
saldırmıslardır. Sökmenuitr bu 
ısaJdırı,ıa.nn hep.sine :zamanında 
li)ık olduklan teyapJan Yermı, •• 
l'atan •aıılann dikkat nuarlanna 
an tl.ml~Ur. 

Sökmensiler ne o ıiln ve ne ille 
herhanıt bir ı:amanda nıubter'f'm 
.-hı larını ye bu mem1f'kete hh·. 
metltrlnl rakından ta.nıd1tı ~ayın 

Celil B•Jar, .\dnan ııenderrıe 'Ye 
Fuat Köprtılü ile rahmttll '.\tar ... 
.,.11 konınnlstJlkle aı.la. itham eı... 
nıemltlir. O sırada Sökmen,tırre 
bn hnaı ..,e frtira.nm 1apılma ı 
•ilında lam ölçudr bir politika 
takelttdfr. Bu ta.lltlfe rafmen hlc:· 
bir tenkfdı:::l, Sokmenıi.ıerfn bu 'bu· 
Jbk Vatan evıattannı komtlnlst-
11ldf" llha.m eltljlnl bbat. Ntenıe· 
ml.,ıf'.rdlr. '\-azar Ta.n.k Bufra o 
umankf u .. m sütunlannı 107:. 
df'n ı-e~lrmı,_ olsaydı bu halaya 
dU~meı:dl. Amma bu isnat Ye Utl• 

Benim Jı:omtlnbtlill ha.lıı:km•ald 
ac-ıklarnam, Büyük )lille& M.eJbJ. 
nln ubıtlannda. arn•n 1er almıf 
bulunmaktadır. O u.maııld ltuuı· 

da da tam ve1a. kı°'mt olarak, in· 
k"-r ye tt4 edilmesi lmkint o lma· 
Jan ve artık tarihe mal olmnt \G• 
Ju.na.a ye~Ur.a.tarıa Türk mJlletinia 
bll,-blne de mnulmuştur. Sis t· 
(f'r af1at.1 &bllk, teref T • faIDet 
aa.hllal bir razar benl:z \e.ıa.Lrn. tp.. 
rPl eHljlm ,e,ah komdn.fsUUde it 
ham Pttltlml, bu ithamı fl&'.Uen. 
diren ctımleleri .Def!'ehnelt n.f'e. 
tllr hbata. diTf't ee1ı1onım. lenin 
Jle dr Tdr.lıı: milleti lıunırunda v~ 
cerekl!'ıie Tlirk hlldml )ı.usumada 
açık a.Jınla buaplafm.ata hu.ır Te 
mukt.Nllrtm. ı\kd tak.dinle ıh, 

betbaht, nıUna.fıtı, fU n1a lıft1tt 

ulu ye •au.npe"f'rlerln adını h· 
ti.sınar edtn. fU •e1a. lliU telldııt 
alet olan. llilr 1u.ar mevldtM ıltl• 
fecekslniz. 

Söknıtn.sller 1a1a41nı •allue • 
derek l"UJ& kunıa.:ıea tl.blrlfll'ltı 

ılinUn. iktidarının dl. ıealn '1ana 
ırvcfh elt.fJ:lıı iltfra ye fıaatıar 

kada.r, kötü bir 10111& olducu pro. 
paıa.ndaınnı yapmak isli1onu.nm. 
'.\ta,kell rtımlelerlnln. aruından 

bunu antama.maja imkln yoJı:tor. 

Benlm ao1adımı .lıı:ullaam&.kla llift
ttın. Sökmenıl.ıerler hakJnnda da 
umuml trldrda menfi lılr tep.lıı:I 

rarauna.lc tsUJ0"1lll. Bu Ju.ttktt 
hattın namuaJ• fasaalar ifla •· 
tant Terkidir. 

Senin bu Utfn 'ff tm.aıh.11. J ah· 
nı7 ,,., ancak kafa.lan kom.Unhrm 
buban lif' tühiılenmı, kara. '11.•
lu ~ahısl•rın iflne Ja.f'U" T• eL 
lan seyindlrtr. 

karşılaştığım 
1çın .nızeı hır 1mkAn dtyf' ıcar,ılı· 
yordum. Çünkü uzun &sırtar ta ... 
auba ve bunun ~lrafını:ıa kl\kleşf'n 
men;aaı. Te nQfuz hınl1LMna kar ı 

b&.1ka memleketlerde dın, dt'vleı 
llim ve hukuk ıı.ahalarınuı blrbı
rlndl"n arrılmuının. aitlın zınctr· 
df'!l kurtulmaı.ı ve dının daha kU• 
vellı ve caz.ıp bir manaara almll'lı 
ıeklinde netıee verdi.tin! yer yer 
ı?örmüstUm. bJllyordum. 
Tt' R h. 1\ t'" U~ h. l 
.t '.\ 1; • .1.1.t.u 

TOrkiye. Batı nıedeıııyetıwn ra~ 
rattıiu nımetıerden hazır hazır 
favd.Uanma'ta koyulmu~ oldutu 
halde bu rnedenıyeUn üatün bır 
ba.,ar~ı olan litlklı\c rubunu tam 
olarak ele aeçlttmemlıU. Nıçtn? 
('Clakil menfaat 'te nOfuz batımın
dan ta&: ·ubu bir ıatlmıar me't'~UU 
'·apan zUnu·eler bııııa her v&l'\ıta 
ile ııed çe~1!flt'n'.ll. saravın Vf'; dr'f .. 
Jet muh1ttn n eert Yf' mf"n!iıa d .,. 
kOnü uruıu:1a~ da kendiler nr el ·-

kullanan Tf' P&ttala.n&l'u 'bır T1'1r-
Jtıye)'"ı yarının mll6temle"nl r>-
ıUyle &f'r•n Batı em~rr&l1at deY· 
lf"tlt'rl. hurıa enırl olmak tç:n e:~ 
df'n pldl&I kadar ça11'DJ.]flardı 
Onların gö:r.:Unde 11.1.klık Batı dün~ 
ya .. ının ınh r..rında kalmalı, A&ya 
ve Afrıka'nı:ı bundan ayd.ınlılı: el· 
de et.mt'Hlne \"e ııözünün açılmut· 
na meydan vtrllmemeliydı. Hele 
Rwıya, TOrkıye·cıekl lUMUbu kö
ri\klemek 1çın her va.cııtaya, beren~ 
trlkaya ba.~vunıyordu. 
\ T\1.t'Bk 
~.1R 'ı F.DF. 

• 
Nlh&\t't Atatürk dttn~a ~ahrıee1a 

ne çıktı. Türkl)'P.'ntn hf>iôa Tf" ·~~ıil:· 

Iıl.ltnih farım yolla tt-ralı:ki etmMJ. .. 
ne delH. Baıa meOt>nl\'f"t.nın bU
tOn nt:rıetle-rlnd~n toptan tarcıa~ 

!anmasına baR:ll olduıunu aörd.u. 
Tarthtn en cflr"ttlt tnkıllp harl"ke • 
Jrrt.nden bJr.nl ytld.ınm Or"a';ly.e 
\'f' ikna ur.uI!erfyle ;rCfrıltf'rt:k., Ji
Uı:ltk çıtnını a<:tı 

teklPm~tl. ~onra dln ı aa.~ubunu b r1" 
kt>ndı nıü~teı:mleiE:elerındt> utr uruıo- Fak.at 'Junun dPrhat e@-Ulı ' 

tnna. ,.e · &ft1ı.fo:iuiın "fa: ıtMı dtve n anla.vışı ne tamamlanmuı. ee· n:ıa e 

Ba 
h<-n 
Ud • 

lnıı 

cu:r.:un blr cıuraltla· 
onra tatlı CO.. lflerı 

"U - Lltıaude ede-nent:ı i! ·eyun MecUatc muhalefet 

Bu lLate dttında kalan Ankara 
mlllet•ek\lleri ,unlardır· 

Hamdi Bulfrurlu. Muzaffer 
gOven. Abdullah GecıııtoJlu. 

fer Gökçer. TalAt Vasiı Öz, 
Seyhun. Fa:ı.11 KürelÜn Te 
Zınclrktran 

Er 
Za· 

PUat 
FUat 

CHP ıı.u .-on devır:L'r.ne aıt 
ııeııe. Mek:eter.n me.c:tubunu, l>ll~ 

sUn bf"rlıa.ııııl bı; lalaucık1 fUll· 
l>llır, ÇünitU ıu..ıttup:a J.a\.rba.ıu f'
dılen te~, t·nıv~r.ı-.t:ıe- devll.n'l e
den fakır arıtacıa.şlara. nıll!ı tıaı.nka· 
ııın yardımda bulunmaı;ıcıır. 

- k TUrk mfinf!'V\"etlennın Te a-~ 
.. r .. •• _ ı r le TO.rit halkının İııli.tniyet1n a· Gokay, Bayar ve Menderes le goruştu ~~. ~~;~~~-;.;~;"~~\~::'"'~.~~~~: 

B&l"'\ıtt;:u aöyledt. 
ttMın ce Cumburı}·eı Halk Pat 
nrttır eçımıerd.e kazanma ıansı 

81' a~ rı:dıkntn flOOra Jlk 7aman
uı..ı:u._ ::;>tı:n~rbanKt.& ;rapı:au ba· 
muaruele neLıc~ıncıe 3l>-40 

ln.11 Buu 
11 ecekı usuata sızın lllJ· ZO'\GLLDAK D. P AD\YLARI 

Set.ati At.a:nan Necati Tanyolaç, 
Necatı Dı:ten. Avni Yu<"d&ba•ırak. 

Hlllertn Qlua, Mustafa Sar"'. F ... 
hır Öktem. Puat Bqal. Abdullah 
Akım. Te Alt Kaya MUletvetUlf'!rln
den Et11be Sayar ile Ha~kı Hn&ıc1 
bu ll&te d.ıtınd.a kalmqla.rdır 

yon lira kazantldıgı nvayeti 
unutua.ııuıj deglldır. 

13 rını;ı d.&ha entereea.naır 
.. - • llyecetıerunız. beli ı GUnaltay, 4iOn olarak., bUtUn MI· 

ı;Jm hııı.dl.ı.ele-rını btr murakıp &u~U 
Ue '°kip e:mtkte olduklarını, B\~· 
YttllllM"tnde de boyle hareket etU· 
Vtlll ifade edereic. • 

• • .ıı.tınızcıan teabtt ı L 
tııa ı..; c H p o una.n ı.a 
k. .t'r .. r? · rnıııetveıtııı adaYlın 

ı 
aoıı,J. - IBır lll.1ld.4et 11ükOttt.n 
~ C1 .oarıa te&bıt olunmamıştır 
.. ;J u bu auaa ıon:narın . 

- Odrebeylllt zıhııl>·et nı kaldt
rıcatız Derebeylik 2lhnl:ret1 :rerle
temes bu m"mie"'e-:.:e.· demı. -ır. ........................................................ b=~ul!:tı a1 aıt: Part111 ceneı 

e nonu ıle on be1 
11 itaoan fazla b1r müddet alan 

OUMIH•HHO•HHOHIOO--OO•o .. ooo• .. to•o .. ouOM 

Sabah gazetesi Cilas' ın mahkemesi bu tonu ma. bana bütnn bır -
c e ına.oıcsu. &e IH:ı'ı 1 lıırlılf"' 

I< .... 
Oan 
n.:ı 

y .. 
mt 
t\\!< 

14 te .SaYclllıtıD kararı ııe toplat cB.~ı ı tnetıleJ * tınım:ıtır. Anea.ıı:, baJUerde bu ıı• MıtroYlcl mahtemt:.lnde ba. ıanat•ait I 
t t t tır. CUu aruı .suçtan UJ.l.> nealnde nönO'YQ :roıcıa t~ılıarna;ı; u en n IDt:YCUdu talmadıı.l:ından bil Hl •J bapıe mahkiım edLiını,, fakat. 

to tnUha tnıla Abı•ın B tün fthlrde r.abıta memurları p 
t "'" tld 200 bil 1 bu ceı;a.ı.ı tecil uııım.,•ı. ltlncı ~• 

,., 1' e beraber evvelkt aktcn 1 eıı Dfllha temin ede m ' ter Uç sene hap~e rnalıitürn edilen er %mitte Ankara J'at~ı t.."'O ~ let'dtr. 
belı:ltyorııut. Otellerde 

1 

Oat•tenltı bu aarıa:uun lll&DfetlD- we bu defa ceza~ını çe:.Cen Clla.ıı, h~r 
:JlunmadıRı. ıçın, ıeceyt lı- de, D.P. den lıı\ıfa •den Anta.ra. iki •eferdr de yabancı bıunna YU· 
ıntyet mOdürlUtuncıe bir kol tnebU11u Datııtan Bl.n•rb&JlD beya ıoalaT reJtml •. leyhlnde. beyanat ver 1 

nzı •· nde ftÇJrmııtık Tanın.. natından a.lınmıı bir cümlı bulu malt Y•J&. makaleler yaı;makla ıı... 
' '-'
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AK 1 S 
BAFTALIK AKTOALlTE MECMUASJ 

BAŞINDA 

!JJ.u. Jlnftadan. j.ti&a,tm 
YEN iDEN 

Metin TOKER 

İlk Yazı: 

OMUZUMUZDAKİVAZİFE 
~ •• 7:.-1ı.. .Bı,,., ~ ~,. .K.ı .. , 01-~ 

170. SAYISI BUGÜN ÇOK 
CAZtP ŞEKiLDE Çim 

Bir genç kız tenine 

•nihai ve k~ .n 
ü:ıere Ankaraya 
dılmektecıır. 

<Bası ı incide t 
b.r ııf'tıce aımai>:ı 

aıttııı:ı talını1n e. 

~Ll'llı E ZE\ \1 .. OL '1 \Z 

siz .de sahip olabilirsiniz 
fİLfal YlLDIZL SAN'ATKAn ÖZCAN TEKGOL 

Gölta?'ın bu ani c.Ankltra yolcu· 
lugu• nu )·orunılayan:t.r, bu ;rol· 
cuıugu. buud&n ıki aün önce ya. 
pıltnış olan bır cörilfuıeye bagıa 
mak.a \•e bu aarotnıt'ru:ı atabıi 
bır ~onucuııo A&~'Tll&ktadırlar. Bfl .. 
haaa l(Gökay·ın valilJğl konUBun· 
da• daırr.a iytnı.ser olanların üze 
rınde durdukları bu Kdriiışme G :< 
a:ı,. - Üzeyır Avunduk aönıımeıldır. 
BıLndı ı ıııbl, bundan 1k1 atin ön 
ce Ankaradan ~ehrlrnlı:e 1rtlrn, ,.e 
ca;.-aı::ının tozuyla-. Gö'.tarı zıyart"ı. 
ar.z\.ibunu ızhar f'df"n Cuyir A'ttlll· 
duıt·uu Aakaradat.ı llı:ülilrrden ha 
yırlı hl'lh~·rler a:etırdı&l. llt'rl ıitrill 
muş •·e bizzat A\·unduk. ,.ı:;ayın 

Gö~ay•ıı1 i.,lıuıbul Valılliınl acın 
derece tahıl ta~ıladı(l:ın111 i~ade 
etml~tı... Bu hale ııtött, ,fa:z:hı. ıylnı· 
ıoerıer» ıı,,•ııı, Avundııle, cl\qllllf"rlf'» 
Gökav·ın .,~ ıldı~latını barı"tırma~ a 
m('mUr t"ail('n'f bır •Ara!)ulucuı 
d&n bıı ,;.a bır ~"1 dt"flldl ve olk~ .. 
lar. fazla h·ımı.t"rlerı hatlı cÖfllP't 
n:.ı!'itl. Bu :o:un•tle. f117ja tytm.<1tr'f'
rın ~flndr. Ooka ·Avunduk ııf>.. 

1 r' şml" ... l yen hır mi.na kazanı or-
Sanıtk~rlırın tıcrübı· 

cinden siz de lstifadı 

ıdinlz. Puro Tuvalet 
Sabunu kullınonıı PURO 
çıhrınlzı sihirlt bir 
CAZ iBE H GÜZELLİK 

tımın ecler. 

PURO 
Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

ı 

1 
du. O da. Gö1t.a11•1n cd<>r-tça aörüş 
mf'• de-.tı bu .ıı ·aret :ı. avnı :r.fl· 

DOG\JB&\NK 
EKiM SONU 
ÇEK i i.iŞ i NDE 

321 TALiHLiYE 
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1J1:Me1< #A.OW1...V
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PAC4K S/N K ta.;K 
S4L.AK A .<IMAK.!' 
MC!AI, N2'0&iv, 

l\IASIL.. 7 
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'(~' (ı) -
y~ ~ ,-,/,I>"--... 

nıandıt. bir ·Ankara•:a dlvet• ztya 
rl'tı oleı• ~uydu. 

"L\.E !ııil\t..'l, °'E\E: h.t~'\l •:r! .• 

Halbuki duruı.ı. tamamen. Gök
a.v•tn ,·aJilıtı konusundakı tclazla 
iyllruierıe-rı• haklı ıı&tereeek ı;t>· 
kılde CE"reyan ediyordu. G"'o:ay'la 
ilallılf'rın c:·ıldızları hanşmı•tı•, 

ve bu «Gökay•ın '"allllgintn cf.111 
tf"mlnatııt de!Tlektl. Pekt bu durun1 
da Hauımlı Of' olacaktı? Bı.linı:11 l 
.ıtıı. b!r ara Badımıı·nın Konya 
D P. l!Ste .. ,ndf'n m!llt'1't't'klll act.:rı 

oıaca~ı &0ylPnOlt>r! ,ıcrıı.1 ve Hı· 
dımlı da bu &ôyltntllf"r1 cF.trr 
memlf"kf't nıenfaallert bentm me
bu oıaraic: htz.meı ttmf'D'll emredl· 
'.\oOnıa. "'5nülden lmide:ı;lnı• diye
rek t{'J'lt eder bir tavır tatınmtitl. 
Bu karpak bir Cf'\"&ptı ve Hadt!l.l· 
ıı·nın Gökayın cıurumunun );~ın 
olara~ bel!nnl'lhlne lntıza..- e!•ıtı 

nuin&iltna ı:reıı~·ordu. İ te Gi'l~a~·ın 
duruınu da •iu•slnlptmt'k ft?t"rf'• 
ıdı Bu durumda. Hadımlının mil· 
lf"tvrkllt börlerıt ·Jerı yenid~n orta 
ya çı.kn.11ştı. Htıeiımtının f'?Hf'kllll· 
ğinl u.tıyeCf'ttnı \"e Genel Mc>tkez 
den aday ııı::eterLIE"Ct'ğl ller1 . llrillU 
1·ordu. Bu c:taderın ııarlp cılvf'le

rlnd~n• dl,. Birinin vallllii, ötekJ· 
nln m.J:Pt\·eııı:ıntııl drmf'k oıuror· 
du. A"ta · f'! dt', «aörtlni\~f' alc.1an 
mama.t:• ı~ımdı. •Neye nı ·et. n,._ 
:re- tuıme•.. d \'e bir at MÖEünün 
old.ut11 nutmamak 1A1ımd1. 

• 

den ttl ""ne ionra Tür.ıı:~re·ye var
dıtım zaman f'llemle lf}raüm iti 
TOr.c müne\''t'erf'lrinden çn~ dın 
nl'! demek olduğunu bilm.ı~·orlar, 

d.lnlE'rln çPrçevf'Sl lçlnde İsllnıi\·e
t.ın aıcıııı llt't('eie me\·kiden de ha· 
beralzdlrler. Ti!rk halkına &:elince, 
bunun cıırıf anla)·ı~Jatın?.Q bL11ıCa 

ka::nagı, at'ntı bir dUnya Sör0.1ün· 
df'n ,.e t IAmtyetın ana rubu hık· 
kında bllttlderı mahrum ta&' ı.:ıp 
ı.alıiplerldır. ~fıl ltlrua.nlıA:ın uıl 

bedf'flP.rl O.:r:l"t"!ndekl dt•ıl. a.."lea.;: 
blr vmnta mahlyf'tlnde olan tf'fl!'t· 
ruatırı. amel ve tbıcıe~ me~eıe:ert· 
nln ~erınd.e cıunı,·orlar. 

İKİ A\RI zt,IRE 

TOrk.ye·de bın:f'lree, o:nb:nlerc• 
tnzi,·a köşesinde İ.ı:ıli.'"1li}·etin tam 
ruhuna t'rt:n Teya er:nP.ıte ~a.!ı"'a..., 
akıllL faziletli. anlayışlı dindar!ar 
bulunduatına biç tUPh"'.=n ~-oıı.:ıur. 

<"-rı.a .. ı TAr) 

GÖKAV, B.\\"\R. 

\'E ~I.E.'\'DERES"U.: GÖJtfŞTÜ 

Ankara, 3 - Buıüc uçakla. hr!• 
mlze aelen İ.ltanbul Vail.al Gôlr.:ay 
B&yar·:a bir. ll.lendereıa·ıı t.t:i lloıııu,. 

ma rapmıstır. 

'Bu konu$m&lar bat.tında ke-ııdl· 

ılnden t:z:ahat ı.seere-n sa:r.:e~ecllıtr• 

Gölr:af; cA~ın 5 ine k.aılar beni ra· 
hat bıraiır:manuıı rica ederlmt de· 
mlşt1r 

Hesıbınıu her ıım•n 
tÇın en az 100 lire 
bulundurunuı 

Her 100 lire)'t bit 
ıyn kure numırnt 

DOCUBANl'I. 
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ı POLiS GiRDİ 
\L HOSEYIN SUATYALÇIN YILDIZ GAZiNOSUNA 
1 BASKININ NASIL YAPILD/(;JNJ ANLATIYOR 

BEVOÖ LU · ŞİŞ L İ BOLGESİNDE • 

Muhalif seçmen çok,.--.... --... ~--'-_ ... _ ... n .aı 
Yazan: ALI GEVGILILI r BURDUR: O. P. en zayıf olduğu yerlerden 
KAbya kuie:ettnı başının ourın <Bası ı tncldf'> 

de b!ru el.aha .saıta yıkıp. ·anıma Y~llovanın Gönen ltöy muhtan a.şı 
y&kllL-"t.ı •e dedi kı: rı bir partUı. ona ıbre köyler refah 

Kn!AR OL.\I.\ Yl~C.\ 

M 
aı1keı ıe ı t:aran a.itıştarıa 

.&6 lan H~rk.e~ memnun· 
d.o balonda buluna.n :Uarıo 

ôera ve l::aNı hilı:lme bllbaı;&a ~e

ıeltkür ettı!er Yıldıt iU.tnllflU ba:.
it101 bu ıuretle tat11J& ballancı.ı. 

Yıldız"da Şılle k&!kllnde kHçü.k: 
bır otel açılnıı~ıı. O~el, lokanta ''" 
Cl&t'IA l"a:onlan açıiı:ıı. Pakat. oyun 
oımactU<ça buraların ma rarını çı
karrruı.gü. lmkA.n '.\'Oktu. Bu Pbep
le ı;tazıno tamamr-11 kapandı. 

:\fario Sl'r& hır ha·ııı m~ra! ı!'\.· 
mlftL Gazınonun kapanına..cı;ı üır

rtne iüÇ ,,·aztyete aüştU. zararını 

lı:ısmen Oitıun telifi et.ınE'li! lçin 
Çanakkale- boiı..zında batmı..ş olan 
pm.ılerı çıkarmak. işi. karcıeıtyle 
beraber kf'!ndl.Slne tev4l edılcıt. Fa
k•" bu tele uzun müddet ulr.,.a
ma'- ı memleıı.:etım:zaen a:ınıdı. 

1-lt''."1.E\ t'\ ""l \1 

S atr ,.e muharrir llU!'>eyJn Su
at Yalçın. Yılo.ıı aazınosuna 
apı :an bu.kın aıraı.ınd• ı~ 

z;.noaa ııutunurnrcıu. B~kını bir 
yazıaında ıu uretle anlatıyor, 

Btr eün 11.tanbul Kuuıbune Rı· 
:-erlı;:en kapıcL. Şehremanetind~n 
~ len tl!mnl bır :r.arh bana uzattı 
Açtım. ıçtnden ,u davetname ('tk
tı 

c<':of'hrlhAll Runıınln 3 lmıl ali ın
('I Pa1.ar ıuııı.ı 11.k .. aın "aal dokıı7flA 
'ıldıı 1k-lf'dhe Hoılno!ıunun \.O al 
"'~ınt lrra ı..11tnat'l&lll1d&11 rr ... mt et
lılSE'lt>rl) ı~ <frak ~f"ya l'ınoklıl) \'Rk~ 
ti nıuro}t"ndr h87.ır llulunınaları 

ıntltf'ntf:>ıt ıılld ı r.ıı 
BU itar ın ·alı.tı•lı yazıları altın-

cıa ~t"hnomane-t nırı ui ıll ı 
ve BPledıye Relfiinın ıntta.'ll vardı. 
Kartı meı:nnunı}·etıe cebtme koy.o 
dum. Dave• ~a..".l'lı 6Ut a.eli. z bu· 
çu:ı:ıa Yıldıza g;ttım oavetlllf'r. 
Şale köOkünün müzeyyen ve ftlı;; 
koridor ve ısalon!annda topla.nmt.;ı
lardı. Bır )·andan da 7enlle-rt ,elı• 
}·orıarcıı. 

Orada klmle-r yolt.U., iatanbul'
da bulunRn mebU&lar, aefirler \ 
aıleler1, bü'.\-Hk memurlar. eırltet 
,.e büro n1ümf!68lllerı, aetaret me
murları ve a.lelert. hep 1 tiuare ki· 
vareııncte hazırdılar. Tamam fia&t 

d.otuwa o zamanın Dahtlıye Vekı-
11 ile Şehremini geld.llPr Doı.ı:ru btlw 
}'Ok &alonun IJlE'"lt kurdelAJarıa ba -
lt kapısına ı:: ttiler. Biz de cemaat• 
le arkalarından vilrücıat. Dahllıy~ 
Vekııtne bir ırumüş ıcpın ıç.ndo 
zarıt bır maiı:as Vf'!n:ltıer, Ba ma~ 
kıa.sla kapıdaki kord.eHi.Y1 ke&l1. Bu .. 
yük fialonun kapLbl açılell Btze 
döndüler ... Buyurun• Cleı:1ılcr. Hep 
b1rdec fç rı:re sırdllL 

BE~İ'I T.\Ltnf'J 1"0J\l\fl' 

B u fevkalid.e ııozel ve ııenıt 
oyun Wonunun muhtf'!llf 
yerlerıne ı:ıör• ade& rulet mAı-

11uı \:;onmuş. ber taratt a avblt:!t>r 
··anmış ,-e salonun afiAlenmer;.lne 
50n cterece ıtına edilmişti. 

Dahlltye Vekili mualardan biri· 
nın ;-anına yakla'jtı, ruletı çevırd.1. 

Şehremlnl bir fit al4ı. 2.-1 numa· 
raya toydu. Rulet tırııcıaaı 12 ntn 
O:terıncıe cturcıu. Ve btze dönerek 

- Benim talibim yokmuo. sı.ıe 
talihler temenni ederim. buyurun 
oynarın. dedi. 

Cemaatin bir kı&nu oyuna dal-

b r Jı::ıamı da dıter &loulara - • 
b r rnilkcmmeı raz bulutıa!l dana 
nıaltalll.ae ınt•ı. O ~ t-ahai..1a a
du o;run oynancil. d&."lE.edili! ve 
kU at rnmıt 60n aereee ne2}e çın:ıa .... 
la Jı:l ÜÇ ııun son!"& cazın.oya ·-~ 
tım. ı:v-rPll Şehremanet. t••a· 
tını.tan ta..vtn ed~lmıt bl__. a:.u-

raka.be heret tarafından ııu"t.""' 
tan tabktk edıdlı.. eluno b.r dubu
lıye kar~ı verıi.dı Ancak bu kart 
ile oyun l\alonuna ılnlebılıvı>rdu. 

Ç'tlnkü nıemur. mütE'ltait. uı..er ve 
yırrul Ja.<;;ından ~agı bulunanlara 
kart \'erltml~'Ordu. Yalnız kac:ıınlar 
bu ıı.a~·ıttan mustee:;na idile; "\'j&
ğıda ıtC'C.ldlye k.apı.,;ını.t&. ıuı:iuıda 

b na mel.ba:tnde poliK l\ontı-olıJ 
v-ardı . Hele oyun salonuna ;-1.rn\ell 
i~?n mutlaka müra!\:abe be:""f't: a• 
rarındau vertımlf kartını:n aö!Ster· 
mı-.k lıtı.ım eeUyorcıu. Kar:ı o.rna• 
}anı ıçerı~e hıra<tma.z.lard.ı. H&ft&· 
ı:ıa üç dört ~ce oraya slGer. · • ru
let oynar. ~·ahut etıenır ııoce ~··
nsından sonra dönerelmı. B·.J, b•r 
l"neye rakın devam rtt: 

H\'hl 
HIQ unutmam bir pıu.arte~ aic

fM?nl ytne ııaztno~·a 1t1t.ıım. Rulet 
m»alarıncıan b1rtn!.n Jı:.e:narınaa °" 
ıurdum Ka.nve 1çl.yordun"L. Oyun 
4a nenuz b..şıan.ı~\.ı. Ort&l,ık tPıı
ba idi. Salon kapısından ur"atle 
ıtı potıaın 1ı1roııu11 ııör<1tu?ı B·,ın· 

tarı üç dôrt poUs aaba •~·P ettı. 
0} un .ıaıonuna ı;lmdtye ka.aar po-
1 lb gın:nemtştl. cBe.lk1 btrtoı aı1-
yorıar• dedim. Ben bu dU1ünced.• 
iken kollarının &ltında c:ı.efterterıe 

<Devamı Sa: 5 oı;;;o· ~ rıııı 

- Hepeıne de ıııordun arkadaş:.. tç1ndedlr. Adaylardan MU4tafa Konu 
Bır bana &orm.adın. Kılb.ya olduk: da :Bucak Uçe.ırıtn 3 .saat!llt yerden 
da. adamlıktan mı çıktıt rt.nı. ~ euya kavu4turuldutunu SÖ}'"ledl. 

me,rıuı denebilir. Kahvelerct• oto
bilf:,lerde. ll'OkUta. otelde Hür. P. 
\·e C.H.P. l!ler aruında aert tar~l<;
malar ·apıtıyor. Gazeteci ar~acıaş· 
ıarl• aıtşam O.LO. bO.lı:ı.lmet mt~·ei.a-
nını dolduran l$Ç1 ve köylüler &ra
•ında btr a.nk&t yaptık 92 kış• .. se 
tek.er tak.er hanııt partiye oy verece 
~nı sorduk. Bir tısmı cevap vr.
rnad!. ıaA:aM cevap veren ,çi •e 
kürıuıerın 4~ t Hür. P. ~e. 42 ~ 
C.H.P ye. s 1 d.e o.P. re rey ıı.t&el4· 

ıını aöyle11. Bır ba!:ıçe kaltv~nı.te 
tartı'an on t:ıeırun d.e .> i C.H P 
ı.. 4: ü Hür. P. l1 l 1 ne D P 11 .;ı~ 

...................................................................................................... -.............. -.......... -.-.......................... .. 
nam babam... Or. ce~mı TUrk'la akşam üetll 

-- PekA.ll ..• aöyle, decHm; banıı Parıl merltH'IJ:'ıde t.onuşabUc11m. Öte-
ıf: ~olıl:ratçı mı. Halkçı mı?. 

1 

ltl ııazeıec1 ariı::das:&r!a bltllkte aordu· 
Tatlı ıa· lı S(ll6d. B:raz ~eainl ıtumuz f\l auallere a•ı;lda okuya.. 

.t1.1ıcı1. catınuı cevapları Terdi; 
SOnr11 cevap '\"~rd.: 1 - D.P. nln BurduMa ae~tm .. n. 

Ben taratıu:ım ar'.-tad.q .. Y&-' •ı Yarm:dır.t 
nl bıç b:r pa..-t yı ıutmuynruın.. i c. Vaz.lyetı umduwumdan da:ı• 

B!.lG.a tyt eanı:n.. Hem nsanı ıu- ı ıst buldum. Burdurun TUiyeU 1948 
tar, hana (l()r d1$"11 :ıor1arlar. hem : dan bu yana D.P. n1.n lehln• olild.it· 
de börle oe-rap \'erırler. Ll;cin tıef'!e · ta. de-ram e'. mf!kted~r. 
Jı;:f. Ku&lcöyde::tl •Bera:ııt cto:.muı 2 - Burdurda muhalefet lehinde 
4uraaıada;, ıtuyruta EeÇ'Mlt olan bir bava aörUyo:-ux. aız ne deralr.ıfı:. 
otu? k1 ı d.e kilhya lfbt cıa,ünmü c. - Şehir ıçinde muhalefet k\lT· 
rorou. B1r t&raftan dolmu~a yer yeııtdlr. Fa.tat ,ehir bütUn Tlllrete 
1911tyorlar. Ote ,-anda.o da cdemok- ba:dm de4:Udlr. Burdur aaterlerıne 
rat• veya cbalkıt d.!rr.- Cf\•ap ~·~tle yeni bir nfer tatac:aktır. 
tlr::rorlardı F&kat o tr:ao:ıa.r acele ÇJS \R. C.H.P. LlSTESİ"'IDF.. 
ect:rorlal"tiı \c:i. hana neden nl" çoie HM& 60 devresinde D.P. MUlet.
C-H.P rı tuttuklarını ve ne t(':n oy veıttll oıan Ahmet Qın•r Burdur'da 
larını ora:;a '\l'ert>Ceklerını ı:ıaııa va çoi:: ıuıuıuror. Bilhuaa Karamanlı· 
kit bulamadılar da ~ooo nrı var.Bu .:ı:oo rey dt.en 

'L 
'\FTICF~ 

Burdur"da D P. nın ıan 1 \"Ok 
denecek kaelar a.z. Cezml Türk'ün 
qeltfl, yoklamaların rapılmamt.61. 
ad.ayların merk:eıce ııti6terilm#>~l. 
D.P. ntn aleyhine olmuştur. Bura
da C.H P. ,. . ., nur. P. çarpışacs"t 

Abmet Çmar'ın bulondugu ıt:.·e 
ııe ÇcUkbaıftn I !litMl çarp1şacaie 
demek te mUmklln. Ş&f'\f(lar e 
KU\"Vt't ıe &('ırüntlyor. Keeın bır ., • 
&ôylenen1e1.Ae de C.H.P itler ııeçı.:r:ı 
mucad.rolaoılndt" ıutı b1r et:tlde Çıi. 

V İ O İ - V İ O İ WALTER LANTZ. 

.......................................................... 
KURTKAPAN NERO 

Bununla beraber. Karakö:y aek:ı ae<:ınent u olıı.ıı b~r t1 1çln önemlt. 
b:.r ba.1>:.a ')'erde Malıye bınalarının 19.w de c.H.P. :n.ooo o.P. 37.000 01 
onu.nete cn-.01zlann1 yo:Clad1:,::1m:t a!mı.elar. Bu defa tuvvetU b:; Hür. 

tık.an takdirde seçtm eanslannı ' r••···-lf'.hlertne çe-.·t!"eb llrll'r 

l&ub.ablruruı: "bır çopÇQ1'e hanıı par llJ'" ır1 \frf'rPı?lni "Mttu:t"or. 

FATİH - EMİNONü BOLGESİ 

Gençler muhalif 
Talebeler de seçim havasına g irmiş 

-~~~~-~ -1 otuz bır tstanbutıu aruında o- p ~J.atesı o p nln os-:annın çotunu ı 
I :ıuç a:.nı ~ı:.tmaııı- DP .. Halk Par ıı::endlllt- (e::ece~ CHP bu yüzden 
tıa nt hır fart. .1e Ctçt;_ Aea.b& ınuhakka~ Mç1ml kaLar.acatına ln&• 

j ka:r.btyora a:rtP çı..ka.n orta o.ere. nıtı:ı; il ba,kanı Ha'\"dar Kuzucu 1 • 
Cf"lt tüccarlar a1bl. bütün c\!aı&t• ıOı:ı!e!l::•ın e •. ru aıc•ıtı çtn te ,.._ •KO(. (!l 'fart - .!O "\lun> :• 
tüccarlar da D P YI mt •utuyor- tında eıııekltye a• nlan eak1 b r bln * TereaaadUnuı:den rade etm~ı.ı. • 
lard.ı, elea.lnlZ? Yoksa bu adec:a. 1-tıdır.\ .-c.H.P den Otek.1 put.lle· : bterenl•r var. uranı.k olun. : 
oyunu muba~P1eU- \'ermell: 9tedlt. re seçen ~ıur. Betı:ı köylerde JU3 * BOG\ ,~ 1 sı..an _ ;!O "\U.ynJ : •. 
r-1 eöylf!mekten kaçınan blr takı::n Cl.11 5 n:emı.z ••r Kovla hara\ p~ * '" · • ı 
memurların. oyunundan mı tıaret. tıahltjfındaxı tıt.İ.vete~. Bıırdur"da :au batta ,ç:ı:ı.de tı•rtr rahataı.zlık.4 
tt?. C.H p_ kvanacakı.1,-. deelt. C.B P. *&eçlrmel. tht1malirııl21 •al', kf'nd1·: 

Te&ıı.d.Ul1er mı bu .onueu -rertt: ·er esklden DP vt tutan ora,.· :nıı:.e tyt ba.ktn. .-o. 
btL"nlyonım aıua. Be:ıoıhJ ve Slt· ı I:'~ ::ı.ıandura. Buı;Cıuz. Lenrume * IKlZLF.R (!t lla·n~ - :!t Haziran. : 
ltO,. !conu1ituk:a.."1Dl:!n çoıu C.H P. C' b1 kö;terde C.H.P. ntn kU\"Vet- •ountta. olay1arı tıe çok me. ul- • 
ye oy verece.i<lertnı açıkça IÖyledi· ıendlClD.i 16ylüyorlar. :suuüz. Bu bldlaelerden faydalen-: 
ler De:no:ı:rat PartllllPr peık az. ııt'R. P. DlltL"\Jtl Llffl1'0t- *ma.iııi: ı~tn rırıtat belcllyorsunua ... 
tarafını ;<ararlaıstırmamış ounoçhul• (iÜRfl OR *iateıl'lnlz o:mıyacak. • 
ter hse onlardan bıraz d&ha fazla * • 

Hür p nıa vurtta en kuvııetl •YESGEÇ (:!I ıuı .. - :!O Temm.J:• 
t~kı.lı\t turı.tug...ı yer Burdur. Qe- *•eo" ıu2el bir hadlı;t ile kar,ıl• • 

Eti:er bu «.retple• knnuşu:ıatann 11,b• ve Kayaa.tp &:lbt lkt dej:erll *şacaluınız. eıraz a&bredtn. .• 

Y H·ı · YAVUZ t:-onucunu efiM almak a:ereklDe "'e 'b azan: I m1 eter bu aonuc; dogru &ayılabıl\~, aô.ayına •ah:p Olan Hür. P ura· *_'\RSl..\S ('?I Temm. - :n Atu~.,:11 
Bel·ogıu l'e ~ı..'jlt'd.e Halk Part1a1, d.a ke-n~tnJ ytl2de 7uz t~ı ı·> :Ta:1hlnialn açııtllj'ı devam ed1-: 

•Sız. r.abı.ı ro;cla acatız dedttınız 1taouı.u c.11ıır dıoı:ıa ı t ıı oeıno:ıraı Partıcıen ço;;: C.ab.a ,an,_ rü· or. ~birde Çell.kbaş çoit aevı .. *•Jor. Taıunda m1lhtıxı btr ıe-;;ltt • 
ıL-naıı. rıe hıie.met&e C.H P itler a· durum cıetıı .. Sur dı1L1da ot .:an- :ıyo:- • 
ıatı ~n1ı H4$1 ı:e 1e•;e ı.e-.-r. D.P laı. ned.en.e ".1•P D P. ~1• eledUer. ltd.ır. Htır p .nt.n 4 tWUetvektlltiıt ıı;ın ••lacaıwn.ıı. • 
l1ler mo.ıbaltılerın a:·al'Ullda aı.ıntı:.:: K.\ru\ )lEHllET'İ.' TÜRKÜSÜ Huta kadına eöre. 5 ad.a7ı var. İçlerınden btr.yokluna •*o_\~.\K (2? .&ıu•. - "!Z &,JtU) =•. 

•D P. l:Aç ıetırtmemlftlr .. • · 1 rl 
ta katacu:aru:u bUtyorlar ı Edll'nek&pı'dan dönu1ıe, Sara.çlla Şoföre eöre: da kaybed.ece:~ Ad&y1ar ıftlD. a.:: •Yenı iflılrltt tanımanın. uze • • 

~ehıactebaı;.ı Site Talebe Y;;.rdu o~bll.-ilnaa Kara Meh:net. actıno.a «D P. llatlk •e yedek parça ela Petbl çeUiebaf,. Bebçet x.a.raaıp, tnlzde çok mu.oeı. tesirleri ola·• 
buraaı .. Datmık aaı;lı.. ıeıgmer btr b.r avUk.abı bOyacııu.-u raatıadıt ııet:r+..memtt:.ır.• Dr. Alım Şıptlabf. o~an Ero$:1U. *ca;c.ur. ; 
bukuk fakülteı&l ötrenetı Onat on.un cı::ı.atnını yok.la:nak• blH hır Keatanec;ye söre: ~ren.met A:t nal. •TERAZt C?J Eyhil - Z? Dlim) :• 
Kutlar. 613 Otrencıntn bul\lnd.utu ayü!tatı boyatmaJ• mal oldu. Bı- .. o.P_ ba;atı ucuzlanmamıttır .• 11 b ::tanı Mell::neı A;dın ıHı'.lr. : EUnm:teki pan~n ktyuıetın.ı: 
kOlkoca Site: yurdunda a:ıcak ı:.ı ıum EM"tect oıaugumuzu Oif:ren n· EY k"aoınına eöre· p J'Ü2de 80 arı.!:ıaır. Teşkllltırnı?. * btlln . yuında anlayaoa.l:aıruz . .._ 
o p 11..-ıln bUlundurunu a<>;1t1: o~ ee. cyo~• ıa b ladı. •Clli TOL , 0 _p_ h•"atı hatta pabalılu.tır-- yavaın. Vaadlet1n tutuımamaıu köy !AKREP ?J il.ilim _ Z? Ka.ı.ırn> :: 

,,,.,.,.,.,,,.., • .,.,.,,,..,.,., ........ .,.,,.,,,,. .. , ,...,., ...... ......-........ uuı.t.tHHıuHNNton•"''"""' __ .., ... ,..u•ı"•-•-"-' .. '""uuuouı•,.. 

CEFCOB 

Bir"aç ıro.ı. 6nce kenctl ara!anncıa CılA Yar. pahall • •Bola ·o.a.. Var mı tır. • uYc o.P. Gen çe,·:rcU. Belectıre 
b:r « eıçtm a.."ıtetl• apm 1

1
ar -.:-;~ pllhalı.ı ,peynir yok Peynir var Sınr"tllaeı:ra aöre· :\1eclı.s1ne HU:'. P. ı:ogunlutu &:tll· :Ne .. 1Qlnde 1tdece~1rıırı blr top·: .... '""" ........ 

nuçJann bOytlk bir çoiUn u l• ...... pa!:ıalı ct.ıre -•lr cı.e mani elUZ!nlljj. •D.P ttıem!f".<etın aovı:ılerını ~.. ıı balae Dahili.ye Veitılletl ba.<jil::anı •Ia.ntıdan üzılnttııu dönttflit&lnıt • 
,.,. .... ,.,..,.,, ................. ""''UlUlllMIU.UU•UUtlOUIU•UUtU•UUUoHHUO-tUOHUt•-H•UnıooHun"onnn••"~°'"•••oo 

K.P. hthlnde Oielutunı .,,,r,y emek onu olruClU. He:n cıe tür:ı.o okur ta.:.v1p etmedi. 1tmdt tı:r OP !1 •*Y.t.l (ZJ Ka.sını - ?t Aralık·:•. srr·v ROPER 
0 p ancak ı:ı 8o ntmi~tır .. ı 1 hata!ı olmu• atyor. - - 11bl c:ranllt yaınie> okudu. nr• t:ıı adamına söre· bıw;kan vektltıtı ya,pı7or ı de:1 · *Bir adatınıa ..,a.r t.,ıı:ı.tz oldu~• 

i{,\~~bİ~~-\THf 'f.\IL• ~~l~T~~';~E~j~~~~~ ;~. bü•;':~!t~:t~~l~Wtnın 1mk6nlannı çe~i:~~·~al~~ıı:~~e;~;:~~: !~b~ !i~:!an~·~~- ıetlrmemltslnt.ı. i 
tlnıveraJte te,·relertn 1.:.mt han· ı\'.' KlRT.\SİYEClLER Lo<anU•:>>·• ...xre bir göril')I'Oe yapum. Kayaaıı:ı. k-o~._, ., •-•·'- "0 ocak). 

lonn ııctcıeUen(Utl> bu ııaıılel:'d.e "'"' Cer.:nı TOı·lc"tın ,-azıft' alınuı.nın " "" K (.I ,.,........_. - • ·• 
1 EmıııönıJ meydanında koau.~tuk 1<D.P. MHlı Konuuna ctıye, ıo- .. * 1 y • 

•ımtıhan .tat.hı mlili.nde> bu aca-- Hur. p nın kazanma ııuıeını ar..- *H&J .. tınu: hep aynı ıo<: yor 11-
~ Janmın h·r blrı ErotnODü"nO:ı. len içinden rıiulmu bale M>it- 1 • 

.ı.unı 8&U1yorı:1um., Uı:ndUt\lm ~· -. ' tırcııaına :nanıyor .,eez:nı TUrk't •nt doatlar bulmııı.hSlDlZ. .. • yerl:.!ıl> cıetıl. Bu 1uzcten E:n!cö- mu$tUr. • • ı * 
çıktı. öc:enc.ı yurtlarındL ıt~•ın 'lÜ kazasının unatızn ha:ckınoa bir O·;-..uı ıu:>4 çımıe:-.nı Derno.v bura ·a C(Sno:ıerd;g; ıçın o P .ııene *B.\LIK (19 bubat - ::o :-.ıart> :.f. 
4e aok.uta. 1mtlban kap:aııııda 1 r __1c: r aah\bl oUnu ıçın tç tara~ıara r&~ ·Paru Bıtrotrlu ve şı,:.de oyla· me-rkezfne te~eıtkür bO:-çiu}U..'.'I *i1 baraunızda olduılu ;;tbı btaZ 
ı:ne ru·Jad.ı am b•P! eeçtmlerd Rttmelı: tlzım aeıru. Ta.htu.aledt-i<l nn üçte .J.:1&1;ıl almak ~urell7le e- a,_ or !h.aratuıuda d• muvatra:.c olacak·• 
konuıuyorlar. B<nl en tul• yadır ır.ırt.&! :reeitı-:- cklfıl yotıuıtundaı1• z1c1 bır fl'l:tııae 11.aza..'"lmı tı Htlr P ~ılertı tıöre DP. rUıı> de-- 11"11rus. Hem o.e cok ~kında. : 
ıatan ne olClU biliyor mU&u.D:uz? ve cXırta.slyeclllkten» tlkAıretçı.. A- O zaman o:·ıann Oçte blrtnı .. an l'tld r C H P. ele Ye.:ı:o\·a. ÇeU.li:C! * g fS b t) • 1f. 
""'"':-encUertn. tmt.llıan M>rruçl~ • d , .• A• ... uo'da t-k:ll.t. ıı:uran:ııa:ııı.tr *KO\"A C"!'l Oak - ı . u a •• 
...,.. 'ık 1J:ıa ıc;ıertnde O P. vt tutan.a:o a cak» llailıra.bılen C.H P.. t,uau,n !5 "'"" * 
hattında bı.:r ~ t umursa:nıız;. , ... yo elel.l oaıann aa tr ıut- B~oıtlu ı-e Ş;.şlı 1 lstanbulcta ka- ur Hdr p. •eçimt muha.kka! ta~ *S..rdı ınu: bir ourl1tontl.tden "'• 
serinkanlılıkla tonu,urıcen. ae(Un ar:. crıu.:u lftt lb• .tanına _an6tnın en tazla o!duru ıı:arıa<'U 1'Ud..etıe o.duıc .nancı.1· *tı·~nı.. b:r 1.Ar al:ıı çoıc Dz·• 
ıerın eonuçıa..".llld~ ııt ecaa e s. ot·u·· RLy·.;.l··., R.\CO'\"'l . :ı:e-rıer a:-aı.ında ,.._ymaıttadır 1 • •ml14. Fakat o ~hıa llUln tytlltl·: 
ıellfla b~ect~ıerı odu Bır ~J- vu h \H\ ı'O\ *nııı leln toııu!\IDuı. x 

• ... , ·arını B1aln.: m-ııur • o u. .a : lOUŞ l9M ten bur.lne arada acıece öç 11.\1 "\ - .:.~••••• • • • ••••••••••••., kuJ:: fUillıeal uQtenVAP. o:nuz.; · ...... . . , I ..._ u.· 1 1 &rd , Burı1ur"da er ·N parı..ctJ .%.e ........ 
• ll"'erek ,ıcıare Hulı:Ul nda.!l ı:al· tuklarun ~ , ~ r r.•ı..nva ·' .• ? .. uuç ·• ı v ır. '""''"""'""""""""''"'"""""""' '"''""'"""'""""'""'"'"""'"'"'''"""""""'"""'"'""'''""'"'"uıı•••""'"'"'"'' ........ .,,1111•1111~ • p •' Q 1 ml'>I relen 111.,.,,u..,ıuıu""'"''O"'''"''"""'""'"'"""''"'""'"'"""''""''"'""'""'"'"''"" -
ma:ı ban• ıc.o•-::-naz. ~::na '.e O b t ter..... ı; şç: ve 7- u ı;••'"'"'""''"''''""'''"'"'""''""""'""""""""''''" ... """".,."''"'"'""''""".""""""'"'"' 22.4.> :M:.S. aı-arı. babflr.er :: 
bt:.• daha. kua:ıına leh ü> dedı ı are ~·~ Hoe~ de AtaAÖ:T.(1 :nerak· f at·LV\R <ıTrl· ?ll5••• 3 Perde, Sah.nere .c.oyan t -- N .Z3.00 oeee ı.:a06erı ! 
TEJtJ~.\TSlZ ÇÖPÇi..., 11.ı ı ıçı.i .. L B. etçıye- eöre .. her teY ~ s f N E M A l A R Babı) ltrlla.e.ı. 1ntiam •e de:.ıor: Mas Mel. B u u 23..30 Dana mı1.z1tt i 

ı;;ellzadeb&.'"tnda.ı.1 Pat.·h e 11otru }'Olunda· d.ı Te1'21 C M.P Uydl ı-e ;. Kanunu ı:ıee"r.. 2~.00 Proıram ve kap.1111~ ! 
' ., • c:ummadık taş ba.1 ~arar• dt:rord.u. ; l"ESJ Tİ,'ATRO .. ı eı~ :: 

, Urürıı:tn. bır çöpçü o ras• adı 1 ..._._. • lST.\~tU.il •Tel: tı".!3&7n: -
it ı,çuer lııc. cAUaha Uk 1r . ...., .. ,_un ;. 8 ,. ., o (; f o 1 4:-t049' tSTAN'BUl ~ 

A'.'&kilF-tU belle! bir aat ıı::g~o ~ ::.et.~r: \'arClır• der11ler ~oförtln bi- ; .~, .... •'fel·. •••••·•.. ft.alıraman oonullU er oELr - 'ia~an aerııı. Kop•lı: re9USlı 'Irıo 1 f A 1 Y E 7.4;.ı M.S. ·~·arı, tıaberıer = 
Ama çlı~il da71':1Ul h r t r Pi. sen bırak part.1 tflıı:::. dedt.. i n. _... ~ ~ pot! l\iııcrraları Erdur n. Komocıl 1 p.-· , undan hatır ı:rıuzıı J t ~ 
.a;ı l)artld!!n oıctuıunu öt:-enemeı.ıA.. c.Va ı BabMian ne haberfı ~nnra : Kerem ı;, .Wı. Harmaıı M \fl"\to\R.\ •Tel ?.:n,iO• de. saı1neye to) .. rıı va'tı dTLTO~ •Te.1: 483200•· RaJtt ıatrobatıarıı :.: ~::ı~~~a;~~:'::ı'uiı': ı ~:~ ~;~ı~k·:.:~~ı:_~.:t;l 5 
Çöpçürıtın caır kQ.pı\ı olma a ll ~i\·e et:tı... ~önce Allah Kertm. ~ Jta.ya Eııır Kadın:ıı.r !'urdu, Ma Rı;ıııt. Zobu. Dekar .N. $aClır'"aoda Paıarteaın. fılmaı Duru •• Nll•lte1 (İltaııbul: 27'500). IB• 0.00 Prı;)lırıt.m 9& kl\11anış 8.30 Haber:er ! 
Oiiı:a"l b~tırdJil muha~~a:c: .. 1e:ıı. ı;onra P'ıahtt\.tın lterUD. 1 ~ \lK'\Z\R •tel •4ZJt~• t"tra:ar Pt~nde. Perart, den ba~"°a aı.-m Mı>o ,rUrK tolKIQf daoeı> - 'Anadolu 84.1 Saz eM:rler! ~ 
Ie.ı;te 2~ yllırıt dolctu~uı~u.ld~ Ötek şotör eh ç .or:na ıc&t'Cl.e- ' - Btr Ka.t!l Aranıyor TE'lıii es na,n <ı"!l5''2• l:IESSES OPE:Rf.Ti aanerı orıı:r11rra41 - Mar· Trıo Rıtelı fı\lı:trobt.tlar) 7oglU! 2i450ll, t1..S7 Acııı, ve proıırauı 9.00 Narman cıauter or. § 
yUı;dea •Tem natıu~O. pç o' o e: .m• ded:.. cNe aen ıor ne ben eöy 1.'L.4.S creı. tft)JJ.\• PC&hraman Gon!llllllet f'ran.ıMl,DtD rııe Gır· roa~a Roof'd&· B@r all: - Pa•yonda: lh•m ve ,.ıı;uı: 274502). J2.00 TUrıtuıer 91.5 Şarkıl.ıır ; 

~~u..;~e;~:ı~::naev;~~ıebZ:-~ u~:'~ !~~~ıa~~rtııteor:::a~ı~r~~: E ı~:.!~~~ c~~:~. ~~ ~:det~&•> .~1t1"!&• :~m;: ~~:o:·~hr!~; ~:ı Eımar ıttas arte• ~~enn Gencer •• atraı. fren-YapUf•UÇak !~:~ ~~~~t~a:an:oer ~~ ~;ı~ı~n~~ p~ram ~,~': 
~~_:; :tn-.ı;;rı., ~;!~~~-ın~ ::: lCitr(lu raconu.... Para Kurbanları. OtınablcAr, D:.:1 ör m· ın b:t:.rak1Y1e •KALDI MLLf' RU"' •Tel 4~9~49_, Df'~IZ P.\LAS fBt)fiuncıH 12 . .55 Sl'rbeııt. •İ.•t .30 Kar1$1k mü.ılk 
8 tılt t. .. bır te; ıl5lrenenı yec,... I : ı..Aı.E •Tf'I 441'95• ce;c •'--?'!Si'• Rill KİBARI~ Opere•. ecı:nrt. "iıldtt ıorten:aı ,\rma~an 1$eı:ıol ortee•ra CD. Demlryotıan aaydar· 13.00 !lıl 8. ı.)an, bat>erıer .t300 Şe.rıuiar 
t·Z. Bari bir aı:1n:e M>ralım ctedlk.. Sı'ı'rf'lı" Arap saçı j Ba~·duı c•~:::.'!!:'" QOnQllU?f'.T 3 perJe 9 tablo Ta. n ci•D5Q:.!:I Duo Barae:Io 41 ·~ "~rat•t"Ç"onl•r pi.fa: 36047.) - Strıo:eçı 13.1.) B•~•Y m::~ .3.30 Haberler ~--
Sord.1.Jtum\12 re-r de tesaOQ!en C ; t.tKS .·reı• 4-40lll• , BellA: ee:t'DI \t\1%! ıiapaoyal ıtaııal3rı t ın KER\i\SS \ R.\1': (Tf'I' 2230i9) - ıoeııtz)'olları: 13.30 sa on or -'34.l su ~ede. 

!!~· ~~ ~~~. neer:~~~~ı~ 4R•~ı ı ııu·uıı-ı ! 8.~~~~ı ~;~cı:44ı&Sf•ı '~ıuı'~~e:;~sıt .~~349]• :r~~oı~t:Ul.t~:ııa~ ~~ır:;a:;;ıe~•u"~1r d'~~; 47~:~~~~ıa ort~stn11 .e =~8~ ~~~:-auerı,:!;~~ J~ =:~rb:~k::~:'e r !~ ~=r• mU:ı1io 1 
ntz «Size partı 1ıer.ncten aııl&e da lbYl pe~ ınaıım.u-o: bun•- :807· ! .&•<puanlar Çe:.e.ı acrra:ar Bcldet1 7 Kar :ı ma'..lrııe . Cumarttl1 ıs ental daneo;: sona .,., "iubar orıcea•ra..,ı. Atr&L e.aı ıar : 444:.!33) _ ıBava ı..).0 oŞar:S.ıllr •e ta ~r. ı3 oo Kapanı~ i 
ın :n 11emecı:.:r. ml?• lece eı).11.lta lk~ye avrılm<1 ~.;zu lle ~ p,.ı:J •Tel 414.i .;. oı e ı OeilD te t1.:e0t'!> mat1xı.eS1 Ruıxıber:a ,ı; 7amı~ rıL a1vdn Tr.o K&rtbır ('.\teli: Yr. ıar f.44790 •e 7312401 15.30 Ftım melodl:cır l6.J7 Aı;ılış ve proıram .. 

c:.n.r_ - Ff,tRB\1-f( l balın1orlar, ! 1. A o 1 .. o 1'. k. \ R\C\ T)t"ATROt!itJ d.ıZ .t.MI \'il! dli~r atrait •lka :"kllarıı Trto Oub No"b, Eczaneler 115.00 Pro ram ve apaııı• 1700 Şa.rı.ııar i 
Fa hte Saraçba."lebaşımıa eıe-- C.H.P. DEKi GELİ..,"\lF. ~ R&ydul. ftA.l.B .-T~l lliOll~ •Tf'l: 14'6ôi • .ı.ronıar QW].'a cPaterı yıldıelan lti.l7 Acılll ve Ptoanm 17.30 Ak~aın toıuerl i 

'flmlı btrreıl ıcuIQoe vardı:- Ha - i L"~-\1 fKaumpa~J 44!tJl.ll \fAHUT H.BYKEL P::C> "'OR:\l .'-,Dİlo\:Tcl 444407 dlAtr atraulyorılar. 700 Cem11 81.f&~•ll r- 800 S..rKılar İ_ 

~~ ~!~";~~~: 1~bUtefı~e~eyü~ ~~;.H~fll):ı~r;i ·:.=:•t~l~~ı!:. i =~ &vtat. tı:ı Ates ~:::1::tu.1u!:.nmam. :.Pdl ;u::r~ t~~~~::· Mar!• Zoec:hl Orke~tr• OTt,l Ol 'tZP\RK ''itslJ lB~)Otlu • Mer1'ez; Sıh· ~~:;~ ~~:~~:r ı:.:~ ~:·=l~ü~#l "atı i 
U C H p ıı. kO""' P'encrbahçeıı·ı.tt ıınc: rot aÇ'!'ı K~ndl ıradelerlne ıorr. ~ l.\.foF.R th•,ımp.1.""l 449Jot 5LR6Y"ı' •Tel; 3MJU'!~ ıı Hali. ma.~rae<!l. CU.. • - San~o.t Vera M~ Ko'° .. y.-ı 7llll$ıı lıalı, (1.&kslm: Clhan;:lrl, 18.00 Çeş.ltıl melodller .' 

~ - 11 b 1 : cbtneııı - Slhero '-lu (G tat \ k 1 13,45 Blr va.rmış blr "a:.C 
d~ &7?'1~ c.l'u\bOlda Fenerbabçe: ney. lk.Udare1an dalla kuTTe; blr a e i can eeeeu. K.abraman Johcn:r eeuncıe, S:Jlır· ma ~aıebeye t.eru·t:~t Pa bamm«t fMıaıru San Chrratı:ı rıno dan~ or- il a: . e ), (Ka1,1nı. 18.30 Şar.tııar llil.OO sa.rı:ııar i 
"- pollı.Uı:acı.İ ~-~.P-0. ocıu~ü~;-ı;.ı;u ıeldtOf'r. Se<"•m psıalan. on.lan ııı:ecıı. ~ t~~~~E~-~&. •Tel 444:?19• bular ltralL zıt.r ma'!ne. ).f:ar.!neler tôz.l - Dorla Sıatenı :e!rtraaı - Saııt.Oa TlD• ~·._:~:!~;~~z: (~:~ı:lı, 18.~ ~~~ect aaat h 9.Jo Haberler ·-~:, 
tç111ı. diyor. n n n ıı • • \'e bele CeTdet A7dln, Havdar Ko· : OJ>[R\ •Te.l JiOS'!J•t 16.30 S.\DSlt <ıTf'I: fV\ya.naıı dalllOrll'r) _ ,trra 19. • . ayarı. aberle:r 19.4.5 .ı\J:::sam mlU:ttl 
nta yeııotlrctltl en bü>tilı: elevlr yuneu. F\lat. Pıra! ınıt adarlart oJ. :_=':,_ P.kntk Kelep~ell .İı.uk. Demir Ktc·tK lonoa fOrıental dansı p I ' • d f (Topkapı ,\k».ra:r : 19- 5 rarlhten bir yapralt <lO.~S Radyo gazete.si 
adıunlarını:ıa.n blrt• oid.utwıı. \'il! dUktıt.a IOtlr& ~ !'&'fi \R •Tel: tt'?Mb 440'!11t.. 0 f S .. 1 m a I'tlrk l, (Gedlkpa~ Ut ~:1.;.!0 Yurttan ı;ealer ! 
b lhMI& latanbulcta C ~t P. ve Hür Pençeli Adam Car')l.mba. Per:şrı:o.be. Cu '>f\l tR.\'\1f""· l t>I l~:\ıt41. yaı.ıt: Kanaat). (Cai;aJot 19.43 Radyo koy posta&ı 20 30 Opera mtlodllert ; 
P. n:n C.H P. yl o.este:tlemelert Ee- BöJltee. denlllem f'D aoaunda u r!::"ra.rT!~"'~l~~41• \:'1.:RT .. rel: t6't1i~• tn& ıünlrrt eaa• '21 dr iap&n;.al 7ı1dı11 C•rı:nea Bakırk.Cv 7UK44, Beraıııu lu Slrkec:i: Beşir Ke. : 9_,1 TUrkU!er 2050 Dereden te"eden ,ı. 
rekt.t1nı. bunun da b r ıVn. an , .U ı •lJror ' :: yt$J .'\ ..,, Roc.-:'tı Roll 8&hane P'abl,e. Eva1% •tıa:e. Cllnıar!e•I Pazar \fala;a i•aıyao 8sn~at0 4-l4ti44. Btırıa~cıa 518ti03 mal ıa.00 Ta:ıın tonuımuı 2!.00 Şa.rkılar _ 
Borcu• otcıutunu aöile<I » tOM ele\ D.P· .. Ben~ kaıan.m&m nor- ' i Kadınlar ı:ün1~r~ saa• 17 de matı- Lit& Dor!• ~adılt . .\•cı 8üJUltacta 518081. Çubok.lu R A D y o l A R 20 ıo Serbest .... t ı 40 K;tap st"verler!e b.f.~. :. 
o P ye '1'entlm o umu.• C1 or maldlı • ~ f_\h.Sl:\I •Teı. C4Jt,I»· J 
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LA R ne. Koınedl 3 pr.rcı.e: ve ar·.cada ları 680001 00. En:ntoy Ul04~ 20.15 Radyo gaz•tal '2!.40 Tur:O: mu!llcta! topiu. i 
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an .. ıa : 1 - Blr tdarı &mlrt, 
J - Binanın ıuaıaı.ıanndan; Oerıba. 
3 - Geça:ılt: TU~ar fO'&IL 4 - ZI· 
manın t.uımıarından. s _ Jı.lezbep İ 
);;olu, 8 - B1rll: Tert.t: Büyttlr: bir 

1 
neblr. 7 - C.'1t; Naınıu orutu. 1 _ 
Blr hUtUm.d.ar. 
Yukarıdan &fatın. : 1 _ Aakert i.

mlr. 2 -- 15alon ra'nuıu: Bal. 3 _ 
Mubırrır. 4 - Hayır . 
kuımlarındın· · ., - Zamanın 

• Beran ed&tL 1 _ 
l'abrtkanın fUllfet .. 
aııa· Vlll ~••reaı. 7 - l't.
.lı:&r' J'lt. I - Parayla ll1UI; et· 

DÜNK() lll'L'.'!(.\ CANlN R:\LI l 
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Ae1ı· L&ln 3 · Barbunra. 2 -
A.ııl~n. Te. s- ııume.. 4 - Bir, s -

' · -:Ra 7 o a - sır ktıptı, · - raan; D&. 
TUk&Mdan ... 
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A • Sarı. 3 -. Rlmıı• 0 • 4 nıı: s • •· -
Yltıt: DU-S Ull: Nil 8 - Na. '7 -

' ' -- An; ReY&. 

D. Almanya komple 
tesisleri için kredi 

vermiyor 
Al.rnanra mık <B~ı 1 lncldt) 
tak ll:ompıı =~•rı lh kred.111 ota 
meJıı:tedlrler. ••rme:ıı:: llittm.• 

Dolu Alınaora t 
•erdlQ:l taktUrcır, ö re<1nt oıa.raıı: m.aı 
lerde lhnıc • nUnılizdekı aene
tlatıarl& lhra:'a~l~unaın bug:ünllü 
edllnır...sını ı.~nı.ek• ~ei;toın ı•ra.ntt 
p:aranu de verlle .edır. Bo}·le _blr 
elttıdlkl halde komttı~}ectah1e a:ore, 
ille.si ımtAtMıu; bl P ' ı .. ı..ıerın ıel
tedlr. r mahiyet. •nııtmelt 

Bununla berabrr 
nın Dotu Alman . Odalar Btrııtt. 
Japacaltlan ternaa{: h'l&tamıa1'1 ne 
mnson dolarlık k ~ aonunda, bu 3 
bn•ceQ:tne ı~ret ~ anın da 1$1erı· 
'\ E.'f! BİR SiRKtLU~mattadır. 
\AYJl\'J.\NOl 

Ankara 3 (H 
Te Tıca;,.ı. B..ıt~t) - f:konomt 
dalcı a1rkUierı ı·a ıtı huırolı qatı 

DLf Ticaret ~ rnlamı,tır: 
Nl.aan 19:i7 tarlbf ını dabtllnde :ıo 
1tha:ltçı ,. .. ık.La ne tadar alınm11 
1ııtedltt tnahn lthınu. it.hal et-metıt 
Ral eyleduu ta\•ttı~tb tlraretı Jle lı:stl
Çilar her anıpia Ulunan lthallt 
TU:r: etmrmeir; ü ı:ı 5 l.ttatı.utı tecL 
PU Ozerın11eı:ı ı:~re 4 ayrı maı ıru· 
lerdlr •Pte buıunabUecek· 

Altın fiatlarında 
düıme 

oldu 
f1mır, s fHua 

mızcı.e&ı Anı.erıt.:1> - ~emle.ıeetl. 
oıAn dolarlann 57~ a~ Odenmekte 
ması haki'l'lm, uruşıan bozuı. 
rl lh! altın pi •Unan kararın test. 
bluedwr d,.re!~'t&l.lllda dılndenbert 
IDf'ktecıır. İk1 Ü • ae•tenıe 1 rnı. 
tını 137 llrada~ n lçtncıe Reşaı •l· 
ttır. Dlı,;P.r t•rar:33 11raJ.a dtlım.U• 
blndpn raua A •n, ıtehrLmtı:de 3 
nazan ltll)are ~~rtkaıı111n Ot'Urduıtu 
oııumuzdeıu ıtını:•:a- bu ltarann 
r&u..ınd.a bUyHk 11 tehrımta pt. 
dMUtcetı tahm.tn btr !ttrt.hhl( kar· 
•r&da. haı.,11 A olunma.ctadır. Bu 
cı.u11:ıarı t\htlrı mf!t11ta1ıı._nn otur· 
400, en Yübek ttn dU,.ük klhaı 
dlr. Bu kararın ~r:ıı ltıt ısoo llr•· 
ralarına cı..a tt1ılr 11 Mınl:z:dek.1 eT ki· 
ıelealdtr. ttne.ı blr ıun mı· 

Müzik: K. 
M. Alaeltin 

ZAYi 

İ S T A SB U L 
OPERETİ 

M A K S h t 
TİYATROSU 

5 Ekim Cumarfesi 
akşamı •aat 21 de 
İSBİRLt<;t 

Operet 3 prrde 
Kaputclli Dekor: 

Çarsamba, Cumartesi Pazar 
saat 16 da matine , 

Perıcmb<> c t tal be -ı umar esi rnatinP 
k e Y~ _Çarsamba matine hal~ 

a lenıılatlı tarife. 
Beynelnıiltl Şantöz Jlenny 

~•~ıı,ı VATAN 
tdatbaacılılı: Oaı.etectltk ,., 

Kararıp lekelenen Lıçaklara 

temizlemek 

ıçın 

yegane 

ve en 

pratik 

çare 

FAY 

TEMiZLEME 

TOZU ile 

bunları 

şöylece ovup 

sonra 

bol su ile 

yıkamaktır 

fay 

FAY, bıçak, Çala!, kaşık , 
yaglı tencere, isli tava
ları tertemiz yapar 
FAY, fayansları, mermer· 
!eri, banyo ve lavabol arı 

temizler ve parlatır 

he~eyl 

DAHA iYi 
•• temizler j 

MUGLA V AL/LiGiNDEN 

Yapı İşleri İlanı 
ı - Eksiltmeye konulan iş: l\luğla vilayeti merkez cez~

eı·i V ve VI .No. ıu koğuşlar kısm01da yapılacak esaslı tamı· 
rat i!itidir. 

2 - K•. iI bedeli 56165,41 lira olup 1957 mal! yılı içinde 
sar!edilttektir. 

3 - Ek•iltme 16/10/937 Çar:amba günil saat 15 de )lu~· 
~a Xa!ia \füdtirlüğtinde toplanacak eksiltme komisyonunca ka· 
patı zar! usulü ile yapılacaktır. 

4 - Bu işin ek ıltme do•yası Muğla .Nafia Mildürlilgü 
kaleminde örUlebihr. 

5 - F.kAiltmeye ı:irf"bilmf"k icin il'teklilerin 19:17 yılına 
ait ti('aret belaesile uı.ıulti dairesinde (4058,30) liralık muvak· 
kat teminat vermeleri, 

8 - isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir su
rette bao:;ardığını ve denetledilini ispata yarar belgeleriyle iha· 
le gününden (talil günleri hariç) en az üç gün önce Vilftyete 
müracaatla Vili)et Vesika Komisyonunda ehliyet vesikası al· 
mal arı. 

7 - İstek!Uerln teklil moktupl•rını ek•iltme günil saat 
14 e kadar makbuz mukabilinde komisyon reisli#ine vermeleri , 
li.ıımdır. 

Postada olacak f~ikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet illn olunur. (13687) 

lstanbul Topkapı-Maltepe As. Sat. 
Ko Bşk. lığından • 

1. A•krr ihtiyacı lçln :?20 ton patate• kapalı zar! usu!U Ue 
sabn alınacaktır. 

2. İhalesi 18 Ekim 1957 allnU ıaat 16 da komisyonumuzda Y•· 
Pı1ıcaktır. 

3. Mubammen bedeli 132000 llra olup aetici teminatı 7950 li
radır. 

4. Evsar ve şırtnameıd her gUn komisyonumuzda görülebi~ir. 
5. İ!leklilerin mezkQr aün Jhole '3atinden bir saat ewelıne 

kadar teklif mektuplarını komisyonumuza vermeleri. (2364-13611) 

lstanbul Belediyesinden 
Patih • Seyhre~mi )fahallesi Kadastronun 14.58 adasında 

6i3:S sayılı imar K. nun 42. madde~ine uyularak hazırlanan 
harita Ye he~abat etııtvelleri Belediye Encümeninin 23.9.957 
tarih ve 6li4/7!17 sayılı karariyle kabul ve t3'dik edilmi:r 
tir. 

All,lF. T. 4.. $. adU:ıa 
0Dl. ·

0 E'll" \' AL''' "il llarita \'e Hasabat cetvellerinden bir suret lmar l\Iildür-
;ı~ N&-trıvat ~IOdürO. . l~~lı salonlarında ahılmıştır. İmar K. nun 46. rnadde~i mnci-

Bu ~ .. ,,cı~c~ı F.Rrt"DFR ?1nce gayrimenkul ıahiplerinin şuyuun izalesini yapmaları 
l 1a?'e &d azı ıterını flllP.n ıcabetme"ıedır' . 

en ttı.•uı müdü · • 
T:\ RJR ·(ı r . İ 

aa~ıot,.ırı1ze Rt R o\ ~bu ilfı.n mezkfır K. nun 45. maddesine tevfikan tcbli-

~'.:ı•:':' ·~·~'n:•:•~,.,~~~..,~·~ıa~n~n~r~en~ı~n~n~t-~~'.:g:a~t~a~d~de~d;ı;· l;dP'•i ilin olunur. (14137) •tneAtnı rica f!d9rır: l!o .j, 

~a:~~•u ~~~~!ı!ri ~~tına ima Komisyon Başkanlığından 
Ask~r at. Al. Kom. da ,. vı maddeler. kapalı zarfla satın alınaeaktır. İha1e1eri Manisa 
komısyona teslirni ıarttı ~ apı~a caktır. Teklif m~ktuplarının ihale saatlarından bir ~aat önce 
görülebilir. r. Gecık mele-r kabul edilmeı. Evsı! ve şartname5i her gün komisyonda 

Gımi,.nn • dı 
f'insi 'ilk darı 

\Ianisa 
Sı~ır e-ti Bornova 300 Ton 

Kırkağaç 
Sı~ır eti 250 • 
Sıtır eti 100 • 

Tahmini 
Fiah 

690000 Lr. 
:ıooooo Lr • 
220000 Lr, 

Geçiti 
Teminatı 

31350 Lr. 
23711() Lr. 
12211() Lr. 

İhale tarihi Saalı 

16 Ekim 937 10.30 
16 Ekim 937 il. 
16 Ekim 957 11.30 

(2423-138'15) 

Askeri ~~R~ht,y~S'. 
1 

SAT AL. KOM. BŞK. LIGINDAN 
alınacaktır. Evsaf ve $artı ıt n aşatıda yazılı birliklere odun naklettirileeek ve sığır eti !atın 
ise açık 'tksiltme ile ihalnam~le rl k~mia~·onumuzda &örülebilir. Et kapalı zarfla, odun nakliyesi 

e e-dılıecettır. 
Mlktan •tuh. Btd. • (2418 • 13778) 

Ton " Lira Geç. T~m. hıaıe ıüııü vo u aH 
Lira 

Cinsi 

B•rta DP, dan Ardahan 
Ao. H•l ne odun nakli U8 29260 Arclahan Garnizonu için 2200 15 l!:klm 957 Salı günü saat 10 
Sığır eti 120 264.000 H310 15 Ekim 937 Salı günü saat 16 

EMNİYET SANDIGI 

3 EKİM İkramiye Keşidesinde 

Panııaltı Şubesinden 1927 sayılı hesap sahibi 

BN. MEVHiBE DILOIMEN 

Buna Şub<!5inden 7641 sayılı hesap sahibi 

B. YAKUP CEMAL TOLKUN 

Bahçelievler'cle birer ARSA 

;yilp Bürosundan 129 sayılı he.ap sahibi 

BN. SEMA UOURLU 

20.000 LİRA 
5 Kiıiye 1000 er Liradan 5opo Li ra 

5 • 500 er • 2500 • 
25 • 200 er • 5000 • 

100 • 100 er • 10000 • 

kazanmıılarclır 

Aynca 20 kişiye do 

400.000 LİRALIK 
İpotek kredileri isabet etmiştir. 

Küçük Tasarruf Hesaplarına 

Eminönü Şubesinden 413 sayılı hesap sahibi 

B. ARON ESKENAZI GEZGiN 

J 2 O • O O O Lira tutarında 
20 Yıl boyunca 500 lira Aylık Gelir 

ikramiyesini ve 

1 Ki ş i 2500 Lira 

5 • 1000 er Lira 

9 • 500 er li ra 

30 • 100 e r lira 

kazanmışlardır. 

.du keşidede öğrenci ht"saplarında 

J50 kişi 5000 Liralık OKUL KiTABi ve 

KIRTASIYE ilcramivelerini ka:ıanmıslardır. 

ÇANKAYA GIDA PAZARI 
..şışLı.. KOLLEKTIF SIRKETI . şışLı .. 
Pek yakında açılacağını, güzel ve çeşitli sürprizler 

hazırladığını sayın nıüşterilerine bildirlc. 

Gayri menkul ıatıf ilônı 

lstanbul 4. icra Memurluğundan: 957 - 3036 
On üç bin lira borca karşılık 

ipotekli olup tamamına ehli vu
kuf tarafından (90.000) doksan 
bin lira kıymet takdir edilen BU 
yükada Yalt nlahallesi pafta a
da 45 parsel 45 kütük 829 da ka 
yıUı 900 metre kare ıniklarında 
arsa açık artlırmaya konulmuş

tur. 
Ehli vukuf raporuna göre gay 

rı menkulün evsafı: 
MeıkQr ga}Timenkul BU;-üka· 

da Kumsal Yalı Mahallesinde 
Mustafa Bey Sokağının üzerinde 
Zagnos Paşa Caddesinin devamı 
bulunan yeni açılan yol üzerin
de arsadır. Ar!:ianın bulunduğu 
mahal meskün olup civannda ye 
ni inşa edilmiş binalar bulundu· 
ğu ,., sol taraf hududu kArr,ir 
dıvarlı olduğu kadastro çapına 
ıöre cepheı=ıi vasati 18 metre \"e 

arka hududu vasati 28.50 ve sağ 
taraf derinlik hududu vasatı 35. 
7:> metre ve sol taraf hududu va
sati 39.50 metre ve 900 metre ka 
re sahasında olduğu görU!mü~ ve 
anlaşılmıştır. 

3 - Hududu ve sahası kadast 
ro lesbiti fibidlr. 

Yukarıda evsa fı ya.zıh gayri
menkule ait şartname (20.10.957) 
tarihinden itibaren dairemizde 
açık bulundurulacaktır. 

Birinci açık arttırn1ac;ı (8.11. 
957) tarihine rashyan (Çarşam

ba) günü •aat (l 1-12y•) kadar 
Sultanahmet Adliye Sarayı sa
tış salonunda yapılacak ve nıu
hammen kıymetinin %75 ini bul 
duğu takdirde en son arttırana 
ihalıe edilecektir. Aksi halde en 
son arttıran ın taahhildü baki 

kalmak prliyle satı, on &Un U· 

zatılacak ve (16.11.957) tarihine 
rastlayan (Cumartesi) günü ay
ni mahal ve saatta yapılarak ikin 
ci arttırmada en fazla bedelle ta 
Jip olana ih\le edilecektir. 

Satış açık arUırma ile yapıla
cağından ve satış bedeli de peşin 
olduğundan arttırmaya girecekle 
rin muhammen kıymetin 9'075 
niıbetinde pey akçesi vermeleri 
veya milli bir bankadan alınmış 
teminat mektubu getirmeleri l· 
cap eder. Gayrimenkul kend~i 
ne ihale olunan kin1se derhal ve 
ya \'<'rilen müddet içinde bedeli 
ödemezse İcra ve İfl3s Kanunu
nun 133 üncü maddesine göre 
işlem yapılır birikmiş vergi sa
tış bedelinden ödenir. Telllliye 
ril~umu ihale pulu \'e tescil mas 
rafı alıcıya aittir. 

fpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alikadarların ve irtifak hak 
kı ~ahiplerinin gayrimenkul Uze 
ıindeki haklannı hususiyle fa
iz ve masrafa dair olan iddlala
nnı il~n tarihinden itibar~ on 
beş gün i~inde evrakı milsbitele
riyle dairemize bildirmeleri ak· 
•i halde hakları tapuda kayıtlı ol 
mayınların paranın paylaştınl· 
masından hariç kalatakları, art· 
llrmaya iştirak edenlerin şartna· 
meyi okumuş ve münderecahnı 
kabul etmjş addolunacakları Te 
daha fatla izahat almak isteyen
lerin (357/3036) do.ya No. su ile 
müracaat ederek şartname, tapu 
kaydı, bilirkişi raporunu gôrilp 
anlayabilecekleri illn olunur. 

(14081) 

lstanbulda bulunan Sayın Mebuslarımıza 
İstanbul Vali ve Belediye Reisli9inden 

&. Ekim. 1957 Pazar günü İ•tanbul'un kurtuluş Y11dö
nümü münasebetile '8at 9,43 do Ordu 'lilf•ttişlilino fidilo
rek orduya halkın şükranı arzedilocelctir. MUt .. lriben Tak· 
sim Meydanında merasim yapılacaktır. 

fstanhulda bulunan sayın ?ı.lebu!lanmwn teşrineri ric.ı 
olunur (14074) 

iÇERİYE İKi POLiS GiRDi 
CBa.,'lt 4 Unl'ıld .. I kumar o~ na.."T1ak auçuodan d.ola;ı 

tkt ai'fıl daha ırirdı. 1!1unlardan bı- maıu na· rumının eünü ••at 
rilt ıalonun ort.,.tna ,,.ıerPk: onda Sultanıahmet sulh ~za ma.'1-

- Yerlerınl:z:den kımıldamayı· kenıMlnde hazır bu4urunanız lhtıar 
nı,,, cllnnO mtthut halınde yaka- olunur.ıt Müba.ı.ır klgıdt ımr:aıattı, 

landınız. Oyun bltmtıtır... dıye çıktı. ı:ıttı. Beni t>ır dü~llrıce a:oı. 

bag-ırdı. Kt>ndl kendlml ha:'tı görü)·ordwn. 

H 
erkes ha\·rette kaJdı. Yanım- Çünkü ellıntle rf'timt btr dA.vetna
da durarİ. .mOrakıplardan bı- me \'IU'dL Orfthı da kontrolu a:tın-
rtne aordum: da bir Belediye ı:azb.nc.,u Jdl. Na-

- Ne var, ne oluyor? ati oltır da bPnl orada kumar oy-
- Baaıldık. nadı ct.ıye mahkemeye aevke-derler-
- Nu.ıl ba. ... ıldık? <U? Bu mülAhaza ııe ev\'tll tınan-
- Bübayaaı ba.:ıldııt. Hıc ku- bul müdde!umumJllflne blr aı;;u' 

marbanede b&ı;tldı&:ınız yoıt mu~ manzum tazarı-tıname }'azdu:u. 
- Yooo ... Bu &"elenıer kımıer., 'l'\\I Z \ \1 \ '\l'\DA 
- Polı:'ler ''e ınllddelumumi h. \ l' ATIL'll~! 

muavinleri, y Hdız ırulD06U tam za.11anı:ı-
- Ya? .. Öyle ıse şu cebund.e..~1 da kapatllmııu, bır mUd.det 

fiJlerın paru;ını ala.,_.ıın. daha aı;:ık ka'.saydı b*tka 
Aya~a kalktım. ortada cıurau z... türlü hır bl6kına Uit:'&.\-aca:..tı ... Ga-

tın yanına ıutum. rınonun kapatılmaaından bJr ıiı;ı 
- Mü<>aade f'<lırtız dt fışltrı ]l:a- atin ttonra b:r ııaııııster çctea1 me)·-

~adan tebcııl ede~ım. decıın1. dana çıkartlı1L Çete Yıldız .:az1-
B l h. l K l '\l l'Z \1\llt-lZIU R t\Ol!IUtlU b~ara.k. ortadaki. puaıarı 

- Kat.al ar mühtlrlennıı,:.ır. P 1- alacak ,.e kaçıp a-ıcıece;.;.u. 
tertnlzt şaklayınız. Hukuıtunnz Çete merun.ıpları ekım1n btrtncı 
mahfuzdur. cevabını verrtl. a~&IDI l'azino~·· Q'irecekler, eleıt-

s alonda bulunan ecnebi t~ trtklerı aöndürdükten, herkeal kor
bauı çıkarıldıir:tan 60nrıl bt- ırutıu~tan 60nra. mevcut para.l1trı, 
ztm hilvı~•etlerımızı, ikamet- aazınodakl kadın:arın elmu1arını 

l'Ahlarımızı defterlere kaydettiler. alacıklard.ı. Çete ellA.hlar, bomba
«Ha.ydi alz de çıkınız., buruı artık lar hııı.zırıarn111tı. 
kapa.nmt!ftır• df'dller. Oazlnonun kapatılmMı üzerine 

- Aman etendlın, tı,ıerlm? bu ı, auya dilşmU1tü. Fakat çete-
- Söyledik ya. bukukwıuz malı- nın ı·enl bJr harekette bulunmaısı 

fuzdur. muhıemeldl. Bunun 1ç1n bir b&il· 
?ı.lOra.k:ıplardan birinin JO.ZOne kın yaparak: çete menı;upıarının 

baktım. Ka .. 1lar1nı kaldırdı. yanı yaicalanmaaı kar&rl~tırıldı. Çete
«İnanmaı • demek L&tedl. Ben tek· ı~ın merkezi Beyoglunda. Tokatlı· 
rar: yan cıvarında Tu·atro ıokatıncıa 

- Efendim. mü~ude buyrun Reaıa.ne apartımanıocıa ıcıt Pe>
ıunıann bedelini alayım. Tamam ııaıer burasını b~tıla.r ve içertdt-
~01 liradır_ kllerın teelım olmasını lııtecıııe:. 

Bu sefer daha ciddi bir hıtaba Jçerlde bulunaoiar bu tek.itte aı-
maruz kaldım: l&hla nıukabele ettiler, bunun üze-

- Bızı ışgal f'dlyonsunui. Tıırarı- rıne mOı,&deme b81)1adt. Müaade-
nız klfl artık. bu~run dışarıya. mede çetenın b~ı Mercan A:tunyıuı 

ister ıstemPZ ~&!Ondan cıkum. lle çete erkıinından Obannea öld'.1-
«Hukukunuz mahfuı.durıt aözllnü 
tekrar ede ede evime ıeldim. Fit;- ler, pollıiten cina:;-et m11t186l ıeU 
lerl blr kiğıda ııardım. ~ıuauımer Cavltle H&nü fttblt 

_ Haydi, hukukunuz m&htur:- dUftUler, komı.tier Daman yaralan~ 

mu1. Bır ırOn olur para ede:mtnıı:, dı.Çetenın taallyetınt kendi lçlerın
dedim. Ve hlll da ö~·ıe diyorum. 

Yıldız ııazıno!'iUnda buıldıtımı- den elektrikçi Nızaıneddln ııe Va
zın on beııncl günü adllye müba- han haber vermişlerdi, Yine bun~ 

1 §irlerlnden biri eve fU k&l:ıdı ıe- Jann lhbarı üzerıne Sırkf!Ctde hır 
tırdi: otel odasında birçok aılllılar ele 

cYtldız kumarh&nMtnde alenf"n Rf'<,;lrlldt. E. T. 

İstanbul Amerikan Kolejleri 
Müdürlüğünden 

Eylüİ 1958 den itibaren •Ma•ler• ve doktora derecele
rinde tahsil yapmak üzere, aşağıda yazılı dört branşın üçün
den Amerika veya İngiıtere Üniver9itelerine yüksek tahsil ta 
lebelerinin gönderilmesi düşünülmektedir. 

Tarih - Matematik - Siyasal Bilimler -
Ruh Bilim 

Verilecek burslar, yol parası ve evli olanların eşlerinin· 
ki de dahil olmak üzere, bütün masrafları karşılayacak mik
tardadır. Müracaat edecek namzeUerin: 

1. 35 yaşını aşınamış olmaları; 
2. Tam sıhhatta bulunmaları; 
3. •:\laster• ve Doktora yapacak durumda olmaları: 

4. Tütkiye'de ö~retmenligi meslek edinmeleri; 
5. Kendi branşlarında ehU)~tli olmaları ve, 
6 .• İngiliı:ceyi yeteri kadar bilmeleri icap etmektedir. 
Fazla malümat ve doldurulacak k;iğıtların temini için 

Robert Kolej Kayıt iı.ı;leri Amirliğine müracaat edilmesi ve 
bütün ınüracaatların 15 Ka!lın1 1957 gününden evycl taınam
lanmış olması lüzumu bildirilir. 

IAŞYAZININ DEVAM! 

HASTALIK YiNE 
O HASTALIK ... 

rt:ı..,ınr ""ll<"illrdll..lf'tn "llnf'L on ye· 
ıllıu·ı n~ırrtR bun~eınlzl prrl an ~ 
dtın ha talık ıt1.1nn11ıcı. dolaşmı ... 
ntU .. ~f'tnılııı, ~ tnl t•lr vkllde btln.:re
nıh:I lo.emlrıntıt rııc tntmuıtur. 

H 
ıstaıııın Arıu·.-ı apı~ıı.tır. Or• 
dıuın, )Ol fo;lprlndP, dlaPr 
mnhdııt ,ıahKlarda llPrl Bllt 

u.,ullPrlnl tnthlk f'tmrı.. "iurırtıyıe 
''' nPılı·Plf'r Ahnaıoua racnıPı\. u· 
ınuınl nlaral.. bıı U"'Ullf'r, tdıre La 
pılArınııııııtan Jf"t·f"mlynr. thtl4&'1 
hl('f' ~Q)lll)nt, f;f'rlf'rln Ufl,("letl, l..'lp 
rbltrl. lı.t~ fi Pııılrltrl biltlın htitı· 
)f')I frfl·p fııratı)or. '\JtrL:t7.l~f'1tl 
hlr bu3 urıua ,J ... tPntlnr l.~T"il olan 
ten\..ldlf'rl '' ll1.A7.ları ıu 1urm;1),;, 
i\·ln, nıııhallf P•lrllltrln. miı.,takll· 
lf'rln, ıtıtJlll'\'f"trltırln bunyenln fld 
dcllt- muhiti(' oldUlll mth-azPnP)l 
ırıt)clAnn Jttlrl'nttmf'lerl tein, hör
rhırtln mr,·,·a \f'rnıe&e dırv-ant tdc
nı't"ınr~ı ıcİn htr aı.ıı ıeJeo ,apııı
)Or, ınlrttr111(1n her lf'lo.11, ldf'allı;· 

nılıı hf'r 'f""'-llnP ı..a"'ı malı.bul tn
tıılu)ot. ıwıı..ı dü7.tllr dht .. on d:t.
klkaya ı.ıular partllt>rlne bacıı ka· 
lan D.ı•. il lclf'a1f,.tltr hlrer hlrf"r 
Dtınol..r:\t Pılrtl ıı:r:mlc..\nl terktdl· 
J-Or, ft"lılke!lıı ınp.,·nn f'tlnt- ""nu
nn. lı.adar ortak ı..aımaıa razı ola .. 
mi) Ot. 

Ha) retedtlf'~k nakta odur: '•u.· 
baletf't df'\ rlndf', bir müddetler lk· 

tıdır U'lt\" 1.llnde hPr ftfl CliR"n, ı.af 

rırnn, ('Ok" ı:rt imtihanlar ıetlrf'n 

llderltr tamamtyle ortadan anin· 
mlstlr. ,ı,mlf'lietln bfttftn mtlnf"T· 

ltrltrl, bUlıln JAbancı doııtıar_olr 

aıızdnn ı..tndlltrlnl ttnlı;ld Pdtr· 
ı.rn, uıu:·aha hata bizde olnıa tn?n 
diye rn kU<·tıı.: bir ffiphe ""' tPred· 
dUt zihinlerine uıbaflr olmu)or. 
IW3--J!}~0 dPlıı.l dPınolo.r&AI ;rolları· 

na arka \'f'\lrPıt e1oılr.l yolcular; ktn· 
ıılltrlrıt !!ıt\mtkttn \•aııeçını~-rnle· 

rlıı, nıf'ıulrktl hf' ... Ahına kurtarma· 
ıı <"1tndan l!ııthırnıtırln, dehı;tt \e 
ılzuntü ttolu h;ı.l.ı,ıart kanJı'-ında 
ut;uruııılara dnırıı dolu dlzıtn ~o

Şll)'Orlar, hulOttı..ı\rların rbalı aı1ı.11 

ıRrt l.ula\.larına hakikatin ti ı.f'n

dl. 1 ıtbl lf'llyor. Bllf'mborlar ı.._t 
bir buhran daı.u .. aaında o hulflı•· 
ı.ıırıarın hppıııl çil yanuın &lbl ,J,\ 
ıılaC'al.. bir ttlı.I btıe o dalı.11..ada.· 
ki ncılanna ortak oım11aealo.tır. 

Ahmed Emin YALMAN 
• 

ZAYİ İLAN/ 
Dt-hloic!i.jdan .AmPrıkara hayale 

yapttnnflit üzere T.C. Merkez Ban 
'kaıııına saunnış oldutum 215.9.lQ..'\7 
tarth \iP 124-40 t'aytlı 50 Dolar mu
artllt 287.50 TOrk ııruını havı 
makbuz ııe lllşJk İstanbul Kamhı· 
yo !\tUdürlOG:OnQn tranafer mO~a
adt'f'>lnt :ra~·I tttlm. Ytn~ınt tan
zım Pttıttoeıcımden msktıünın hük
mü olmadııını llı1n ederim. 

Qpvll Ptu;•&hoa:ln 

INGILIZCE 

Ö ORETMENI 

İ!l·anı. ıl cıheı.ıncıe 1'zel bir 
UknkUl ıçın ıaı:nt ~llyet" in
aUlzce titretmeni aranma:.ı:ta· 
dil'. :\!Oraca.at rf"r!: Teoıeton: 
2:l 92 ()ol. Te Zl 71 38 

• • 
işte mükemmel bir ökçe lastiği ı .. 

... Nihayet, dayanıklı ve elverişli bir ökçe hisliği ınem

leketimizin her t arafına tevzi eılilmi~ bulu n maktadır. 

e GOLF ÖKÇE LASTİK LERİ, fennın en son terakkile· 
riııe güre, tamamen olonıalik makinelerde• ve 
hususi knlıplarda imal edilmekledır 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERİ, pnlenlli yepyeni bir şekle· 
snhiplir. 

e GOLF ÖKÇE LASTİ KLER İ, fevkaliide sağlam olup 
kıınduraııın labaııınclau fatla daynnır. 

e GOLF ÖKÇE LAST İ KLE Rİ, kunduranın ökçesine ta· 
maıueıı inli bak eder rn yürüıııe kola) lıı,tını arttırır. 

\ "eni alacağınız \'eya ökçe degi-:tirleceğ"iniı kundura· 
ların1z için ısrarla GOLF ökç~ ij~liği h~te~iniz. Her boy 
erkek kundu ras ı için mu!ıtelif nuınar3Jarı mevcuttur. 

işinin ehli kundurac ı 

OLF 
~ Skçe lastiği ·kullanır 

, 

• 
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SPARTAK, BE iKTA 
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ile bugün oynuyor 
ımı~ 

Sportak'ın lig dokuzuncusu formusuz 
ll!IRl!ll"l"'Jn!"'llftll!m 

Siyah - Beyazlı ta-
kımı yenmesi normal bir neticedir .. 

t'ul.oc. . . 
tı..JD mUmea. 111 ı 
8;ıarta.k t&itımı 

tıcneı >aroı,..m• 

•U::tl b~ Pro- 1 
turon•l Ll~ do· 

1111"'\ kuzuncuau B• 
W' ,UCU. • bl"fl ,.. , 

PA4&k. Dokuz 
mıııt oruncura 
Hblp 8part akl! 
!arın. at.yan • oıt
JU!: rai:tplıertnt 

* 
renmeıerı nor
mal blr neı.lc• 
dlt. Yabanc1 ta 

hm.Jara ;c.a.r*1 ,.Uzel macıar çıkL 
np pa:.a.:. ıı&ablfe er bu.nan B• 
ti.:.te+1ııar. bu buhranlı sOnlerı.uue 
,o..ı.: ıı;UTl'etU bir rakip karşısında 

Tt1r._ futbolunu ~.aıall ldecet:erın· 
11.en dwıımla?' haJttka~ C"Ok kr1 
ıJ:t. MU.'tl olmayan bu kUTl'ıtt:.• 
ı1ıın. kartJ.•sm.uı bflUU aeylı'cllert 
t•~m ı.ı:ı. etmez, .;aıı:ua alrah beya.ı· 

lll&.nn 2&maD. llamıır.n kendilerıua 
hM •bta.nma:uı ıuıanıa a Taki! 
8Ptortalt m U.şkül duruma dQ'9r. bem 
de MJU'cUar .ıoı:~ı blr ruthot aey. 
Nderıer. 

Bet!kt.&flıl.ar. ma lt\blfeti d~. P.· 
l!oıre•J düfQ.neret a::ıara ~ık.malt 
•• ona ııore ornamaUdtrlar. AUJ. 
takdirde maıtl0b1Jeti '°'""•lcten lıı:&· 
bul ed.p bu ruh h&Jeıt içinde m '1· 
cadele~·• slrttlrlıerse. ahnı.cac ne\1Ce 
herll&!dıe çok açık !arklı bir matl-O· 
blrtıt ol&ca.ittır 

Sa•:; l~.30 da M1 ~il• ~p&şa<ta OY· 
ııanaca:ıt bu m.aı;ı beJotlrnllel Al. 
man halem;er.ndeıı Werner Fnı1Rr 
idare edecect.ır_ 

•••••••••••••••••••••• '1l'R'IE..'1E~ KADROL.\R. ı 
P\RT.lK: lvakln (1) - Ti 

fl!'Oko (?). Oıonlıı:o., (l) - P.a.r•· 
mono., (fi. 1\ta lıen)lln (S. 'ıo

:ıer (1) - T•tu,in (7 J, hae't' (1 . ., 
Slmonyaıı. (t), Sallnko• (ll J, iı 
11• (11). 

BE~iK:TA): Va.rol (1 - ıt~il 
f?." 'ıeun (ll - Yük~eı (4ı, 
Ö«an (Sl, Sfıdal (61 ı - N'azıni 
P • RMep (l.1o e. \hmf't (t). 
A . İhsan (Jt ~ C~kun (il 

Hakem : Werner (Alnuınfa). 

.................... , 
Spartak Moskova' 

·dan müsade istedi 1 

Rus takımının, Fenerbah

çe ile Ankarada karşılaş- 1 

masr ihtimal dahilinde 
\ nkar11.1tlann parlak ı:ı1ı.ım1nın 

Tnrdomo7dalı.I d•~rdtlnı·ll bir 1nO<i"1-
baı..a. .. ın1 B:t l.f'Rttf' ~·apın:ıı .. ını l~lıP 

mf'lf'rl ti7f'rtnf'. Ru~ kafllf' 1 "'1n • 
Lo\·a, a b1t lf'la:raf l"f'kf'rf'"' dunın1u 
blldlrml'llf'rdlr. Runa Jôrf' Ru<ı\a· 
dın mil!llJf" t hlr l"f'\ ap srldlıl lı\k· 
tlrdf' ~paruıı.. "-n ı..arada da bir mtl · 
at>aı..a 7apara~ aı... .. ı h;thlf' 8 eLlııı 

de t .. tanbuldan ay1'tll\C'a\.tır. 
Bu arada Ff'ntrbaherlllf"r hu 

dbrdlJnl"O maf YıtJUldııı taLtlrılr 
• pıtrtalun kentfllf'rl 11r O}nanut. ını 
arı.ulamaktadtrlır. Ru n1tl ahakıt
nııı ha. .. ılatı flahı.ra...,ara~ \f' •·f'nPr· 
bahcf' klOplerl ara:-.ıuda P&Jla~ıın
ra\tır. 

Dla:tı taraftan. \in Lo ... a ı...par· 
takın d8rdUnC'U ınaf•ına mtıo;aadt 
ı-tnl ııı taktlrdf" Ftutrhah('f" • ~Pil" 
tak macıoıo A.nk.ıf.rada O'."natı.muı 
oa ihtimal dahlllndtd1r .... " .... -.... _ ...................... " .......... .. 

Fran5CI B ile oynayacak • 
Yunan Milli takımı 

Atına. 8 ı T.H.A.J - & C-t!ın CU· 
mart.Ml ıronü burada Ptan a B 
takımı lle kt.r11ıla!)acak olan Yunan 
m.Jllı t&k:lml kad.rOf'ıU fÖfled ':" 

Teodortdl8 - &oeatd.ta. Aııııe.apu· 
ıos .. Ko~l"l.dl&. Ltnoımıta1c1A. Pltalt· 
ronln Holeva. Neetor · ı P '. ropu
ıoa. Patıuoııu. Panaıtı 

Kızıl Yıldız 12 inci 
vaziyette 

ll""ll'fad, 3 '(THA ) Soıı ~ne-
lercte Qet üate Yuaoela~·a IJL""f\Pi
!'Onlugunu ıı:uanma'!rta ola.'"l Kızıl 
Yıld~ bu ne fena \'&zlyetted.tr. 

Avrupa kupuı mac:laı·ıncıa Yu
ıroe.l•~) ayı ~mal! emıek~e olL'"l Kı-
:ıll Yıldız Urrte 14 tUım aruıoela 
J 2 ıncı TUlyetted.ir 

lsmet'in sıkı sütü 

Hüshamettin Adaletin ikinci golünü yapıyor' 

OTUZ BEŞ SENE SONR 
BULGARiSTAN' A GiDEN iLK 

URJt_GüRE IAKI 
···············~~ ~·~······· ... ·~·~ 7 

1
. •ta.nhnt Grrko • Romtn lllr'f't tal.ınu nllbf'dt IJ.I kar ılas· • 

: ma yao•rak rordll dOnl'IU. Ro ı.artıla"ımalarrtll alınan n~- : 
.. tt~ler malftnl Bu l")'8h at bf'lkl Tllrt. JUrql irin bqanlı ... 
! ayılmaz. komttnl t bir mt-ınll' lı.f'ltf' lrlıllalı r;ıl.lplf're 1.:ılr'l!I Y•P·'l· :. * <'&&tmız; mtlııabakaJora haı:ırtanırkf'n takın1a hlUJf;ı ll A.mll h. aplan • * oımaı. fh:erf' blr\a(' e;.ımpl}l'lnoınu:ı d1uf't Pdllınl~tl. Bunlt1r DP- • '! nlı '-D'\l'"f'llf'rtndf' hlltn \atıull \&l'.lff'ltrlnl ıra f'tmrktf' olduJ.la- : * nndan. Of'nltl'Ö<"IJ .. IOt>Untın bir 111 rf"ı·ı .. ı l\h 1 k:lı>rl.,lf'rl )ô· ıııı * zttndf'n hu ııüre,tlltrlmll.f' yurt dı~.ıına eıı.nıalıı.nna mu .. aadt •e- x. ! rllmPıt\Hl h:ln btr ıtf'~I yapmı , halt:\ harf'l.f'tttn e ... -vf'I ııRl"ll11'f"- ! 
1r .1ah ate aötfJnttU}orlar. bf'n talı.ımtn1dJ.n JUrıe..,tl \ıPrml.)tt·ta:lın. 4 * JltJıı.lnler dıe tt7.ll oı .. uuıarn dl)eCf'l.. lıt.11ıJ11ır llf'rbf' ııtn1lttl. 4 
: Do nPtlf"erlf"n onra lıiafllt ldtİrtı·llf'rlnln. durumu Df'nl7. : * l\ov\etlf'rl h..umandanıııına hllrtlrf'C'f'lı.lf'rlnl ı.1ırf'ııdi\ı.. Df'nlı 'f\.t1V• ... * l'"f'tltr1 Kom&ndanııcının hu bidl .. f' 111.,rln<le tlt1ıtıı.ıe hare•et & 

! ed.tcea:ını tahmin edl1oruı. ! 
* ~ :............................ * _ ........ - ........ ..: 

CEM BAŞAR ............................ 
Cl.f' A:vustra:y&dan Ame~l:aya k•· ı 
dar her tarafı seztni.f o anlan ••="' 
dı. Suna raRmen ,lk defa ge:d1k!f'rt 
bu komşu memleket onları l>On de
rece bevec&nlandırmı.t 'Ye meraıc
larıdırmıı• 

\tdHI DÖR1'E..K 

Otus bet ae:ıede.n sonra bir TtJr.c 
aurq tu.unı lllc defa BU:car to~ 
ru:arına cıriyordu. Tren ıllra!le 
$lv.t:ı.nırada ôOITU JOl ~ırkef! ilnl 
bır trenle bJrbirt.mlze rtrcıık. B'.r 
kaç ıanfl"e aonra Stn:rpton eU'P~ 
aL Butrv uker;ert lle dolmu:ştu 
J(a!artn uu b111ına maıdnellUJ.!e.cı: 
muhat~&~ 'kondulr.!&n sonra ta:ııt· 
ıar lı:: •• ıtlencu ıve tren telı:rar J"O•ll 
koru1cı.u. B'..!. arada çok arnç l'>lr 
,..Uıb~t bU.Ulldutumuı il':orr.ı:>&RJ.• 
mana se!f'ttie bula:a='C• puıportlı 
r•:l31Zl tst Gtirqç-::erıma.n ıçlo 

l" ııııracıda tren• a: len atim· 
rü~ a:ıl"m.urlı:'l b:ze s&1ece bir 1er 
aormuıtıa.rdı P'oto~:ıf ru&t:ınentz 
TC' mı?ı Bu art.da d&\'et ıeı 1':>Ulun- KAMPTA \.uın '•pıl::uak ~,.k07 ma('ına huırlınan t.an 

- ıurıııızılılar dıın k.a mpı.a htlr1.hat tıml ltrdlr. Reı.lm · 
•• AU. hver, IUm.il .,., 1·Wut1 toAl>et tderlerktn ıörülınektedir. f0e"1111 •atı 

Bravo 
ı İsmet 

Vefalı ismet dün takımına •gol kapısını• açtı. ismet 

22 inci dakikada topu Erdinç'• geçirdi. o da topla 

ilerlerken düşürüldü. Fakat yetiıen ismet sıkı bir 

şütle golü tamamladı. Bu Vefa'nın ilk golü olmuştu. 

Vefa Adaleti güzel oyundan 
sonra dün 3 -2 mağlup etti 
Adalet iki golünü son dakikada attı. Vefalı 
Hilmi iyi, Ad aletli ~f. Ali çok kötü idi 

Vefa, bir hafta evvel Fenerbahçeden 5 tane gol 
yemiş ve çok da kötü oynamışlardı. Fakat dün Ada
let'e kal"fl çıkardıkları oyun, takımın bu mağlubiyet 
üzüntüsünü bir çırpıda siliverdi. 

\ f'ftlltlar. r•ktplrrlrıf' na'laran h ft
J.lloalf'n ıti7.f'I f'l ~nft mıtlardı . l\~·Jf' 
kl.h~m ıaı.ımlara ıtrdlıtrul"t 

f*** I rahat rahat h ıtlıı. ttm1 .lt"r. 
hf'nı df' bu yıldıx adf"dl kadar col 
l'tı.arnıı.slardır. 

Bu mtyand"a u.ıun mdddttltOhf'· 
rl "a.otrfnr ct)U\J"aıt Öxtrl 81&Rl\fa 
atan Yetti • hf"ya:ıl1lar mftdıdaaları
tll lakvbe f'tme lnt.tlnını bulmns· 
ıar<Ur. 
ut' :'.'.\,IETTf'' iLK GOLO 
. \Tl,C'\l \ K.\O.\R 

\esli. btYazlılar dftnktl n1ft aba-
1.RJa ııa)f't hınlı l "f' nzlnlll haşl&dı· 
ıar . Üyle ki bonon Jlif'mtreslnl df' 
oJunun 6:S nrl daklka..'! ına kad.ır 

altılı:tarı fte ıollf' ıördfllPr \f' bir 
hu kadar ıhı rauhalkak ıoıo heh.• 
rttlJt>r. oıı~r ıaraftan Adaltl lllf'r, 
ilk df'\'"re rakiplerinin h ı\Ll ml)rll · 
ne boyan ~&:d.lldf'rl halde lklo('l 
denf'nln bllhıu- a Mn dllklk.aların· 

da açıldılar f"e tkl ıoı atma fır!'&
ttnı t>uldnlar. ffunu da zlkretnı'k 
ıuımdır lJ kaltC'I. Özcanın cok 
JtÖ~f'l O)DllU .... rm.171 - hf':t'ftZhlara 
fazla «Ol çıı.arn1a lnıkAnını ı-trnıf'

dl . \I. A.11 l!i.P t)o yıl drl rını tanıtım· 
ıaaııını dOn df' açıı..tan aeııa 1ii1~ 
ltrdl. ~imdi 1,1 bir futbOlcu; ı,·ı 
paııı \f'tf'o oyuncu. detıı. 90 daklı.a 
Loıtoıı \e ı,-ı ıooa \'oran. oyunC'U· 
dur. 8olaçıı.. ~tf'l~ ı.ııe helkl de ı · 
ll'-balln f'D iyi fulbolcalarıodan bi
ri olacaktır. 
(101~1..tıRI' h..\PISL""I 
fl\tEKTAR lS\tf.T AÇTl 

1ıll l"Rlo. .\rt ıdtlll O(<t("llıı.ln lı.I .. u. 
tunu "'""n sa.-"ı u talıklw blnl.f' 
f'lll. 

Hunu ıntıltaı.ııl \ t"fa.lılar \dall'I 
\ıı.lt> .. ln1 daimi MUrt"tlf' ha .. kı 11\tın 

ıla tııııı ı uıa IHL91ıUlılar ıf' Ilı. ınll,. 
rını de'!'! nl"I dal.Ilı.ada aıına)8 ınu 

la.rtaı. oldular. 1-<oll'lıuı )MtHl;ın hlr 
akınrla ı ... mtt tııpu ı.ara lir f .r · 
dlru.:f' uzattı. O da topa 18 IC'ltUtf' 
hAl.lın oıacıı~ı 1Urada dUııtırOldtı. 
•·aı.at topa f<ımf'l ,ell,f'rıeL \ eta
nın llr 86.f l sını yaptı . 
ll\l,ct fiOL \ E l\Tr.ı;ıl 

Du ıoldf'll 8 daklkıı "IOnra llb · 
ı,.nı l.:alf'Yf' '?l'i '' · .ııkı hlr eııt ç•ı..
u.- (\mtr topa alladıa:ı halde a.:tara 
tat.ılmıt,11ına mini olamadı \e Hk 
df'ı-re dr hu ııellC'f' ile 'ı---0 \ efa 
lehlnf" nlhQJ"e-t~ erdi. 

tkınel dt"\rtlr \dal•tllltr blffı.7. 
daha dtrll toplu ba!Jladılar. 10 Q('U 
dakikada Arknnun uzalıı.tan •o
tu kalt"Ye ılrerken Öt:c!ln mU
da.half' elti. 

:!O n(•I daklJ.ar1a \efalılar ,.nn 
ınllf"rln• d~ ıeoterıe .. an bir eklldf' 
attılar. ROlf'nl saıtbt'kl allattıı.tan 

ııonrıı. kaleye ortaladı. 'lop .. avut 
~tzıl'il Ozerlnde Ötnf'r alladı. Fa· 
Lat topu l..açırdı. Allml J..apll 't'f" 
topu krpı,:f'llyf'rf'lıi. bo~ Adalet ~a:

ıarına tıctlo<'n \f'fA ıohl. olara• 
ııı:örıderdl. 
81R.\ AD\LE1"TF. 

1 GONGÖR ERDAL 1 

• 

İsrai/'e 

i çağrr/dr 
Tel - Aviv'/i bir organi• 
zatör Makabi ve Hapo 
el'den cazip teklifler 

ş 

getirdi 
.,.tırlmh.dt hotaoan fıraHtl 
bir or&anlzatör. Gıııatuara' 
kUlbttnf' tıPTdl f'dtımıek tturt 

Bopoeı \:f' i\falo.abl taı.ınııarı.ndıııt 

mtı aha\ı:a tPklltl ıeUrralı;tlr. 
fhratııo e-n tanınn11 bu ıı..ı ta· 

ı.ımı .. ı;ıarJ - l.ırmııııııarı dff"tt r 
ra~ında Tf'l-.4.l"lı-e dl\'"f't etmekle' 
dlrler. 

en tnt.)anda an • \.ırmı:ıılılarıo 
l)n tekllff' hennz nuıl bir C'f'v:ıP 

vf'rttrUrr1 blllomenJtklf' btrabel". 
J"f'<'lera!IJOn kupMıı maclarından ar· 
ta Lalan bir hattada Galatasarll! 
tkunınııı Jsralle ııtmesl mublenıel 
dlr. 
t lllar. f<ırallf' ıtdert"lri. 1yl nttt~r· 

Rlllndll'1 ıtbl &ecen yıl Of ıio.' 

l 1·G~m5~·;~Y -Beykoı 
yarın oynuyor 

Baftan1n f'n mo.hlm tıı maçı ya
rın Mıthatpaı,a •tadında Galat.da" 
ra:.r Jle Beykoz &ruında oynanacal' 
tır, 

Hilen 111' lldnHglnt muhafu.a r 
den sarı - lurmızılı1ar. Y~llk:Oyde
kl kamp rer!ennde bu ma(& bO
tün b1ııan1·ıa hazırlL1mut&dırıır 
Bu arad1.11aa: kaaııc adale lir! kopa.ıı 
Tursay cıon h.tanbula lnereıc Yor· 
ııo Z&gar'da tedavısı.nt devam eı:." 

tırmııtır. K&:ecintn ıyll~t!gt tU• 
tırd.e 7arın oyn&mMl muhteme!" 
cıır. 

Diaer taraftan K&dıtdrde kamr
t.a kalan Beykozlular da dün P'r 
nerbahçe ett.dında auu bir ~eklld.• 
çalıjm115lardır. Anc&.k: antrenman• 

1 
beklendJl1 halde Şeret Oör.key cal 
memıştlr. 

Oyun başlar baalamu, hf'r lk1 
fon-el dt tthllı.eıı ataklar yapm.t
ya başladı. Fakat bunların hl(; hl~ 

rlsl 14 oncü dakllı..ada \ltlenln 
fllaı; ı kadar 1rhllkf'll oıauıamııııu. 

\'tfa Uellnt·it ıtolfı dt attıktan 
..onra hlrnı: uıırla tı l'"I! mtıdafa.a:t·a 
ı,:ellldl. Bunun tb.trlne A.daltUllf'r 
butırnıaya hatılaaııar \le olhayıı!t 

:?A üncü dakllo.ada Rö anıtttlnhı 
ı..ara_ .. ınd an HL flYılannı ('ılı..a.rch
Jftr. Soldan yapılan fa\.u l atıeında 
t~usıııntttl n, öıeandau atik davrn· 
uaraL topa ('ıktı ,,. ı-ö;ırt hlr ı.:ara 

Vefalt u.J•elıı: Arlf btltün. enerJblıı.I urtedettk bir lf.:hlUr:a1ı öatb1or. 

\ 'Et'A: *** 
ÖZCAN - ARİF. '1ubt.enm. -

ÖZER, NE.IAT, Oua.n - l!r. 
dine, SAMİ, BİLMİ, isM.Er, 

\.:orusu llt" topu aılara yollftdı. 1-----------------------------
'1•<1" •ıunıın• ı•ı •••ika ••· iki maçta 33 gal yiyen Matthews Avustralya, 

la H{hRmelUn J8 ıclndtn ı.atıeıe 

BtLENT. 
An&ttnôr : Sabri KlRAZ. 
Jlaptuı : İSMXI:. 
ı\ D .\Lı;T : ** 
Ömer - 1"a.hrl, Nihat - SALA. 

UATTiN, Gllnıor, ARGUN -
B. .1.ROL, HCS.\..'iETTL'i. M. 
Ali, Burtla.n, ~LET&. 
Antrenör: szekrll1, 
Kaptan : B. &ROL. 

GOLLE& : İimel (Dalı;. ZZ), Btl· 
le.At. (Oak. :ıt.ı, HJlml (D&k.. &IJ, 
Btlu.meı.tin (Dü. tt;, uusa.
mettın (DaJıı;. 18). 

ll&ke.ın : HAK.Ki otRCZ. 
s,1ittt ;: 1.111. 
Ha.ııt1a t: ıı. ~ oz. 

KOtil oynayan ta.tım (*'• ot· 
ta oınaran takım <**)• iri OY· 
naı•n takım t *** J, çoJt 1Jl OJ· 
najan ta:.um ( **** J Ue adst.e.. 
rllmekttı .,.. tyl orunculana. 1ain:ı.
Jerl ı.ae bUJUJt hartlı Ja&ılm&k.· 
tadır. 

lstanbul güref takımı 

dün lzmir'e gitti 
TUrklJe Greko Romen atıret bi· 

rinctllkleri bu hafta İzmtrde, 9 böl
JIYI mıenaup 140 • ,akın sQrqçl
nln lftlr&JtlJl• rapılaeattır. 

:U.U.bıakalar ııonurı.da d.e~e a. 
ıanıar Te teknik :tomfı. taratından 

. seçllto&k ıürefÇ1ler, RWIY&da yapı· 
ıacat Jı:uş:ılMomalar lçltı AlpuUuda 
kampa atına<'aklardır. 

TUrkJ.1• blrtncUtklerıne Ltt1r&k • 
dl'icek latanbul takımı ~e cıün İz· 
mır. hareket etmı,ur. 

Arap memleketleri 

olimpiyadı 
Be)'rut. 3 IT.H.A ) - Arap mmı 

leketıerı oıtmpıyadı burada cıcırua 
memlekete menaup &Porculann lş 
tlr&kl He başltyacak:tır. :Bu m.emle 
kf'tler t.rUmda MıAır ~uıunm&kta ..... 

!illl.I bir s ut Cf'ktl \ "e lOD Öı:caoı l k 5· M 1 'd 
ıam ., .. , ... k, ••• 0, 1.,, .. taını. aleci ıngapur ve a aya an 
dı. '1u ab.aı..a ıla biraz; ..onra 3-2: 
\f'fan ııı raıthlyıell lif' "on huldo . Londra, 3 rT.H.A • - fnı:rtttere·· İsteniyor 

ntn 1&'1:1 federe kulü'P1erınden 

Hendon ıeb.rtnln Peco F.C. t&ltı· 
mı 1kt maçıncıan birini J S-0. dl&:erı 
nı d,. 16-0 ka,.vbetmış ,.e 33 ırolO 

de 2t'l ra.~ındak.l kaleci Trevor Ora 
ce remı1tır. 

Takım K. 
ıar o. G. 8. ''· ..\ . '· P. r. 

G S. :> b - - 10 2 10 -
F'. ll. 6 5 - l 18 4 10 2 
1.spor.6 a ı ı a" 7 3 
Vtfa 6 3 1 3 12 11 7 6 
EmnıyeL5 2 ı 2 611 IS 
K.Pa.şa51224.8 8 
B. Spor 6 - 4 ~ 6 12 8 
Beykoz 5 ı ı 3 7 6 7 
B.J.K. 6 l l 3 8 11 "': 
Adille 6 - 1 & 6 13 

Bu k&lecınln ıroııerl hatalı y&
meel üzerıne Iı:ulOp rt'lel 6?Qetecl· 
lere cG:-ace·e kab.tlat bulmuyoruz, 
esas kılecımlz Asya Gribinden ya 

Londra, 3 IT.H.A.) - 42 yqtn"' 
d.&kl meşhur futbolcu 8t&nle1 
Matthatra ıeı~ek Huıran ayında 
Atleterı maçl&rı OJnam&k üzf're A'" 
vuatralya, Sln&apur ve Malaya'd&ıı 
ıararla teklifler almaktadır. 

Blllndlil atbl Mattheu PQen .. 
nelercıe Garbi T• Cenubi Alrikadaı' 

tıyor, yet1eıt kalecımız ıse ellncıen yapılan teıcutıerl kabul etınlf ..
l'l!lenı yapmqa çallşıyor• demiş. Oana'da •futbol Kra.ıu il&n ecııl'" 

KADRi EVLENDi - Gala tul. rayın ırm~tlk lutbolcusu K&drl AJta~ dün Batan AkJW i••~n Ol 
BeJetta Evlenme Dalıednde alld.blut.mıttı r. Gene ntkAhlılara aaadttlıt 4ll.,,-

• 


