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2EKIM GüNü YAPILIYOR tekzip ediyor 
aazetenızın 28.9. 1957 t&rl.hll z&· 

yl6tnın. ı Yurtta Nabız Yoklamı.&11 
klişesi altında ve ıtımır. aat1-ec& 
1946 Of!moknı.tıd1rı başhjı ne 'fer 
ı:ıt~tnız haberde. O.P. Tef,o'·dl•tını ll 
gııendırtn h~ualar, dotru Clelll• 
dlr. Sayın (VATANI okuyueuıanna 
yanlı. haber vennt'tnizl önlıe-mek 1· 
tin. hrmen bellrtellm ki. izn:ıtrde 
O.P. lttn hır sünahtan bahsetmek 
günahtır. 1zmır halkını. ba::;ar1lan 
tşler k~ısında nanı.ör ı.annetmak 
ve\•a onu bö!'le ptermete ı;a;rot 
et?nek. bUyUk btr hatadır. 1z.mtr. 

hıllt tD.P., &dafhk tçln olan mu rrur·J ~alciltatttr. Genel merıc:e:ı•u ipt~ ettıı b~htı 11•. st!ya O.P. çenelertnden &ltnmıı l'ibl söıter1len telefon haberiniz. tamamen 

3
• D.P. tetkllltınd.a '.Meb ~ ~'Ok arnıan durdurmadıiı 1'1bt, ad.ay mür.cutlarını da tpt&l etmıı dellldır. Billkla. meeeIA, tz.. 
Uttın •d~la:ımızın 0 ua • .•Yt l'Oklamuı. 2 Elclm Ça.r,amba ııu.nü yap11acaktır. 

ber ~erıne durı..ıruıan ;. ~ it':teaı tar&r:ın4ıan t•pıt. ed.ilecetl ,-o1und.U1 h&bf!r1ntz de dolru degildtr. Tine. bu ıerçek olmıyao b., 
•rın lVATANJ okuyucuı r 'varın Ankara'ya aıtmek ttzere hareli:et.e pçtUtlerlne dair k13tm da yalandır. 

anna, ~1'\•k durumun bu ıe"-Hde duyurulm•ı tçin ta•aMutunuzu rtca edertm. 

(De1'amı Sa: 4 Sil: 1 d•) 
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1 Ankara' da 
YUZLERCE DP'Lİ MENDERES~İN BEKLEME ODASINDA, ADAYLIK İÇİN KUYRUK YAPMIŞ BULUNUYOR 

1 :!rt-f l;f 11 ! r--nr.rYRi:ınr.:i".''""Tı~"":i ,_......_...._...,.........,,,..,-~-~____,J H iz i p 1 e r i n d ü ~ 11 o s u 
SEÇİMLERİN 
ONEMi 

ÖZ CAN 
llh oııa """ hl 'J'brlt1t·nın r ka<; a) l'.ltr 
htttftn tırlht ~na dlı~•lan 

lblg JJI m '-dt" IOtıılrn"
•tıııtır. r(,,ı;:;;ııı..ıı n1un~l..a il rdlJ .. 
hl ftlPfhu 1 oı..r ı,,, cıhurrı,~11> 1 ı 
lnöllPr1P ı::.:r Ad Pi ıtı rh aıt ror
ların ,b7.d• k~llml•, hn m"thnnı
cak btıUt n1.ıma...1nı "•clayrı•. 
hlt tdllm.~'t:artıar Qrflh tir t" • 
~lml•re li "· Runa rscmPn, ıııf'
da ın anl~rı~ar\"° li.a1ı11.-ı 'IU .ıra• 
takım lf1lJhf'lf' 1: hnlndt hııııı b1r 
lthlndt ._011 r ıar. R•1lnl ldnıhı 
rar ı-trm•mlanari\Ctnk htnU;ı ı..a
bn PArtl •· hllhaıııoı:a ıu "rtJa 
ılllltlann ~~" bkatıı ohuAJ'an vattn· 
ıö.tlf' dOıünti •~ı~ı, htlı..:1 d" coa:u, 
bt Pttllıı:, hf'p;.or, cıRt_P•tnı ltcrü
rlr~k ltrttım a,nı. h.lmt "'' ,.-e-

B 

" • nttl(·e bir ıı 
Uldf'kJ ilet t • 

nan bn 1.&ttt t('rUbeltre da .. 1~ 
lı.a.bll dttll t "~•,rllc;I •n1amıu;aı. 
dOsüntn ,-~tı~dat hAIA bn tan.da 
lnıu. Tlirkı,-,· a,larıo Dlf'TCUt o
htnttz ll.Jıkı,-~" lıı.ana dA.'f"aJarının 
DtnıokTat Partı kvranmanue \:t 
lektt itin ıı..tıdarının mtıu~ 
lqılmamış ·~~tttıı tehıtktnln an
anda "'"mı"ı..' uıunu &l}tt,rlr. Şu 
tf'blll..tll lAtl tın l•llkbıdl tc;:ın tn 

fuıuoa ln•n~n;(:;.:1ıı~~~rı~~lJ1 oı. 
BUtaa Partııtr as-ıu · 

lkUdar partıaı 11 dt*lldlT. 

Başşehire intikal etti 
Hacopulos azınlık arasında DP propagandası yaparken, Ağa
oğlu' nun papaz cübbesi imali iç in emir verdrini s ö 1 i 

R"und M'1lba-'1.rtmh:den 1 
Anlııa.rL 4 - AdaJIU'ın tt&nı &rl~ 

fC!lnd.e D P. tçlndek! buz.unuılut 
aıttl.itçe art:na.ktad.ır Yoıcıamaı .. 
r-ın 1·apıldıtı iller>• !i&Pt:marao 
... trlet"den b!nlerce D P 11 feb.rlmlze 
akın etmete b~lamıttır. Bunl&r 
parti içindeki ıııtıılfı ıenel 1da..ooe 
ıturutuna anlatmak ı.temlfler ve 
B&!}bakanlıkt.a t>ıraya a:rmtıterdlr. 

lht!IA.f halinde illerden plen D.P. 
JUer eehr1ml2dek1 blltUn otelleri 

1 
doldurmuşl&r. lokantalarda kaf& 
kafaya ve~rek durumun ntı-aketl
nt blrblr&edne anıatmıııanur. Dert 
bJr oldutu ıc;ın, şlkAyet makıoadty-

le 11ehI1mtıe ııelenler arasında ber 
hanııt bir ayrı fikir bellmıemlştır 
Gelenlerin mühim btr kı&mt bu
eün Baobakıınlıtın aalonıannı ddl· 
durmuşlardır_ Genel ld&re kurulu 
da te~kllılt menauplarını ITUP IT'Uı> 
kabul ederek dtrtler1n1 dlnlemto
tir. DP. için cereyan eden blcllse
:erln ve memıe:ıc:etl..o muhteltf ;er
lerinden ıe:en her kıdtmedtkl O. 
P.11leI1n a.nlattııduını aynen nu
ledlyoruz. 

<De.,.amı Sa: S SU: \de) 

1 
ı 

iSPARTA • 
DP «YÜZDE YÜZBIR 
KAZANACAGIZ» 

tlll!'rl •r•••ndaı..t ~ ıııubaleret par. 
dabn btltbn tarı:ı'.._, HM.6 >ıh da L--.:11 
olarak ••dece llh uılzde Llk dtra 
ald k ' ı lardan aeııı 

Gökay bugün 
vazifesine 
başlıyor 

18part&, (Ok.tay Akbal hlldlrlyor) 
- Vaktiyle F-o.-t. Kbpru.Jü, D.P. n1n 
don. onemll t&h&i)-etlndes:ı b1rl ol· 
Clutu atralarda, lapartaye ıtlm.iş 

•illl huylu, ıuı yü:zlU insanlar mem 
lelt.etı. diye bit" nutuk abylemlf. 
Ş!mdl bu •ıtil huylu• lnaanl&r 
aıemJeketlnde ıuı &lttl:ıtçe ortadan 
lcallı:an blr n .. ne olrnak. yolund•. Dış 
plyaulardao alıcı tıkmamu.ı l'fl dU
tUk fiyatlar l6pa.rt. gük:ültıtünü 

rılı:mlf. Para aettt"d.111 analarda bacı 
nı .Oiıı:Up ıuı bahçta.1 yapanlar &imdi 
ıuı fldanJannı adk.üp ba&: kurmaj:a 
ba1iam1ş.lar. H&lıcılıt da a1·nı du
rumda. İpllt yotlutu; balı tmallt· 
baneıertnın ardı ardına kapanmalı
nna sebep oluyor. Gı.llcülU.k •• ba
llcıltkl& geçinen büJUt: bir touu 
.lı:Utlt61 Tir. Durumdan ıtktJetcı o
lan bu tım.seıert 1e~mde D.P. n:.n 
fl.naına tınıeylcl bit .lı:ul'-ret u1mak 
mUmlı:UJ:ıdür. 

ayr:ı 1,;';;:.!;•~~~:::ıs ~lr zlhnl1P.'t 
farkı COk ktslo oı:~ak u :tllınlftl 
:':'rm;~etı~u~°Ju,oo.n kt ar~:"1~ı~ 
oldutu &lbl t tt tlmdt,--e k.adar 
baeı.a batk as-nı ıôı.lerı sö.rlPylp 
~lestlll,, bu:d:'nJltr kMtthnbortar. 

d '"'"ti olduıa l1bı u. tmoı..ruıro ırıe(b 
tl7"rlndt bir otUna~nıUJıan ttfı,lrt 
Buıftn birisi dl 1aea YIPllmıror. 
olaraı... t•Ben de.:ı'\.'-r\nln •lı. ine 
c-eılnt bunu btll ~ ruı ıeurmır~ 

n.ıı dlıor \e bv. 
;1ı:;, ~ık cı~mokrat Pıriının t;e: 
8>1 ru ,!:ı·~~~ru, I» adını ala.o. 9 
ı-e ine bl ınttıhnr tekzipte ly-

r kıt11etıe fiÖJIOro .._ 
:::

1
""1trl dlkı..atıe takip ede~ •.ı~ 

teıı.~::ıa~, Demokrat ParU aeçlmlerı 
ıamaıa~ ~zandtıı taı..dlrde J'arım 
cot b • oııa buıtto hl.il me"1"
la11Jaı:11 tt-rnlııat ,.e hUrrt1tllerln 
ll•klı o~:r:~ladan. kalkacaıından 

e tDdl15e tdlJorJar. 
tr fikrin bl 

ftl(U ue~rır: 1 . r tarihi, btr ltk _ 
bu de\·rır: ~ "•rd.ır. lmunı))elle 
bir ıntfh\I te a)-rıtı.ror. Önce yeni 
ztnlıı lhtı~tı.n ltllreceıı 1tnt d1l· 
fi bunı-.r acı~ı duyanlar tıkı)or 
7lnl olduı.\:~r~nıadau, bllmedtn 
ttklltltrcte huı iJ bir tan.<11 bazı 
dtaıokrası 11 unu) orlar. ıcUl:ıe 
ıa.. Sonra ıı..u!1 °'• 11 <llyortar, mt!lle
rul ı lt.dtı..ıer~rı 4 "*1c;lyor. d"ruol..
ıtllJor. Öne, do lôJltJtnltr ba.,a 
at\'IDl)oru:ı. Ea:~o;r.lJll lfldl dlJ~ 
ra, bunların nt :u lr 1Utiddtt ı.c>ıJ.
M de DIYtllll'rluı rl.)a ıörıl lt.rlnlu, 
ttllf edllır:uıı,,c 0

1 
demo.,raaı ile 

Onlar da bunu b~~ 01 aohsoru&.. 
farlıı.tdlnce, uBıı. : Ol ı.nl&dııımu.ı 
ama. d c\'lttın "• ttnolı.rast d~dlli. 
başka ıı. BUtOo :ıııeuo ldatf'ı1l 
mo\·11rra1ı. olıuaı.:tır ttele bunda 
takılıp li.alı:naı.. ,J"ıoİ Bir ı..eııuı~.)r: 
l'aa.at aruı.. ı,ı,r 11 'ehr,n dlJorJar. 
ı.auıııı oasıanıı,tır trltıul&llr. 1.e.-

• löı:ler a.t·•I•• tır, ltcrtıbe ll'd\nttmııur , .... J~-
kAnuil ıilfba.'i•uıo ııı.. iki. tı;;u.ı te
lalJlmııtır. ~lnıdJ ııııra ı...ı 11gıı Al· 
rUbe.l~rl tdludlktto. tö;1111 t.ı lA!l'-
tUn tödertu haktk): t.neo ou-

b nı.lnaeım öı· 
.r~ndlli.te.n, unların tatbik 
l~•b't etllli.tto .oora blllf tar.ı.ını 
Jerl~dtr. a ıclecek-

toöaö, ~on Enurum 
.. ı.. t1abatın-•e. 1eDtmo ruı,.ı ftoı •a 
nı.mJt d•mlıtı. Hak.Ilı btrr~aı.ro
adamının dUrtl tld1U lif' .. ıt1"ltl 
ıı. Y tnt.n o• .aöı: tlzerlnde ŞO llltada (;Ok 
ıenrotk ı•ul?'. db-

(IH'fllOJl a: .s. u: 1 de> 

DÖli YAPILAlf HÜR. P. MiTiNGİN DE İL BAŞKAN! ORHAN KÖPRÖLÖ BÖYÖI< iLGi İLE Dl.,LENiLIYoı;; 

HOR. P. EYOP MiTiNGi YAPILDI 
KASL"9: GÖLEK 

CHP. işbirliğine 
İnanıyor 

KONUŞMALAR 
MÜDAHALESİ 

StRASİNDA: KOMİSER 
OLDU, CERY AN KESİLDİ 

Gedik, Vali hakkında 

ki durum 24 saate ka
dar belli alacak, dedi 

OOn cece saat 22 de uçak~• An· 
karadan )}tıhrtm1ze relen Vali ,.-e 
Beled.tre Re!.61 Prof. Pahrettin K• 
rım Oötay kendialnt kaf1tlayan 
guetecllere hiçbir beyanatta bU· 
tunmanuştır. 

Gülek, partisinin aday
larından 4 eylOI karar· 
larına dair taahütnôme 
aldığını söyledi 

Bur. p_ O&n&ktale ad.a1lanDdan 
ecacı c.aı l:tawı cİda,.. huiruiır.u 
lm.t.1b.anıncta, bir ff1Uilı taı..:ronu· 
nuı:ı. BaşTedlln .nuı ııe rıktldl#lnı. 
~na ne slbl bir huicuki meaı•t bU
ıunabUeceaı auaUı:ıe talebeler c.
np •erenuımlılerdir. 0thılı:11 bu 11• 
bl taanurtann hukuki munedl 
~tur. D.P. Gentl B .. unuı.a toru· 
Joruıa. fa.hai •• ktTfl 1dare 'Verine 
b~ Jata.J'O'ftuuu rıı-..tıı.İ:ı. ıu. 
aum.u -rar 11:1.ıdtt?• 

MÜD.Wıa.E 

Hatip konupnaltta lteaı hU.:.Omıt 
to.rı::ı.L,,ert, 0.ylet.Uı m•rı•Y! 111J:w1e. 
tloe h&:Uret. edllıUttnl Utrt aurtnt 
meyzı:ıun deıtlttırtım...uıı tatemJ.tt.lr. 
O. l<ÖPllÖLÖ 

tı ba.tkanı Orhan. EISprClQ, lll1l· 
tedil bir tonutm• yapmlf. D.P, du 
arnı.11 acbepletUıi 191h eıUkten. aon· 
ra: 

•Ul.50 •• llM de, D.P. W kadar 
btı:rnıc. b!r etaertnU• ıtıtdan al.· 
rııı, olm&a&Jdı. Tür~Fed• dunok· 
,...,_den bu d~rece uut.ta.Jmat 111.Um 

<DtTımı ta: a. sıı: 4 dıe> 

«Haklı mali:r•t• v~ «Mlkul kir 
h&ddı• teabltl tçın, bir müddetten
beri bu:thanelerde bektetllmc:.:tt O· 
lan aoo.ooo teneke beyaz peyn;.r, 
n!hayeı. !d1Cf'06 eliyle eatı1a çılı:IU'J
labilm.lştir. 

EVTelk1 sQ.n. Mıcros·un Unkapa· 
nınd&k1 merkezinde, .Belediye ik~ 
ıısat Müdürünün ttıtırakır:e yapı

lan toplantıda karlU'~ıl§tırıldıtı -e
kllde dünden 1tlb&ren M:arotı. Ka
dıköy, letanbul Te Beyoaıu clhet.
lerindt- peynir •atışı rapn1ara b~ 

fDt\'anu: Sa: 5. Sfl: ,"i del 

TEDAVULDEKI 
PARA 25 MİLYON 
LiRA ARTTI 
AD.t&ta, 4 (llu.ua!) - lhısft.nt11 

a...mt O.ret.ede yayınlanan Mttkez 
Banhlt nz1J'tt.1ne sdre. teda't"tllde 
bulunan banknot mJttan btr batta 
tetnd• M mllron 083 b!n t.03 lir& 
ar-----.rat 3 uıll:r&?' 103 mııron •?I bln 
355 lira 30 ktını.flı :rt.ıt.teımtıttr. 

PROVA _ 8 F.klnt, lı;tanbnl ' nn l.nrtulu unun 11l(lönün11t lörtnlnln 
pro,ası dün yapılm1stır. Rtcılınt'lt ıenc ı.ı-ı.ıanmız not

mal)ahcedtı.-1 ı-eçıt "ıras1nd,_ &öTtUnıf'klt-cllr. Dönı..o pro'falaT& ızcllır::r, 
trkPJi. TI' li.11 talf'btltr, htmı,lrtlrr ı..atılmıı ,., provalar binlerce ta-
tanbollo tarafından takip edllml-Stlr. 

nan weee aa•t :14 te tıç aylık 11-
nt eona enın Vali Oökay busQ.n 
vazifesine bqluuı, olacaktır. 
A~K..\R.\D."-

Ankar&. 4ı - tı.:.ı ııttndenberi şeh 
rim1~de bulunan İstanbul Vall ve 
Belediye Bll§:ıt:anı Prof. O?'. P'ah· 
rettin Kerım Gökayın durumu 
eır olmakta devam etmeııı:tedlr. 
Oökay bugQn ölleden ı&0nra Bq.
b&k:&n Adnan Mtnderea tarafından 
tabul td1lmtıtır. Bu aörOtrne eı· 
rasında Dahiliye Vekili Dr. Namık 
Oedlk de baaır bulunmuştur. İkl 
saat kadar devam eden ııörttşme
ler liiOnunda Oökay. Safa Kılıçtıot· 
lu ile blrU.lcte 108 plllı:alı ar-abaya 

fDe•anu ıı: s sa: ı .,, , 

Şehnm.lzde b•lunan C.HP. Ge
nel Sekreteri K ım Gillek <Uln 
ıazetecııerıe ;-aptılJı konuşmada 
cmubalefet partlltri araaında tt
blr11t1n• cıaır- 4 Eyl nı beyanname
aı pren.alplerı dün oldullu .qlbJ bu 
atın de muteberdir:. demtştır. 

Gazetecilerin sordukları muhte
lif auaıı11r1 Oütek ı,öyle cevapla.n
dınnıotır: 

Sual. - Aday tesbit tıt tamam
ıanı:ıı nıı? 

Ct.'fap - Röttın \1ll.)f'lltrde a
day )Ol..laınaıan tsmamıannıışıır. 
Ancak )oı.:ıaınA.larda ı..a..l"btdPnlPr
dr:n bazıları. )ff'rl..tzf' a.rnınııs ı..on 
ten.tanda ıöstcrtleh111r. t tanbul 
ada,yl:ırını ~ecnıe "tlAhlf"tl hllln· 
dtıı llbl Genel Bası.:ana yerllmllj
tlr. Baıun $.aat ı:ı ,. ı.:=ıııar f'ltıın-

(Del'amı sa: ~. so: 8 d.ıl 
_,,.,.. .. _,_, ........................... _., ............................................................... .. 

P. Dünkü C 
loplanlıları 
İzmit'te konuşan Nihat Erim 

l seçimleri C. H. P. kazanacak, dedi 
• Cum.hurir•t Halk Psrttaı ittanbul 

Yatı i,ıtrt MtlddrtiltU••: GueteaJrln l/1tııt57 tarlhlJ ntiıhuınuı llfrtııd 1&· 1 •da1lannın t.&baJ. için ttbrlmll:de VATAN GAZETESi Jtlfulnde •Kotra. Jı.Jaldb bqlıkh resim ıa:ıtı olf,rak YMlltın haHrtn ulJ tu- bU70.lc bir taaııret ıaıe çarpmakta 
dur : ıre-ıkO.r ba.r&kı iımaıı Kuanıa.n. lmıinde bir pllu taralı.nün baf:k&ufta alt bir ana nıerlnd• J&Jnlmlf· 4tr. llu makatla dUn Anlcar& dan 
br. llanka ıuıı sa1J-lı ka.nu11tuı ZI lncJ ma.ddeline 111ıun olarak yü;tırılnnşlJr. inşa.at aahllll lk&met kal- ı ttbrtmize aelm C..H.P at-net Sekre.. 
dlYlıt inşa eUltl ıeeekondu taısındakl bara.kaııın J'l)olmatını bnlemdt ıoın lııuraya bir parti ocıtı ıliıbnU ter Yardımcım ?dalat.ya MllletYelclll 
Termek bt~l.$ Te lur de b&,yrak aımnhr. Te .. bböı •u mahiyettedir, 7apıla11 muamele •c kanunidir, G&-· Of", Klmll Xınlı:otlu'nuo da 1tt1rl· 
:aetulre Terilen bu Janltş haberin düzelıllmttdıll rica edtrlm. i.tanbl1l llıaled{Je 11.dıi y, Maa.'rin l"allrl CU.tel (Devamı Sa: S. SG: 1 tleJ 

llpartada no parU de aeçl.:nl k&o 
unacatını lddla ediyor. Her biri 
durumu .ıcendJ l•blnde 16rü1or. O. 
H.P. l'e Bur. P. ad.aylan l&p&rtalı· 
ıann kenelllertnl aeçectklert tuancını 
ta,ıyorlar. Haklı olduklan y6lller 4• 
•ar, hak.atı oldutlan da. Ef tanmr 
.lcar,ı.11nda Isparta ıeçlml netlcıeal
nJn ço:.C. aürprldl çıkmuı da mUm
lcündUr. C.H P. Ye Hür. P. den daha. 
aıtu butıtı tahmin ectllen D.P. ntn 

ınen\nn Sa: 5. Sil: 8 ..ıe) 

Doin'da 
«SEÇİM 

ŞEYHLERİ» 

Seçımlerın yakl*'tm.uı. Docu A· 
nadoluda şeyh ve ~a •a1ı•1nı ırı-
tınnı1 bulunuror 

Son aünlerde Ankar&'ya c;:e:C:J1en. 
telırrarıarın ek&ert.ıntn altLDda. 
•~h veya at• imzası ıtarıllQyor. 
Pek tab!! ki, bu telaranann pek 
çoQu, ya muayyen kımşeleri d~t.f'k· 
lemeıı:ıe 'f'Cl'ahUt da ad.aylık talebi· 
nl 1htJva etmektedtr. Durum, bir 
taraftan O.P. Gtne-1 Mer-tezınt ta· 
ıırtırken. öte yandan eaktd@n'oert 
feyh veya ata aeçlnenler1 de kır.· 
dırı}·or. Kılpltre bınl}'O?'lar: 
•- Bu tıv.anıann ekRrlal •Se

çı:n Şeyh!a, «Seçim. Atat.ı:t: Mlını 

CI>cn.mı la: • li: • _, 
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E.MOK'RAS ı· vı· ~m~.~ T an z im at 
Dunya Tıp Bırlıgı 

Dem okra 11 aşlı rma Ge~~~obi~esi 
L~ncoln'Cn dıaı. 

tın, hMla ıçln, 
.ballı. tar"fından 
1dar•ili etllnd• 
ta~ıf ettıtı de 
mo~f&lt. IQQ(\ rıı 
cıtmlfe ta uıun 
ıecrUbelırd n aon 
ra, btlldutu an 
ır1. rılpl, f'!n a3 

Yazan •a•ıf olan 'f• ı ... 
lr:ıt ıe('menltırı
nı11 'Jalrt l(lrebt· 
leceıc ..-na nU;ıtto 
bulunan cı.ıter 
bir naınzt1dı1\ 
... ıanma t•~ı 
bUyUi: blr t&'C'A: 

Dı·. Ke111til 
TOSVN 

mahıurıu ld r• flklldlr Ctmıyıt1 n 
medeaıJ eı va k.UltUr ıev1Jtt.ııl ı:ıe 

uman 1'• metina 11or• matı.S\trl& 

rı •ı:alıp çoaaıan bu idare tekllnlo 
ideale akla tırılmL'lı ıavretlerı, 

h•Jk ld•r•~J rulı ve •uıırunun )rr 
h• tıtl memleketlrrd11, •k•lıc. detll• 
dtr Demokraaln!n, yırteıtp köielt• 
m•UU ti1J bulın&JlP onu te.c.imül 
et•ırm•ı• ma 1aurların1 ataııma a 
çalıtan bu &abli memleketlerın ıı•· 

)tal, haltın rn!lmllUn olan btlfUlı:· 
lukt.etl b r eU•rl)•Untn t•mall •· 
dJlmeat~ı.r. D1Jer b.r deylfla, lıc.U 

dar l'!l'.1 l bır eluıf'r,yeıın arauau U• 
•••it• baıına gtılmtlidır 

ar:ı.etnı.ı~ 

yordu, o~ 
JIJc pluyor k10 münaıtale \Mıta 

ıarı, proı,•ıaııda mihav•atını orta• 
dan kaldırmı.ttır, Mod~rn cembetıe, 
munaııaıe vaııt•l•rnıı. muhatırıerın 

elen daha ktıil! .. kilde ktıllınma ım .. 
&•Ullırını ıpara 11• Amme ku•veUJ 
ma.tk o:anıar, seçimi kazınma eanı 
tarını aıamıye çıkırab~llrler 

Bu itibarla, demokrut)'l demok. 
ratlaetırmanın dJter blr yuJu, pıra 

ve münakale vuıtaıarının, propa 
ıand& mU..a•atını 1h1Al e\.llll)ecek. 
!flklld• bütün nımıı•~lere, daQ:ıtıl• 
ına•ıdır Rıdvo ve te•l•l•yon ılbl 
kUtJe ballnde tPlklD ••ııttaıarıDın 

btıknm•t monopolü altında olm& 
m&Jıl preru;lblnln, hUı.un Batı de-
motı:ruUerınce n:ı.Uoaiıı ... ıa kabul 

KonlTI'd• dlinyı nitlıtını llıll•n· 
illrtn birçok kararlar alındı . 
a:ı • fem!f'ktıtfl mPn.up •~ıı tf'm· 

aılcJ ve müt•hld!n J f!raklYlf', tr.h
rlmlıde toplanan xr nnnva Tıp 
Btrllt! Oenel Auanı~lNI, dtln öıfo 
tedfin flVltıl 60r\ tnpıanıı .. ını )IP&
ra talı.ı:na'annı hltlnnııttır 

700 OUO tıf'ktm azı1.n1n ve t\S mll-
1 Tıp B•raıının t4tlra>uyıe meoycıa
na ıelmıt bulunan Dlln a Tıp B r
!ılının memlf'kttımırde apuıı xr. 
cı 1oı..ı.ın11. buıline kadar yapttmı• 
oıanıaraan daha vf'rlınt~ olnıtıf 'iti 
GOnya ••tlt&ını :ııılend'ıen bır 
ı;nıc kırırtır atınmı tır 

:Al ııatır ı:ıokıor ,.. tıım a<lamla
nnda.n ba:uıarı. aun ölled n aou 
ra memle' etim zdrn ayrılmıırcır. 

Bu arada, latanbulu ıeamete ,.~
kit. bu'amıvan hl'" k111m dt"leaeler 
d blı ka1,, sun ın ,ehıımıade 
kalmavı ercih nıı lercıır 

Beyazıtın alacağı yeni 
şekil Nlabl ltflm e.:ıaaın1n ıa:bl~ idil· 

tneıl:tı m•Dtlek&tlerde. ço.ır. zaman, 
J•ln11. 1.ı111r ıtır •lı:tJerl'tf'tin dt-,t:ıl, 

raflf bir •"-•lllJelln dahi iktidara 
ı•lrl'tl mlipb•d• olunuı. Bu ıtbl 
hıllePde bal• tdareaının mtna •• 
r"'hu.Dd&n uzatJq~ıtı ve aııııf •• 
a: mre idareıeruıe Jaklaııldı ı ao:ık• 
t r Övht7.se nıabl 1-ei;Lın ıt;ıt•ml, 
taınsH "'ııeıı halk kt1tle1erı hatta 
•ını ıenı,ıetme >Olunda &'1lmı.ş bir 

edlidltl maıUmdur Ordu Cadae tün . aoahtan ili 
Malt tuv•eUn propa;ıanda ıuı.laa.. baten trarıııe ac;ııınıı1 buluıınıa.ıı.ta

.,aunı Uılll ttıneaıue ve 19tlml SOY• dır a.ı arad• Jteya~ıt rne)danııun 
ıuzıı~tırma.ııına mani olma![ lı;;ıu ~e. tauzlm.J faaliyet bızıa cıı:11.r.:1 c .. ~ 
haJa &•~ret aarfedlldlğlnl mı.ıı,ahede mektetlır İmar Q:ctUrü 'ie dlğer 
e<111oru.z. Nu.tuauıı ç-oQ:aımaıu, a-ıt- alıi.kalılar dün B ya;.o;ıt meydanın
ı.k;• artan mı.tıırda a•ı,;menıa te daki taall)etle n!ıe;KUf olruuşlaı
mu eımı ıaruretınl doQ;urmu,, bu dır 

adımdır 

J.J'"mletet..n teTk Te Sdare .. lnde 
(ııaıır. ılblr, ile) tuzu lnılunanların 

ml.;rtarını ç01ıa1tmık tçln, &f!\'men 
i"re nıüaı..1'b•l lC1arecU r.nı, lı:abll 
01d Jğu J.:.adar 7alundan tanımaıı: im 
kı\u.ını u 1.unak ıai.ımclır, Seçmen 
l'e 11anı eı ıruında4 temaaı ant· 
taca.ı: her tf'dbtr eeı;menı :ranlış 

tararlar alma •a. acvıteı:lt-tf'ıj lnden, 

arı:ulanan eyt&f •• tabtU7e~te-kl 
nam eııer.n atçUnuı pıa nı aıtıra 

d1'0'9bl1ecttt.r, ou ~ilde, aefmen 
tlltlqlne bı~tUn n&mHı.erJ. kabı! 

oıctııtu kadar ta~ta tAnımak tır a. 
tınıı muva~ı olaralı:, namıı:f'tlera 
de lıı:t'ndtıer1n1 tanıımak tmk;ı.nları 

da aeçlm ma.ııraflarını ar•tırmLJUr Yeni 1mar planı, B~vazıdı trarlk 
Bu m .. rarıarı l'tikleneme)en tım mt<~danı hdı.:treCtnı:ıen kunarrrak 
ll'lerln - ne kadar kabl"yetU oıur ta. Bt>}azıt camıl külllyeliınl. Be e 
ıarsa oiWıılar- memleket!D aevk Cll}e kü!üph&ne,:,.ını \'C ün.vf'nı\te 
ve 1dareıı.Lnde aQ;ıı aa,hlbl olmaları, kapu;ını meydana çı.ıtanna~ ı heder 
Adf'ta Jm~Atı.At~ır, Bu ıtbl phıs- tutnıa'(tadır thıı-vcn.!te iı.:apusı o
lar, e er pran.ip Mblbt deeH.aeıer, nilnde aev }l!I 2 , rnetra dt1,cıraıe
bazı meııraaı gruıııarının mail sar c.,k. meydl.llda umumi meyıl uaa 
dımuı.ı kabul ettıııJ.:.. ıı.ırıtlll• ı.eç1· nye ıncıırlec:f'li.tır linıveııı.ıta ""pı
mı kaııauabıUrıer f'akat, t.atbl~at &t ö11Unde dca:ortatı1 hır duı.:ar ılfl 
ıoostem1$tlr ili, ııerbangl bir partl tl~kt)ell hlr hlı.\\17 lnı:ıa edlltoce!ı::, 
uın ve)a muatakH ada1ın ee-.llme bunun t.a • \C 8olundLiı ra."lıpalar 
il ıçtn para sarfeden ı:..m.selcr ve- la Vnıvtl!~lteye 1ıır1lH:1lUlr 
;a müe.urııeler, hlLrcama,?.arınıu ltat Kutpbane ile Beyuıt Camtıne 
kat tıtttlndıa mf'ntaaı ıaj:Iayacak muvuı au mPtre ırenı ltkte bır 
tarını umıt ederler Bu umh ve tJat.- ol açılacq, bu )Ol Vcı71lfl(':llen Ye
ti ıarıntl)'e aablp olmayan.ıar, bahl.t ıtı\;erller Cad(le ınf! h•l:lıyacak:tır 
llouuıu ga}t ııı:ı:nına btr ln.rut da Yolun ltı tıratt ye 11 aaba oıacak.. 
nı aarfetmr;r. c'..:ıetlne ;ttmeııılt':'. tJr Bep7lt1 katedetek bu yol Ule
F'lhak1k.ı ınt'ırllf'kelln Jllk~k 1n,. 11 rinde blçbır va..n!a dura.ı: rapmı!i& 
r~tlrrınr hlrnıel l!dl"(t!Lı. ev .. arta ı' raktır Yf'nl p!ı\a, Bf")&Zlt. carn•loln 
bır ,ah~ıfelln io('tılnı.unl, kar ılık '\ .. enlçerHer caddesinden ve Veme
be1dt>nıfdf'n, rınanıe •den ~hıoı ve elıerd• n OrUnme ini d• ıamaıı: 
ıa ını.le>lft.,.lf'r Jlf'k ıorulnıu\ d•&ll. ~dır 

aatıanm:?~ıdır 

NI '>eten dar h!r IH!(l'lltn zomre
ıtn!n arıu•u ile lkttdıra ıeımcll: •e• 
ya flttıriın. ınuhata•a aımu nl)e. 
tinde ol&QJ&rın ttveıauı e~ lklerl 
lOllann başıı::ıda Mçmen Ue namzeı 
ara ınctakl tı-mL'll ao7aUlJ&ştırmak 

gelir au lt. c:e tıll etUlerd." ba-p. 
ıılablUr BtJnlardan b'rı, lcdl nam 
~"tlertnl h•!11.I• ta•la temaa ettir 
aı':< mubaletetlı::ı namı:"\Jtr nl be 
bu lmklnda:ı mahnan etn:ı fi! ç~. 

l ma,ıır Ol~tr b:r tekli tse halk 
la ı maaı aa ayan mllna ate \&S1 

talarınd•n UUıdo edmt, ıeı;men 
k .H eetnl kealt bir propa J\nda kam 
oaı::ı aaınR maruz blra.r:maktır BöY 
ı .. ee, ııı: darda ol•ıılar, hern 1'end1 
ı IT\E•\l•rl 1em Japtılıları ve va 
paellk "'' 1 ıer hakkında kandırıcı 
hat 1aıar apt.m..ıc ımııAnıpı bulur. 

dJr l te, bU haklkatı l&VrLDllJ olan Florya ve Baruthane 
memlekaUer, namzetlerııı ıeçlm ga 
ıui He para barçamaıannı kouıroı 

altııı.a aıına.c clheUnı ııtmttıerdlt 

A B Dt•letlf'!rlnden Mıaourl, 1893 
de vazetllğl bir kanunda bu bu.ııu 

ıu det?lf etml.$ -ve 193:.1: de yaptı.f;ı 
bir detl•litllkle, b!r aenaıorun ae 
v1m ~a.mpaU)-&Aında, ıe)ah•ç ınaı· 

rarıan haı1o. harca ab ıeeeaı meb 
U .• t Hl 788 dolar olarR~ tNblt rt.. 
mLttl tl) Bu mf'!blA!.ıı t&)'lulnde, 
bllbMıP na ara aıınm• ı .:crf'ken 
nokta iı:abll oldu'3u kadar !a..ı:I• 
ua.mz:ttln. yine. mUrn"lin mer•ebe 
fazla ıcçmın •aratıod&I\ ıantnma~ı 

pı fi&Q:Jan11 ur ttıJ Mıbeple, bıı )ek<l· 
nıın 50 OılO dolara çıtarıımuı uygun 
ao,.Ulm•kı..dlr t:lı 

... 
E: ı e emet 1 und,. tt . mo-

dt ırknık ır:ı nıf'lrr e n11tıu: 

artı ı, re f'df'Dl r n ellı::ıdrık ou 
im .1 tn·e•dlrm r ,e 

• 
Sf"Ç!lma mı&n\arınd• •aıtnda,ıa 

rt. ;n ıav•\ ıemtntoe alıtaD mem 
it.:.• •r. bü• n namı:e ı•r ıı, devi•" 
~· tahaıı• ••Jllll'Oek bir scıçtm ıo:ıun. nanız t 

"" f dan ıa:;d• anmaaını dU Unnı l l•l"-
e n 1 k • c ne nı ma~ anıre dlr Favela ı olduj);u kadar nıabzur 

ı ı ll u da, on!ıırın da ıerı da ~ok olan bu ıunılUıı, bıııtıı. 
ba -.oır. ıeznlelerın , kuıa. ırarnan konuau mtbl Q:tarın pa'C'tl nanuet 
da daba kf'!ilf temaslarda bu un.. ı~rlne lnblaır flttlrtlmNIJIO, daha 
m.aıarını ıutaç enı.rnu ur Bu hı&I aı: mah;nırıu olacaılı annedllmtık 
de daba ~()~ aerahaı e<t•blleu. ııı:eıl- tedlr, Anoaı, para'aruı ıntıaa.aıL '9 
d' daha çok .aa:vıd• ,1tanda.ıara Jtl!de parUl•r• daıtıı.ı.maaı vo .anra 
c<M r•ıı , 11 ~ı duJuran nım· bunlann ıarafıııea m\ıra:.ıabe.ııt o. 
re ,erin ta.ıanma ,Pı:lbt cıa' J ük.sa nema b1r•r meul• tf' kll ederler. 
Ur ıır ... ıyıa t.rfn, olonıobll ,;f uçak Hut,... : Oemolıratlk tıılr lda.r• d• 
&tbl nıtll vaaııal&r., ~mıçtterı. molı;r&tlk bir ••tinli• ba-.ıır. Vatan 
eeçmenin a Jtııı.a lcad~r &ldlp onı da,ların mm• 'f• aaçllrnı bak '' 
ıonınmelı v• Mllnl duyurmak: tm• htlrrlJ•tl•rlnl tahdtı va !&kf1' 9den 
ır.ııunı •t:Iamı,ı.ı· Bundan ba~ta, f&.aıta ve tedbirler demokrulyl 
ı.ad"VU ;rahat t Uc ,.. mauacr... ai.i.mr• 't'O &ht• idarelerin• yakla .. 
rını pertarat ede~.c.. Homene ''"'"' ıırır. BIJ ltlbarıa, d•mokrutJt da!'\• 
nı durur=a..ıı. ttJe•lı)on ~ buna d• ,ellttlrmet ar,uaunda olan Batı 

ıaveten. kend nl JOI frme~ Jmki'1· df'mulr.nal'f'r1, tahdlı edlcıl tedbırltr 
aruu ._azandırnuı •rd.r R:td)o te 11mav1 dU•finmeıc bir tarata, ltÇDll 
tlf'!vlı:yon, bıt oa.ıııze~o. tiD.t u ve -cnme hlUTIY•tltrlnl kıaıeı tek 

ısı.•ı:ıda namu~ ~ıarıudcı bulun· nUc 'f• tltıludl lmlll•rl bertaraf et• 
ına.ı: Ye yUzt>l.nlf'rt:e •e mtlyonla.."Ca met• T• böJlff• m•mlelle\ ldaretlna 
ae-çmen• bttap etme-k tmkAnını ,e:· daha ıenlt halk Jcütlelerln1 lft.lri.lı 
me..c .auretlrle, modern dem:>kru!.. er.llrıneıı:. l\ır•tlJI• (halk ld&retl) nl 
nln bl•YI inde ba ta ı•Iın bir ro df'tnokratta lıtı'maia •1ret. •rf•t
ıe aanl1l o.muııııarchr Bunun bir ıe nıf'ktedlrler 
bebl dı, a~menlerlD, J),am:ı:t le-rın 11. 2) Bu .,. ya•ıd&lıı:l dlitr ba;ıı 
.-h'1J•t'e:'tat tahW T• mukaY••• tıu.au.aıar ıoın balunıı : H P Wlllt· 
ede:eil detll, l.A!m Te JUzlerll'll hıt amM'lnl Tl9:ehnoloC1· a Threat t.a Oe 
fıza anna nık .. tmeır: ıuraUrle k&· morraey. Th• Amertcan Jo\ımıl ot 
rara va:malarıdır. Bunun netlepl ı:conorntce and loololotu'. Aı:ır11, 19~7, 

olar il:, •eoııme ehlt:ı.eı..:. UJlf otan -;••;•:;;;;';;':;';;;'.:"';;;;;;;::;::;::;:;;;;:::;::;::;~ 
•• tllıt •etmeni• cıaha aılıı: temu I 
e•rn• tmlıı:lnına aatııp bulunan nam 
ııeU•ıin ka•andıtı ıtırll.mtlr.ttdlr. VEFAT 

ll•bl.t •tınuau antınaıtal• TN1.t1!L 
r1nm meveu toımadıtı am&nlard& Çebreıı Zade İbrahim •e Ahme1 

otobüs seferleri 
PlAJ mev ırnıntn nlha;etı ermNI 

dol•vu.hl• varın aab&htan itibaren 
Tat.aım • Barııthane otobtl.t ııefer 

ıert apılmı)acaktır 

Taı- lm Florya otobi~ ıe!Pt.f'rl 

de ı• ~a1.•rd• r ır ada • •• 
a l•rde Ta lmd n ıaı al r 

Dün bir mezar açıldı 
Adil raı ı> ı ,,. ı,ca uı Top-

kapı n1 .. aaı 111 ıa r ar &('!Ua 
rU dt•rt av .ce ura il S"oınu:en 
Qır tadının kafa aaını 1Mk11c fit· 
mı•ıır 

İut:>ar 5avC"tlli:a dfin SiD&n apı • 
rnı1 \e mektubı..ına ·~ııMını ko 
ma· ıo hı:- tahla -' N llll Hl:'I? • u•ı•ı 
ti • Çoc\·":Ç 11.utanea ıırte brry n 
n•.1 Chtndan le-n !-lt<Uka Tuı~ tı 11 
cıa .ndının ocı..,ı trırıı.flndaı 

dövO '"rtı:c 7aıaıandııı.1ıı ldd.ıı. 
mi tır 

A :ırak r.tıhrl açtırara.k ıltkf'le ~ 

nıU~ttne eUt-n ad't tahıp taıa •o1. 

••ncıa cıarptan ınUtevell t bır 1Ao! 
ra•tlaıı1~11tır 

Dasen hıı 1 ano rapor' arında da 
kadının kat611ından ara ı olduRu
ua cıaır tıır k&\da rM1ıt.l1ıı.rınuunıı
ur 

Cam tevziaıtnda 
değiıiklik 

cam tev.ı: atında. 11.uçult Jhtıyaç 

a&hlpJertua bir ıtolayL o•m.all u..:e 
re )~nlden ba .. ı kararlan. varılmı .. 
ıır Bı,.ına 10«. ııe, meıre kareye 
kadar pı!ncere camları t2 • J mili .. 
roeteltk ~e buııuı K&Jmakan11tıı.ıar 

ıararından haUı:a verlletekiir ihtl 
yaç eamlplerl lbt.lyaçlartnı KaJm& 
kamllk.arclan te\'!Jllt ettlrdlllten aon 
ra canıctlıra J!derek camlarını ala 
btlMeklerdlr 

VllAyıt. mutemetlerl hariç, Jcaza 
Jarda bulunın camı:t ırdakl camların 
te•btıt Te tetııaun kı.ıntroıu '1;ln 
daııtııan miktar ve ıtok dunımu 
on gUnde blr '\"tli}et• b!ldlrllea .... 
ur Bf'!s mPtr• kareden l•zl• lhtlyaç
ıar eikldtı:ı oldutu tlbl •lif,ye • 
müraeaaı e<ttıırek kıu,ıtanaı.;att.ır 
Kararın tıtbı)lı.ı ıaaıartejl Q 

ntınden 1t baren ba,ıaııacaktır 

Gazozculara teneke 

temini •etnoıı:rau::r; klare'• k&fu,muı olan ÇebreıınLn biraderi Faruk Sllley-
tnıtıtere f'ranea •• A. B Oe•l•PW~ man T• ATnl O•lıtrelllerın babuı :f..tanbııl Oaı:oı:cu'ar Dern-'lnln 

rd ttlerın ı 'ıertıum ~UKR\. <:UIREl,l ~. 
ıttık meml•lletl• • nım• • ,, .... 111 thtııacınt karşılamalı: U"'"~ 

1 •··•••'erini 4 ıo •~? Cuma ..t\ou ıuüptelı\ ol. .,... &1mlertnt, alma annı, ,., .... ~ '"' ... ~nal Dt-melılert Blrlt4:l .Petrol O!!l.e 
nl.'ln .. aôaatJo dU.,' ba,,,.tlltlı:tan ıcurtulaınıyırak •e dltal&Mnı •avme .., ... ba&nırarat, ttnei:e fabrtka arından 

h d ••• hlp bU H•lt.kın rabmetın• ll••u,mu,tur rıa natı:eımeıc: QaUliUn • •rtan '-ırpıntl tenı>keıerın Jca~Ol ra. 
•• l b mahdut CPnaıaa\ ' 10 q37 Cumartf.11 • lundullları ım n ar •m ' pılmaıc ıu:ere ouoıcuıar Df'mf"ıtlnı 

ta hem mtıaavl •f'!ltUde datııın U. 1'aUh C!'9.mltlnda 6~1' nama.1ını ver1l-Ninl ıarrml•'tr An('ak ıurpın ' ı ••it ,.,,, .. , muıtaklp Sd1rnrkapı oetııtU•'-lne , .. Meeelt: Atın ba ıc-a ıı • tı t('llf'ıı.Pltr ~laden Jiu!'dacıltıtı ,ır 

Despotizme 
son vermedi 

-·-Fı!ha:ı.ıta bı..t fermanda vaıaıı· 

<'la can, mal ve ıra \e namtu.\l• 
nun ..ımnıyeıı ııayrl mtı .. ltmler.n 
tam hır mcıııavata maz!ı&r!)tl:;J, 

Patrtthane ınPClllıll'Jrlnın t.P•klll, 
nı!ı':ıan avaıcıının men'i, 1badl!'ı 
ve &,ınıer.n erbeı;tlll, l&'irl mU• 
lıın vatandafl&rı hıkır dUtür..tn 
til:>lrlertn men'i, devlet luametl
ıUn bUtOn \'atandaşlara t .. mııı, 
i&l rı mnıllmlerJn ukflrl ve mn:
:..ı bütün de;lrt mekteplerıne •· 
lınoıaları. llt zan\ ueulünfin llıl
vı, muhakemelf'rln alf'!nı yapılma.-
1'!1, zabt 'e mü'<adere usulüntın l•
(utı 1, fi'jkf'ncenın ka!dırılma.ı;ı sıoJ 

N&ill&r te bıt ed!lmı,tt 
Oere}I: C:illlbane hattı bOmayu

nunda ve ıerek Aıı Pa.1a &ad~r..._ 
tınd& netredllen 1855 rerrnanın

da PJ-rl müaltmlere aıt hı.aU&ıa· 
ra Önf'm v~rıldll1 &örülthor Bil 
:ramttn.arda Ru ıar Ortodokala;ı. 
rransız' ar Katohkl~rL İnrtıız.e: 
Pro estanları le büttın A\rupalı
.ar bütün Hırbıthanları hlma\e 
ettlit erine. Babıillly1 mOtemaJi 
taz}'1k altında buıunaurcıukları
na sore tanııınatçıların bu I&}· 
r~t,f'!rlnl ~arurı ıormek lcabader 
Pa'.<at. nıUnevver olduklarına •• 
ınt•ntlekettn lıalınt blldıklt'.·ıne 
«öre Türıı:Jrrtn \e Müalümaıı un
surların da dU,ünUlnıehı, onlara 
m\ıte\'eccııı milli bir \'Ulftt ıdt 

Türıt tU.lüman unattrlat'ın uA"
radı\tları h&.Uıa:lıklar. ~e)ttıldıarı 
l•tınaı>lar l&}'rl mtlMllmlerden aı 
de tııtı N"' haatndır ıu anlan dtl• 
ııuırn vcı hımave P.df'nler anoalc 
nımazlarınM. nrucıarına bü:
makla ık.ı..ıta edı\or h!lıifrt \a-
7. lf'!'iJnl bundan ıbaJt•t. sanı}or
lar ıı 

Müıtebit idare 
Tanzınıa•çılaı dE'\ ınd( de o.-.

nuuılt .-,..ı.ıanau lam r:ı:ıana.•nyle 
mHi\tebıt hır mutlaknettı. De-ı

pot.zm. bUllln kudreınıc cıevletc 
h&klmdı lmpar•torıuıu tetkll 
edr.n milalım l&\rl ınt111lUıı btl· 
tlln un•Urlar de•let v• nırınıle· 
Kt!t •ııerındtı f'l'f vemıl"k, ıı·-ır 

be).ktı etmf'k ha.it \l't •alA.hlVfllilll 
hat& ueınıerd.ı. l'ulw. olarak 
lrll'fri nıO•lını tııı urlar ııu~Uk\a 
nı(hık\ ıtıan dııı. nıahrunl huluını

yarıal:'dı 'l •n• ınıt~ huıuı. Çıt'C'e 
bulma« 11~ero ıl&n ~ıııımııtı :-.:o 
yazııt k hu 1,'&tfl bultınaınadı 
Tanzlmat. Ue millet, ıııuıı.Adt'!~ 
ratınm t~d' r ntle •ti art r 
ıı•yo hile n1aaJ11ır oıanıa.:ıı Yalnıı 

A\l"\IPft'llll t••v k1 kal'fu.ınd• 
ntv"nın bası nerttfhe huku!l:u 
tucın •. ~dildi Mü ıvıı.~ hıtt ol&• 
nıadı 

Q.ı-Jı;ıl Tarız ma malı l"ft' 
hlrtYll" ltları bir 111l11.l11ııt t~eh
hıı.atlnden hktj;• bir ey a lt; ldl 
Bu lıarek .. tte mJI r.•ın h "t mı-
Ytttlne nf'tıtt'11il'CCl1h llır hamı., 
yoktu, Tırıztn.attllann bt!de!I, 
hUkttmdarın k• yıt ıcıare Jne ı; Jt 
(tdoneJE:, dt•vletı ı.ııubut. \ft mun. 
ıuam hale: koynıaktın ıbıu-ettl, 
R it. Paı,a. ntttuz ve kudret' ıırı 
Bahılıt')'l tle aıaıa- ı:ı uncu 
Ltll'nln Nuırı Kardınal J\Jchcı
ııu·nun nnruauna benzer bir n
torııs tf'ala eunek llkrınde ıctt. 
Frauaıa Kıaıı l<l Uncu Luı•ntn 
lf';.a RUM İm)ıaratoru Bırhıo~ Nt• 
kol•·nıu mutlakı}eı ldarf'olerlnd 
benı:f!r hıt \Ui\I~ kum1ak, ba 1bo1 
dtıh'bl''ll)r;teon nıuhut. niıarnlt 

bır ld.areyeı ıreçme1t tıırlnde lctt 
Kanuııları yına Bahıılll vıpaCll'E, 
Ylnt Pa<.tt••h ff'rtnan edt1Ct1ktJ, 
taka1.. kl\llUn llytha.ııt tl\Vel<ı11 Şt, .. 
rıvı Devlet l'tbl cı an\ mecııe
tf'n se(•ce)t, et!yhul llmın re~ 
vuıua \IVIUlllUIU )&Ol :(lll&,11ker 

n1eeıwnıu ele ta.o;vıb1 alındıktan 
ltl'lııra. ltadeı ıeın)flyf' llttıran e
decfl1( :Kanun 1naı1tyetin1 alacak .. 
tı Tanıımaı..ı nf!fredenlf'r de bır 
Hf'fetl VlLceli, bır t'Ora\1 Dev4 

let. bır Ştlıa~ı Adlı kurmu•lardı, 
fa.kat Hrvrtı \ u ... elıi. bır kabıne 

deaıldl, Vükrlıl. PaıttşaJ.ı taı arın
dan »yrı ayrı t&l'tn ve aıledtll .. 
;.orıardı Bınaenalf!) h Heyl'tl VO· 
kı>Iıtcıa mü:ıtPrek mNUllvet !lkrl 
)'Oktu Ştlrayı Devlet ve ~ura:ı11 
Adlı, i?:a ve rf'lslert vlne hO ııtUnl· 
darın t""'''P ve ırade:.lyle :eyin 
edlldlkterındl'n bunların tnvtnın
de iktidardan zf\ ade sara\ a o
lan ballılık mtldaheııE'! ve taba.<r 
bu11 ırıhı •thnıyetJıızlllclflr imli a. 
luyordu 

Padişahın IOtfu 
Tanz u. ı,; Jar tur türlü ilik 

Vf'! f<'na m~ bde 'e mf'n~ o
lan 1>acllfahlııe nı&kamının ı:;al~
hıyetlne dokunamamı,ıardl ÇUn 
k 1 kudretıerı burnda t.fikrnh•or
du Her ~ey Padtşahın luttuna 
kalnordu GOnün bırıncte blr pJV 
dl~ahın \!t>rllen her ff'Yl aerı aı
mama~ı tçln bir iehep yoktu, a
lahll!rdl 

Na.ıt ki miltele,;vın mızaçll 
Abd(llmı>cıt bö~ le ~ apıo,:or. Babı

ı\h c.ıe ti.ravın ne l•tibdadına. ne 
df't t"'ra!ına mukavt·ınet cdl'rnı

yordu Abdülmecit. f'nırınc kayıt· 
sız t'•rı..ız mUnkaı:ı oıma\' an Sad
ntZ&!nl aaledtJor. }erine bu ,a, .. ı!
ta ad~laı bulu:rordu Sarıv ıı.:.,. 
dınlırının 1.&rı!larına ka"ı ):o\· 
mak btr Sl\drAıam tçın en tetııı .. 
kftll hlt'ftkettl. Kadınlar!\ k&Nt 
,.aah mPŞhur olan AhdUlmf'Clt, 
nnla'"ın an:ularını vennc W-!! r
ffif'11 hıtkümdarlık vazlff'lf'rııun 
u•lılnde tUtU\:Ol'dU Bu zaı.nan
lardadır kl Outhane Hattı \le 
Ali Pqa Ftırmanı ile ırıtyı.1 nıH•· 
tLmlere 'f'!rllen lmth azlaı a Jc:Ar"ll 
ırızıı hır lhtılRI harekf"tlne fahlt 

Şehir Meclisi üyeleri 
«İmar ıahalarını» 

ge:ı:ecek 
B• ıectı)e Mt>cl'ıl, ptln ıaat ıı so 

da Vali ve Bel,.ctı)• Rı•bl Vf'ıUll 
Kemal Hadımltııın hllo!fkıuılttını1a 
topl1111ara1' ı;a:ıtmalaı 1111 (levam ot 
ııı t " 

DUn!f.u ınpıantıaa. ıe~t·ıı cıLuru
ır.lil at. ı:ıt.bıt hUI ut etitunmu, ,-o 
vünctt-m~ 111ı; imJ)tlr 1J hr.n \eml> 
tk l•lt1rının t1•l1a 1Yl aorUlebllınCJıı 

.c n remıallk ı.:~n b1lt~!n• lU\1 
\ı1ı btltçe ın n dllt>r ı .. ıı.aı'lrıda.n 
6ln Uoo ııra ııaıcıecıllmt:elnt', müt,l'• 
dair te l!f bO c;cı eocunıc>ntno ha· 
~· cı e lml'9tlr 

Bu aı llda tllr tı c, tztıhırLIO ll~ll~ 

il Jltttn a.ıHl )'Oll&'C'lll D ledl)ll ~ c 
Ltıı Uyeler tıratından da ilH'fllme· 
l \8 tat\cllt edllmeaı Hl~uınu Uzu
rındtt durmut. hu te4t11t Vail ve,.ı· 
ıı ta.ı•rtn<1an dı u111un gortllf!'fttk 
Me('Jfı;ın t&11vtbıncı arıolunmuıtu• 
Keırıal Hadımlı, tf'hırcı.e.c.ı llnıtr lıt~ 

atı) et!erınıu ve Ordu. Millet ve V• 
ı.~.n caddettırıııın, •6:ıa Beyltırıt ı.ıt.• 

raıııu:ıao aörülnıt: Uıuı •IYh olaca 
aıııt IÖJ•emt tu· Meclhı, hatta 1(·111 
dcı iki oı..obt1- tutularak, Uyelot'>1 
•ınıar aaha'arını• ıczdırnıe tektıtl· 
tıL 1'abul etmııtır. 

DUukU toplantıda ıtrcll•te, btl
b&till& ae<;-tııı oturuuıa 11ıt uıun ı:a

bıt lıtlliı.&ıtı okunurıcen, Haı çek.el 
blr hAdl#e olmuf -ve oır Uyt, otur• 
4usu Aoıtuıun ıtırıınıaa.ıııtı. 1Jırdııu1 
bırtt yer~ yu,;arla.ı\nuıtır. Hw.vaıııu 
ıııcax o:nuwo fUıU.ndt'O Uycııelln 

bol bol ıu ıı;ttkler1 &OrlllmUt. Jl&t· 
t llatıt tertıp c9eker.en10 )'&p&u• 
!ar• hıla uımuttur 

Mcchı. onıtınUzdekl ıaıı ıı.lnU 

yenıdf'n toplınacaktır. 

Darülaceze yangın 
tehlikeıl geçirdi 

&vvelkı r ce Darül&r ze o • 
•esıncte (,.'"lkan bır 'anııın 111Ueb.-.e..' 
(le kalan hutı ,. ıup..u.ftı :atere be· 
)l!IC&nlı daXlkalar se~tr mtttır, 

Yanıtın, mO-..ıeaentn ınaransoA 

ata,· t"!llnd.e ,.. eleltrl;ı; kontaıın
dan çııtmı,ur, 

Jık önce taıa. .. ıar tutu~muş v~ 
az aonra ) •naın bütün marını:o.ı
tlaneyl :o..11mıı9tır. 

Yettşeıı ltta'ye yanıının dllt~r hı· 
na.a.ra reçm~ ne minı olmu -
tur 

Ticaret Vekaletinde 
bir tayin oldutu de't'lrlerdıe. b'r a.ı •hlbl defnıtdUtcı•ıttlr M••ll rabm•' •J· k:et;.ıne meveut mukavıal~\e söre Tt-

olab.l!en nırnıedın kendlnl tanıtma le)" rıımeırtfl<llr B'J JUbarla talebin Ankara, 4 H1 t) - Tkaret Ba.. 
d '.h.I • ' m• bıı Ç•lonk getlrllmemeal rica olu- • ••· aı;ın aırt.ın 1 IA! • • kar tlanma t lc:ln birlik tdareellf'tt kanlıtı Dı' Ttearet Da\rt!ıl bat.kan 

ıuaundalt tablllJ•tlne ~llpttne nur. ~laden Hurdacııı:ı Şirketi ıte ı.e-ma ıttına Htkmat Plrtncçıoaıu tavın • 
T• ıtmr>att 1aratnıalt stııı ıa n. .._ _______ ;;,. __ 0•1.".1"_n _ _, ao ıe~me t! tarar •erm'1lerd'r dUmlttir, 
1 f'arıııa. tlbl idi Bu balıı:J.mlardan ~ ...................................................... ,. • ....................................... ,. .......... , .. ~·~· ....................... ,,..,,,., ................... ., ... , . . ............................................................ . 

--~~~§~E~~~;}ğ '1 i !11 İ ! ~ t3 ; !1! i1 
lf Prlf'rl.Pn S.ılf us. \.111111 1. 1-.nt• l· 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 
11111 fi r1'rııuion "'ırı.ırıı h.,ı.ın 
Jttırtoılıı ı\ lıtf'ııılftlr ıtkı 
rrtndl lf'f'f' tunnı '"le ,., .. noıı 
ın11~ t!ıırun'n ._ lrl'-11111 Atıl ıtıuı" 
lıt Eri• l ıtın katı ıylı blrtlkle 
bu mfM"lt•I kı,nu~mak tızett \Y 
ff'! nln alab•Jlllne ılderler. Evde 
çocuklar uJkıulan uJlftmı tardır. 

a an ao~u..ıµ..puıı:ıum !'liatı tn-
d. .. t pıyı \1!11 .ca açıp ao:cata eı:t
tt (>nun amı a ct•t 1 n1 lipe-
ta~a da btli :ı J K~tütfl lçın 
dl! !!Men ı: df'!n Çl ~adı "flA
k n·cı ıs; n b r ıı:oted'"ı otunıu 
4rr. .. a "ıh·thJ dlTP yalanda!;' u".t· 
ta ını ded e de pek t nJ.en ıPl· 
mf'!Cll A'o'af\1' 

cRıd lif' d.e ı:nt -. de:r nce ?\
1 r 

lto'11U kallı: ı. dnnunu ı.rdttt ı bl 
1•'naJ aıı: arık• a flrl•d~ 

saa~e n ae ıa ıa:ı Orı.t:-üt> ı-
tlntP-, 1' t1."d .. kı.ktı'a- 6nco 
erıa.Htı t•:n1z!em.Je }&t&•ıan .. top

a 11,,yuldular 

ıv 

Edebi Roman 
ar ama tendl JI ı'.'ıne, 

zarar. ız K: n bır ıınek, unnnaX 
ç n cıetı., eıadeçtı d nlt-umek ıçın 
ı1:onaa. pMıl t~'U ~ ;ı l b r telıL a 
ka!dıracaaı 'henıf'ıı anlaşılıvor:ıu. 
cıunluk b\ı aı:ıa·ıııı1 vücuaun.:la 
>•r nl bntnıu~t..ı B uzıın, buı-u.ı 
uzun ko11ar, tııcak'ar uzun 'tt>r 
kafan,..ın ü tünde ıbı.ml\t> l ... ,._ 
ran Jkl delık'e )f!nl 'j;f'! çmı. f'ı' ra
rı~aa bir ctelık. yanlamuına cıejtll, 
\Ukarrtan a ıya uzundu Dutıa<
ları hf'!P uu • a::vorrnuo rtbtv lt. 
Göa:cri de hep aı;ık duruvor O<>z
).a~ularının a' ıoaa da. Qatfln:lo 
de f'!t>eY hır aJtlııt h'rk,..te.ıt.:ı
den ço,. bU' a• ı;c sörünü,or4u 

ıtırı atd !ta öbtır batLt•a öre 
bır oıunnuıt.u ki, o taca tövdtlt 

f' be• j &dL'U. utalmıt. '.i&Vn;aıtft'"il 
ıeçerkf'n nasıl b r b 1 a.<.ıyoraa 
6Jl• n mıı•t.u Sa.;ı..:1n. •Pt &Ç'K. 
aozıert aı;ık bakınnnrdu ama. ıe

ne d&, aı'.Jıltrl de. •tıı oa. ıu ~ı. 
daha ı:lotrııau au ara 1ct1nutan 
Ga'!b n &tı7.erl>!e atzı )tadar açı 
ı :ndl aöyledt&lml• ı.bl uı:un 1()-

0ai J) 11 nmlş, 1'U anm19, ••d1· ~ülrmU}cırdu. 
rn ta q nda ntunırer, r:ısa.rJ..·U· A te. J•I'Clt-1:\ mınd•ff' b.r d.z • 
nı 15 ?'ldıre--& 1'11. rf' )a?ıvr~ınl de nı t•lt•rfl':c oturm.u. b~ı emzu 
n ı 1~tt-ht!rpt\rdf'te l(l3flrd.U O· C\etttn• \irim dfitmtt Hl llu b..., 

• n • 

e e l I!' bo unun u· «ben'lll derdim at:ır. t·ll!!l:e!n~m \•et· 
• ·"".. ;c n ı dal'ı• C'OJl. n a. "'r ban& 

" o• rıu ı.· lıı:ı!n tnı daha ,; ı • nrau 

Tefrika No. 5 
Ga.llbın ka:-111 Raz f' lı le r 

durq,or'i\l ki, OL l!'dUfU Y•t.Jf" 
tMalı aöıUıtuyor, •alt• (11\:or conı 

d.yor t:n'ap il1', n etacı 'l• d '"OT il· 

ma. kll'aJlarına k"dar neft•f ~ ta· 
pır-kıpır 11\l.clilA:tınıı aıav et~ "1nl, 
1..1c•~ Ai 11nın omzuna dfiırn b•· 
ftyla Sıtkının ıa ii:ın ıurat.tndaltt 
r ... ı ~ana flldır tırtaır donrn sroz
ıer• eez.p &n!n·or4:..ı 

<la.ıp cıı:;aruındın blr nf'f• 
daha ı,:e tip 1'U1Unü önllndeılıı:t ta• 
bata ıl1Kerkt\n 

•Vttrtn • dedt 
So·ıra da tı&'lını ka:dırıp Sıt.ltt· 

rı .ııüzdO 
Rıt,ının kafa.-ıı btımOQfttı 'alı• 

rıp kalmtı. ne d )'et:eı rıı 1Jııeıu!)';,r
dU 

«A.~a eyt enune • df'dl, che:ır 
s:ıztktnda mı ki. elll ınde rnt ki? Sa· 
adet dana on uç ya.: ınca • 

A vşen n ba,-,ı biraz Clokruldu · 
41:AI-..• dedl., co :J"IUI da aeçel 

del tlllf\ kt ht-rl.! tflaeo.. dal ıll:an.ı. 
Daha :\Hlnevver. bö}Uscü durup dU· 
rur. onun bile > a ı de-&ıı..-. 

Oaltp tıılmtJ'nr ıtbl 
K11.ç •"'ında JıJUnevvtr'lı de.11 

A a aıaha ının l('daıerın.n ıot· 
ne >'la,ı;a • tıa.ı::aı 

t.On hf' • 
Oı p bn• ntıı\u azcıll; blllllülel'dtı 

t:••'I• 

Run:e c\t< omzunu kıtdırdl, bo • 
nunu b!IXtft 

cKo ıractınım, lto • dedi. t.Ofaıt 
mıt• 

A\' ,.nın ba1ı l'f'n• omıuna) ırım 
devılldll 

vaUa.» df'dl, ciJf!n hllmtyo:n ıl· 
rı. 8tır:ın Fatma. ~Unf'vverden .,,-;. 
)tılt, dalla evcıa oluru~or Bunoa 
ıate-,en o:du, verıronu~ mu'• 

Ra.11}9 
•Bfl emmf". A,fııt » deaı. ıonu ip;.. 

tflyen pek tok, i '\a&n hemtn T•-ı• 
vermez)&. DüfUnür bı \Ol. Htırn 
böYıllC olup da ııeı lf.adar!ı 

.. ı;y, • bt a;. ıtt ].& • nf')'&e • 
ıtıcı ya mı' B r bile dt"ill., 
A ıe:. dil yırıımaaına ıırmek t· 

temı ardıı. Bwıtn a~a öyla tur ıt• 
neıı. ı:ıoır.ıındtırarak, omu• aılk 'P 
ı.U:S'l.U kı, Raı 'rnın auratıncı,...:ı, o 
l •lnıı Af ,f'YI• Sıt~ının .aezctıcı ha· 
ucı, ala\lt auıum,....m• ueu.,f'rdı, 
Y•rJııe tl"rw, aın .. blr bal lfı!llP o
turdu. 

•biz .a .. • dP.dl ıKı\amrt. kadar 
kız evl~nle ot uru\ or. Bulmu.oaunu.ı. 
lıı:•lrpır hı t•v Bundan ayıai can 
earıııı. vartvarın. wttatn ~ 

O&!.ıp nnıırı dınlenı'ror Slhl tl.U· 
ru or ama j an cf.ımla kal'd94tnl, Ay-
4e ı aUzınordu 

ı8u.uıı, yeter ııı ı:t•dl, 

a l otl' ın vıaılt•t ı.::>ı ı.r tır 

ııtrf'dl • 
•Bentnı J ım lır dar•~• ı rt• 

cem ıınctı -. 
llıt):ının ara'ı1'U ducıaıt1anndın 

bır • Jkl k~lım• dökU!du: 
•Bı•n de 11 derf!m .ı 
•Şıncll ben! dinleyin t 
8ıt;(t d1, A'Vlt cıe bu ad11ma ka~ 

fi )'Ureıı::!erının tın 11 zil köıtfl!ıı.lnde 
blr ktn, ancak tr0ılet1n'n bir baı1:1-
1ır'a. otururken 1l3' atr:ların1n aldıtı 
bir btçıml• bir f'l tulrekfltlyhı aı:ı· 
ka \""UTdUkları )JJf •anJatıin1P kin 
du' arıırdt Aına tPntt drı o tonu.,. 
mava b•1lıdı 1111. •Rzından bal a:c1· 
'oı rııu. rtbl ..-1~ • ıctuıı dinler· 
ler\11, 

d!ıtkt A.\te, ctınıe\in heni A
dam 1'ırioncıa. bllemeıcıınız ellt.lq· 
de N olurwa o:.aun. o ~anı blıl • 6-
lltıdar etmez. Ş1 ndl ıız. d•rın ha· 
na. bu her.r neyin ne•lt Hat Nıt 
bu herıtt• 

8ıtkt Ö}'l.Ceı dUl'U~t'.U, lltll'tdl b'in 
le•H•nrtH 

t.Bana adıvııa.n ııanı, nan Dnrtn~
ıu Qf'nueter flf'ı t para haha.il Ya 
rın KaadeU altrı:ı aen t»Qyle tı J.r~ 
m1,n ıarı, hıh dtır, hP>lırıt hl uoJ~ 
rıı1tUDun .. Bu maı 1 ar ııentn ba,JL· 

lir J 
Sıtkt 

•Aka.» cted', •fYI şt)ylU\oıı. ho1 
aö~lüyon tımme, 11•ı; a!i,amdanbeıl 
Jc:onuıuyoı d& A f;,e nf'!n, hf'!r.ır n 
Sıacletten böyU!t lkı oğlu \&r t 

tıYavu lıt' otlu rteııı, •at1:n;e bf't 
ntlt\ olsun. O hf'r1fın malı rtmeıt· 
nen bıtel' mı• Mf'!ml&;cf'ttn yarıf\t O· 
nun bt hancı ucunı:ıa.n tu• an kir· 
dır -. 

A\te 

.,, ... 11ıu111111uımmm11uıııumm11MUllllUllllllllllllMMllllUlll\llUlllltUlllllltlllUl1IU .. HllllUllH""'ll1"' 

' ı,ret ve sefahatle bünyesi yıpranan Abdülmecit, l 

i 1861 senesinde lhlamur köşkünde bir ziyafetten il,,, 
sonra hastalanarak vefat edince lstanbul sokak· 
larında Levendane atla dolaıan, Boğaz sahille
rinde cirit oynayan Veliaht Abdülôziz'de Yavuz 
Selimlerin, Dördüncü Murat'ların hayallerini 
tasavvur eden umumi efkôr, sefahat devrinin 
kapanaca~ı ümidine dütmüştür. Fakat ilk hottı 
hümayun bu ümidi

0

kırdı. Arkadan Londra'dan ye 

; 
i 
! 
~ 

ni bir istikraz yapıldığı haberi sefahat devrinin 
bulunuyordu. devam edece(ji kanaatini vermiş 

NA[ 
HURRIYET MUCADELELERİ 

oluyortız Bu hareketi kamçıı,... 
'>'aıı Amlllertn bti:tıncıa 1858 de 
bqıtlstf"ren llddeııı mali bUllran 
pl1vordu Altın rtlm~ paralar 
ortadan çekılmış, yerın1 kava.mı 
nakdiye denılt"n kagıt paratar al
mı9U Halk bu buhrana llflhf'P o
l&r&il; &aıay tt.rarıaı·ını Jleıl ıorıı
l- or, padişahı, &adrılza.mı hu ı.ı,

rafiaı 4an mestıl tutuyorcıu Ec
nebi :t;f"faretleMnden birinin ra· 
porunı;ı göre aara'" ların hll-"ll ı 
borcu olarak: 1858 de 700 ruıhoıı 
1859 da da 500 mll:,:on kuru1 ma
lly~ hazınesıne \ üklrnmı-ı:tır 15 
&:Un 15Qr~n ısaral" dilKUnlerıJ mn
nru;f'bı>tlylc devlet hazınesınden 
her sultaıı ıçın 70 mılyon kurut 
sartolunmuştu Sarav halkının 

bir müdctf!ttenherı ltı\:at ed.1nnıt' 
oldukları bsraflar. tedl~esl mU~· 
ktil bın;ok borçlar yıtmı tı Bu 
bo~laıa. rehın oıa.ra~ \erıl<'n ı;u
raya aıt bu• t1ı;on1 murıı.~alar, 

borç ~Cnf'tlrrı ttııeht tUCt'&r le 
bsnkcrlrrın ~atıalarını doldunı
).Ol tevıctın hll\Alyeunı zeaeıı

yordı:. 

lslahat fermanı 
Atı Pı a. öntıne Re('emf'dlll ı~ 

ratıar mt'f'ulıyf"tlni ıJarava yUkl~ 
mek tf" kf!'nc1181nl k:ıırtarmak ıçtıı. 
Padtşaho ara11ıardan bmslarna..1' 
t1-ıuıt1 hır tJilıthıt ftırnıanı ne•re~
trd'. P't'r.ı L"l Pıdl ah da.hu.rol 

dugu hald Babı41.de o uıı..urul
du Fakat fC'nnan J1aıın Vt'hame
ttnı açııt~a ıf~a f"ttta1 ıı,;ın halkın 

ı~rt;IJl!lillf.':!j;lO;J ı 
* llt,\ \J'.l 'I oıont'~t•RI Be-

·q:ıı' nı&ydanınııı tau11ımt dola> ı
ll)'1e can ııha.ıtlJl ıttharrn Do
lapd1Jfl'l .. Hil 1 ernuı.nl\t-, Yıldı• T•hoo 
Y• - Bı')Ult. Yeıdllıı::Ule • lleya4t', 
ı·ov avı • Bııı) a?.Jt.. Ba.ınrtöy - Rtto 
ya.zıt ve Haı.v• a!w.nı • H"' azıt oıo
büaı .. Vt.~nf'Ollrrden aonme)'e bıt 
ıamı1t1U"c1lr. Oolıpdf're otoh~lerl 
Sülff;ynıanly~ye l'ltmemrlttf'dırlı>ı 

*of,\\(OllkC·t'O -Dün 
a Çoru, sttntl mU aı.ıf'ı,.tlyle ~I 

IUff! ('neuıc F. rvt>nı" Kttn.ımuııun 

J., arbul m •kr- ı ıuıalarl"lltt K:.tru• 
nuı mıaeldı '• mAnt>\ ı fardımlaı•ı 
drı!<tıııan hayırat-lf!rlerın, çocuk YU 
vılarını z )krr.tıf!rt kararla tırılmı, 
ıır 

7 E:lılm Puarteıat 8'(1ntt ııaat 
mf!r){f'auıde bızır bUhıııdurulaca~ 
10 ftfJ dl Kurumun Cal:alo lundaıt 
va•ıtalarla ytaalar Llvıret oluna· 
ca.k ve buralarda l:ıılitlnııkta olar\ 
avn.ıtır aşvtnd\r!Iect ıtt.ır 

ıar•:; a nerrettnı bir kat daha art
tırdı lhtılll JtomıtMlne ıınınter 
çoaaıdı Fakat kcımıtc-ye ıctaın 
sokına~a memur olan Topııane 

mektubt kaleminden Dldon Ari· 
ftn komıtr'Te soktutu Karadeniz 
muhı!ıa' Tatar Haaan Pa a !ler 
ıel t öt:rendı.k.tf!n aonra kevflvrı!ttı 
Cihan SEırı&akerı Rı~a Pq&.\ a ha
b r verd'. Bunun ü•ertncı JBriQ 
da komite mfln.cıupları tevki! edi· 
!erek ÇengelıtbvündeKJ Kule!! 
ktf!aı.ında lstıcı;ap \fi muhakeme 
edildiler 

Bu tarıhl dıçanıharbln mlllitın 
ti ı Pındıklıh ~!f'!htııet Efendi, 
kA.tıbt de o zaman M°f'cllet vııa I• 
kinci kitıhl olan ~11that Efendi 
ırtı Bu Mtthat Etend.L ıterıae 
Mıthat P14a namı il• Kanunu E
ti•I cereyanının ba-?ına lffÇt1etık• 

" İliret. \e ıcrahatıe tıUnveat vır>-
raııan Ahdülınecit 18Hl bt'lll'hln
<18 lhla.ınur kötkünelc bır r.t;a
trıttf'n .ı-.onra ha.-.taıaııarak \ tat 
r:cııace .tııta.nbul t40 at.laruıda. Le
''cndırıe atla dol .. aıı, BoA'~ ıı
hıllerıncıe cırtt oynasan vcııa.tıt. 

AhdUh\ı.ız'de Yavıı.r Sellnııertn, 
Dör~nncU 11.Iurat•ların hayallerını 
ta!'iıt\ vur earn umumı f'fk(u· se
fahat. tlf'\rlnın kııııanaraıı ü
mıdlnf' dllşmHştür Pakat ilk hat-
11 hümavun bu On1ld! kırdı Ar· 
kıdan Londra'Cl&n yrııı bır ı tJk
raı: )'atll\cllll htiht'rl aefa.hat df'!V" 
rın.ıı devwn edeeeA:J ka·1aaı ınl 

vennl9t.J (Ue,;anu warJ 

Şoför, mütteri bozuk para 

yüzünden mahkemelik 
oldular 

Boaı~k ııar• '"nntelNI Gflr\ Blrkf'Cl 
Q'arı öntıucte bır kavıa a aeQe;ı 
Qtn1Ut\.llr 

KaraXöJdtn ı:tntnnqll htnrn P'llr• 
rı actınrıa tıır ftı'tıs 8!rlrf'CIYe ı · 
lln<fl otôre btr Uı.:ı. bu~·uıı llraııır: 
vtırnııt 

Şot<•r Burhın mUft&rln.Jn :13 lrU• 
tı1l Jt>r lif' tıtHttn b:r ilet t>u~ı..lc 
ııra vermeıtılnf' kıxmı, \•e para ı bo 
••rkı•n aöyltınınf'tıe b• J anıı tır 

f>olt:U1l tane "S kU!'\l~U lf'I V 
mtttl bltln<'e bu dflfa Pı~rııtln ıa. 
1uuıımllht krı!nıaını Vfl &\ urunda:ı:ı 
\-ıaraıar!a l>irllktcı totörün )'USUne 
vunnuttıır 

İ• r>ollle akıiotml• ve taraflar bır 
bırıerıncten dA'racı olarak Ad\lye::;o 
verllnı t~lert11 r 

Sotör fl~AYtı:tl ile birlikte Aıtll 
tablb• cıe ınoracA.at etmı .,.. tl~ 
Ktlnttlk rapn~ aımı,ur, 

Karyolacılar boru iıtiyor 
Şehrltnh!cle turuımuı bulunan ta 

tanbul Karyolacılar i.ıthll .Koop• 
ratırı S.nar Dernekleri BlrUıı:tn• 
b•t•ıırarak ktııdllerını demır bonı 
ttrnınt hııauannda te•flbhfiM ıeçll. 

meaını l•t•mlfltrdlr. 11ırııt bu mu 
r•e at tııerıne ıereken tecıebbU.ler 
d• bdlunmuıtur 

T 'l'A.!11'-IZKbfttn 

GUnU GUnunG 
Okuyucuları 
Umursamamak 

I• mtanhullular ••\ı..tnhıt •e 
hf'!l t'f'ftl111 l"Ölller J'"3IY'er. 
l:ltlf'dhe 'lecll lndı •ıfln• 

dtın dıcıt bırı11.ııan vo.._"), mlld· 
df'lf'rlnlıı ıllllL.<·e ı-nııımaoııın
fl au dnlnu hf'r.Ktın hlraı daha tıs 
in •ıı.11111 bnııRlnnrlar. nunıı
nıaııın \t" ,_,.._ıııtıııın tf'1ıi..1..nrta

h11 lolu ulan lf'{ln1 .-untt vak· 
ıa,,tıJ..tııı. d:t. hf'"f'rıuııanıycırıır. 

l aı.at "•"-•ntı~ı 'e hf' ftC'lftt 
~on hadde Tftrllıı J.-.tanbtıllulu, 
ıı..ııcıar ı.aıe-tf'lt'rlnln ıoıf"tlm·ıe
(.;lın nfl-.haJarını cbrdöı.ce. cııe
drn tll.l)Orlar. 

lı..tıdnr ınzf'lf'lf'rt tnııt1nıe ..... 
df', ı.f'~ Rlf'll )' ıırllalill& alab1141t1 
llf' aıa.v f'dhor. J,.tnnhnlfta yll
\IHl ınıtn cı llR\Adllilıı IAF.f't••lntn 
4 • klın tarihli no ha.cıınıtak.l 
h ııı..ıarın ha.ıılanna ıoz ıt
n1ftS.., t>ll IRrat~u \e ılnlrlf'rl en 
!iaaınıu ln!ıanı bUe clleden eı
ı.arır: 

- Beyazıt !.leyaanı tratll• •· 
çııcu. 

- Bu kıt odun •tkıntıaı 91 .. 
mıyacak, 

- Köınflr aıam11anıu mı.,._ 
lık &öreoekler, 

- Mıırro., beyu pQn1r da· 
iıtıYor. 

- vnı .. ete 2000 Ihtlk daha 
tahf;la edildi, 

- Hane:. nem.okra Partl !• 
htnd.., te.tahtlrat )apıvor, 

- H &.\ darpa.a l tmanı ın,aa· 
tı Uerl11or. 

- Ankara bHyük bir bın.aya 
da!la Jc:avu~u) or. 

- D P )Okla.malan rruımnun 
ltık 'f&rattl, 

- Simitçi ve börek~llıre lcl
lıt tev:ıı fldllecek, 

- OUnalta't"Ln bu tmar ltl&rt· 
ne •kh ennet:, 

- Süleyma.nıye y~ntde. do
luyor, 

- Ne yapıı.tn, 2availllaP, 
- Ala1U1ca;.. ıilo•unun. tnıa-

atı SknuıJ ldllnıttk Oııer•. 
- Dcınnkrat Part~ teşldlAtın 

da ~ı huzur muhıletetı bt\abft.
llln 41 .. ırttı 

İL..lldıtra hnııı cazl"lf' nlmıtnın 
ııı.. "'arlı, f'lbf'tle t._lldftl'\ Yf' 
) ıtıHıklıırıuı hınıf'I.. hattı ba~ 
nıı )ll (lıtrl.f'n ıtıhhal ıeav" blraıı: 

)t'r \l"rnlP"- dt'T, IL.tlılnr ha .. ının1n 
ırorf'\lf"rırıılrn lılrl. ı ttı..at odnn 
df'nol.ırı \t•rll" hlr rflllf'n i ... Lan
hulttıl cıııun hollnıı::ııntlnıı hnl\.
Jıl'lllH ı. ııa, nıhın bllf' ntnlm:u 
il.lif' lf'l('JI Jlf' \117.tl 1\lf'\ dllDI'• 
11111 trAfl11.f' ıu lldı1ın1 haher \~
n•hllnıl:"I., h.oı a blıınn 111 4110 
'ııııı.. ""t>rl it.in •lf'Ufdrn ı1nın· 
)Or,ı dhf'hllıııt>J... bir rt>'ıınt d!\1· 
tf' hlnaıunın lf'nıf'llııe harf' S.tt
uıılnııı. .. ınıt ıc\nknrft. hih ılJı.; hlr 
lıl1111,n dfthft ı..ınuı,ınorı, ı11'fe 
tıı.• llOI 11111111.; baıilıı.. tHnrtahll
ııu•I;., lJ..Udurn hıt,:,:lılıl.la flR ntıl.. 
lnıı ınıA, Zlrıt ı:-a;ıf'lı>ı lllıln en 
hf'llrll tarnfı. lı:\hrr hf'J..lhPn. n• 
ı.ıı, nt•u nıh .. tı•rhc hl'lbf'r ıııAl
nuıı..ıır llt'lrılhrı,,I, •;;ı\\('lllfı \f' 
hl ırl nıf'l.ıuıızııın ı olıuı n1f'ftfl'nt 
lıll.t>lf'rılı•. hl( bir ınnıttt"rlnln 
nlılıtlılnuıuıw·ıııı 'flıt:lantak !('in 
t1ırltı lıotlhlrll:"r alınır. ll nhf'r -
11111 .. ıı•rı .. ıııın aııını ıııntının•ını 

dl rt"•llli ır-.J..llııt tlt•ıll. 1nü"le
rlııln \illi' l.f'ııdll'ıl 11\rtlr 

ı lhn ıuır ... ı ı "ı..ıırıuıht.r da hl 
llrlf'r hu11111 hıınlnrı ,,. \"Al' ı.ı 
Ur•ııoJ..r >41 ı• ırıhf' hılırlı aa,-,.1•~ 
lt•r, 11111ı,,1ı•rl-ııl..11\ Uf unun onhf'
)f'r J..ıırıt'-1 tı"-lanutl:ın hlrll.f'f'f'J.. 
l<'lirl 11ıııı1r .. ,1111ııı- ıortıon\orlrır. 

BURHAN ARPAD 

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

Mübarek Mevlidi 

Nebevi 
ft'1 ZkJ 'l 1957 ve 11-1!1 Rehl 

ulf!lveı 1377 tırlhına mtı "d1f 
P&7ar aırtamı (Pa:zartul pce..l ı 
nüıbareıc Atevlıdı N•bevl oldutu 
ılıt.n olunur 

t-.t anhn l 111nruı tt 
Ü. 1'•rtUhl Rllmen 

* 'FTIKıln."•· \l lllll - tıı.. 
tıııbuı vll&yet. \tı nal• ıtyelel'I km 
~rı..ız COC!Ukları Koruına Blrllltl, 
KOçUk\alt ve BflvOkÇf'kmecrıde ıkl 
Yetııtırme Yurdu lı~a ettırnı.eıe 
karır \!etıntttlr Hazırlanan prnj.t 
ve kfıflf bedellert Nafıa V"kılletın· 
r~ tudlk edlltın bınaıarnı ın,aaı;ı, 
Bıılııt Encumenıncf! :JOR 6SR ıııa•a 
lhalf'!J• ı:ıkarı 1 n11 ur Bır binanın 
!nıJ• bedıtll 1-&9 3:.18 liradır 

* 1.\\I'\ - Bir aentı;.e yakıl'\ 
mUo?ıaı bulunan ve vekllıtle tda~ 
ro edilmekte olan Vlllyet Vettır'~ 
ner DatmOdi.l.rtütüne, Vetttrlntır U· 
ınuru MüdUr .Mua\lnı ).IUlttaf& Dtı· 
rw..oy tavın edltmlf ve vaaıre•ına 

bllflamı,tır 

.... , ........................................................................................................... "" 

*. tztk. toıt ft(,IMl - Ti.l.r)( l"JZ!k 
Perııftıının ıtıııellk rt11ilm ve Aıat 

tırrı: .Hl, ıu Ekimde Fen Fakillte!i.111 
de açıll&.cak ve hir hafta devam e
dece .... Llr 

Dtrnelı:: men5Upla.rııuıan ölrencll· 
(flm 1ze r:>ro, i>8fli!llll Altıt tettllr 
t'dllf'!n kıemı blr•~ no.Uan olacak• 
tır. Zır& d.ö\U! imlı:anaızlıklan •tı• 
bet)!~ le te h r1 b1Itı1ı<-sa Rl!'relCM 
h:r ço!\: ;-Pnl ! :ı:Lt ü.letı, ithal edı
.emıcmlttır, 

3IR TARAFSIZIN KiTABi: 

BAŞVEKİL 
Yazan: Nanm BERKSJ\N 

YAKINDA ÇIKIYOR 

BU GÜ H K Ü, (" 
HAV \'f'llilkı.h l\Jtteo• 

A roloJI ıııa~yonu 
nun tahntlnl•rlııe ıdre buıUn 

thrlmb te cl•annda bili pıtr· 
c:aıı bulutlu ırc:ectk, ruzıu 
l•r lodo•tan hıflf olara~ f'\f!. 

rektlr, Otlnun ton \ulıı.stk bara. 
rf!tl Z6, rn dtıı,uk ht 17 
S;antıır•t olarak k&.rdrdılınl~· 

'" 
TAKViM , t'Kt1ı "" 

r~ \l \R.Tf. t 
\l 10 - Ot S :u - l1171R tJl 
n t 'l t JJ~:ı - F. y 1, f ı , '.!? 
nlcnt JJl7 - nrbiillrTTel uı 

vıuıan r:J:an' 
SABAH Oi Ol 12 13 
öGLE -= "'" İKlSDI ıs t'P on:n 
AK-'A.M 17 •• 12 00 
YATSI 19 11 01.30 
İMSA.X: 0423 ıo 38 

r.aıetemtza ıondPrllen J• 
ıtlar •• l'f'ılmlPr basıl,ın 
b:abılmaun iade edllnıtı 

( ) 
Dormen, Küçük Sahne'de 
1• ıtanbulun aahn• haratına )'t.. 

nl bir tiyatro adamı olaraıt sır
ml'lr. için Pbır ve bllılyle ç&· 

114an Hıldun Ovrmeo, 1951 • Ht51 
me\ı!mlııl Kllçtlk .s&bne'de açtı. 

Dormen 'l IJ&t.r0$\l, yeni mev~lml 

•e 7erıl ta•llyet de•rtıalnl .lJLI deC:I· 
tik e•erle açıyor. HaJll uklmlı bir 
Inıııt.ı faraı olan ta)'7f'ııl !B Tbo.. 
maa Charıe:; 'rıln teyze~), hattanın 

oarııanıba • pıl!ar ~eeel•rl v• Ô'nelll· 
in bir g!Y8Jl (Kara Ataçlar Altında 
Anu• da P&i!'&rtul ... ıı ıe<>eleri oY· 
uanaCak Haftanın iş günlr-rlnln, 
• 'lldUrme oıwı da.ht bol otan btr 
llomedtye •e it f&1'1!11 daba sarıf ıe.. 

1 

celerln cıe ciddi blr pt)eı.e a)nlmı• 

oJm&!ll, leudUf e6eri df'tll.!>e, tl)'at 
ro lşletmecllltl balıı:ımından laabıt.

ıl• bir kı,..r, Hal.ada Bd del):tşllr. 

urrle bUtUn teylrcl n•vllerınl ç•· 
ktbllıne.ı: lc;tu, bu ilk proaramla~tır
manın tam t.er•l blr \Ol tutuımaııy 
dı. Hele, öteki İ!ltaUbtıt aabaelerl. 
nın karlJUıDa yeni bir aanaı lddlııı 
ile ttlıabllmık lçlo, hlo detllae m&v 
aım ıçUıı eaerl oıaraır: Oneuı in öne 
&!ınmw daha yırlnde olurdu. Hem 
llAn edilen 19.57. Si repertn•artnda, 
lddlalı blr •anıt ham!ı!ıııJne daha. 
1JY1Ua bir bayU ıaım d• söta varpı
yor 

B Tbomu'nın cCharley'ln Teyııe
ab, TUr.t &e\1rclaln1n kaQısına yıl 

!arca önr.a •flrln Teyao. hUvl:retıy· 

le çıkınış:, aonradın da mU•Utll aah· 
nfllerde bir k&Q defa ıaım ve hüvl· 
l'•t dellttırmt,tır. En •on, İalanbul 
Opıareu .. haMJnd• .. sakallı Gelin• 
ıdı alUnda ve bir hayli dea;~k 
adapte ftkllyle oynandı 

Pakat., Dı.ırmen Tlya\rwın nun 
ıundııW:u bu ııı ıon t.Teyı:eslt nın. 
B ı homu ın kom&d\alnl a.ıılındakl 

l'la~arı en uyırun bir ıekllde Ttlrk 
•eylrC'll!ln n kar~uılna Qlkardııı:ını d.er 
bal b•·Jlrtmf"k ıı:ere.k1yor Sıhnera 

kO\Uf da {Haldun Dormenı, de;r.or 
(011)1U saaıro&lu ı ve koatütn (Zer· 
rlıı Arpad) Jerlı:ı çlzUlı:I ve hazırla-

0141 da, itina vtı rmck m&h.1UlU. 
$1mdl~e kadar amator topluluklar. 
da bir kaq oyun depl'mf'tltnden ö 
ıtyı bir aabne tatblkaf.ı ı:ormemlf 

genç 0)1.lncutıı.rın htp.!l cıe canı& baııı 
la oynuyor. İlk U!m.sıı blttlt.1 zaman 
aa·oıı.da d&ldıı:alarcıı .aUren aıtı,ıar 

'e bravolar, ıM.ne onunu dolduran 
ı:ıçekler. Darm•n TJyalroau·nun bu 
\tnl 'e çel n roıunda Ut adımı 

ba~arı)la a.ıtıeıııı ıo.,l•rlyor 
P'akaı, D<>rmen Tiyatrom ndan t. 

BURHAN ARPAD 
tanbul •ahna ba1atı loln pak ccılıt 
tı•Yl•r umuldt. una rört, bUI noıı. 
talara ı .. r,~ etmtk ıera.kiyer. Bun• 
!arın •n ba,ında, bemen. blltUn 
&eno artt.llerın raha~ ,.. ahtnk t 
bir •anne tUrlloeaını hınu• elde • 
damemlş oldutu a•?Ot"A'l •ar Dibi· 
.ronu ao Jy1lerden biri olan H&ldue 
Dormen bil•, ~tınbul aeyirclalnhı 

kulatına hCll ı•lebllacek bl.r aahne 
UlrkÇM1ndın henua yokauıı.. Bu ara• 
da Btı11• Zobu c&lr rrancil) Ye ll· 
han Ender f8petl1&'Ua) ın Nkl m• 
lodMlm ttyatrol&rı alrarlannı (jön 
prômlyelertııll pek fasla andıran blr 
lr:onu•~• tam tutturmuş olnı.aaı. 
Zerrin Arpıd (Kltt:r) in dltalyonu.. 
nun daha .l!lfada bir ••ntrllç;ı:: ckar. 
nından .Ionu1&n adam) u h&tırl•L. 
ını•ı. tul&ir;I :ıev!U olan. MJlrclrt 
raht.t.lız edlyor. Buna lı:&rftltk, 
Francourt l'QlüDda uyrettljlmhı Bn:ıl 
Gtına)dıu( rJhat •e tabh toııup.n 
aktör olarak ılvrllmeıtıe kalmıyor, 

Ul;U;t& kljlll•ta pek U)'jUn kadın ra· 
ıunun de ııııııdan ba.,arıyla Jı:•Uıa· 
yor. Yabancı tipler! blra11 olaun ma... 
halllleıtırerek daha da flr1n ıo.ter· 
melı: glbl ba->&rılt komecılyenlltln 
tnUhlm blr fitti, Erol Ollnaydın da. 
razlıaıyle var Bu lc•blllratlı::ıl ba~ı 
bot bırakıp da kendlalnl t.lablldl· 
ilne tekrarlamazsa, Dormen 'I1yat. 
roau'ııun bu sıanç df'ff'!r1, İltanbul 
ıeylrclatnı kısa bir ıramand& kendi· 
&ine batlıvabllecekttr. 

Altan F.rbulak (Braaet.), btr in. 
glll~ Ufft4ını oynamanın teıılr1nd• 
kalmıta benzlyen müthiş clddl tıa· 
IQbuyla, dti,;er ırıl.atlerln far:la ha· 
reketıı 'e ta~ı komik oyun tanı· 
nın tam zlddt bir orun ıutturm&k· 

la, &lı• •I bir butu, )&pmı, oluynr. 
Ne Tar ki, ıııakly&Jı, mlınlk:lerl va 
edUJ) le blH Un )ilz:, fstanbul •e1ır~ 
c~ının harııaattıdan kotar ttlaJ al· 
ııneml}eçek olan Cılvero'nun (Şar

lo; 8ahne l•flkları) yUıda yüa kop· 
ra~ı IHirnk Şarlo'nun eandan •• 
hakli bir tut'..ı::uııu ot&n Altan ı 
sırr bu tutkunıutundan dola)'ı boŞ 

ıörmıa'k lJ.znn, ama, aanat Uı kol""' 
ranın baıtda~smıyaca~tnı .aanatıı::Ar 
Altan Srbulaıc da çok 1Y1 b!lır. 

NOT; Sebfr Tl1ıtro il Yent 'llTa~ 
ro JUUlln1llnde mtfılmln ilk plJ•ııl 
oıarak 1 ikim ıeeesl lt,.,ıUtnı ba•• 
Janın • Dell• komedfıl, Vaıfl Jt.ı•a 

'Zobtı'nıın lnl rahataıahlt fftJa711IJ• 
la sahn•drn ka1dınlmıthr n.ıı •• 
alt IPnkid ••zımııı kom•dlnlo te•· 
ra.r l'"mstılne b•~lanınrıa•• k•dal' 
,. .. rı hırı.kı• ,,,,.., 
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AMER'iKA «SURl'YE ISINl 1 

ENDISE iL TAKIP EDiYOR» 
Eisenhower müstakbel ge liş meler için bir iki 

Tütüncüler 
Federasyonu 
Dün toplandı 
Ttiı ı ·e Tüıııncül··r Fedcraa:ı;onu 

unnımf Ju•ret topla.nıı-..ı d!ln hır; k 
nırrkt7lnde yapılmıştır. 

LCll 
fi 1 iEI • •) f;tt; El 
Kuyruk fabrikası 

11.tfrıalaı·ıoı yoklayanlar, 
muhakkak hat ı rlayacakJar· 

beklemenin münasip 
Anadnlu .\Jan._.1 

olacağını 
hafta daha 

bildirdi 
d.a. 4ab..1U l.flerın m&ha.lllna eve 

'Waalı.1nırton ıt - B&ftan Ei"f>n.. dahilen ha.Iled.HmesJ lüzumudur 
Jır.ıv:er, dün \Vaı blnrtoncta yaptığı Bwn:ı yapacaııunız entı.ışelerımızı 
baaın toplan ı"1nda Waslun lıı.saett~rmek. ht"tkeıse v&zh·et!n teh 
Jtô&t ıueuıaı mubabırınıu aor~-~ llkelerınt aöatereret. onlara bll· 
.,uıe ou oel·&bı nnnıet r· •Suudi h~a bkerl ve talt derE"Cede ol
Ara.bıata.n delenauıın Birlq ~ ma.;c \lze.tft ılttUıadi ıllbala.raa tar

,ıltklı yardımhtraa lHıluı~at·ak ııı
aanıarı ta.rafımıza kA7ı..ıınıı:ııta ça
lı~ma.ktır. faıt"at biiy:e bir gdı:;.'.lı~ 
yl bakıki bir E"nd~~ lr.ı ta:·ıp t"f· 
me:,ten de en k&l&.navı:ı. Va.ı:ı

yett dikkatle taır:ıp rtnırk ..rorun• 
da.·•ız • '!\fılletıertıe raptılı GtlnkQ ı: 

hatına. hua~t lloebebı.n l."lt!l 
1 
.. a 

tunu bılmırorum,. O wU· ı 
zı1etP ~llncl!> bu. b Surıyedekı va
rtu kuvYl"tJeÔını ır dettceye ka
J,flbnın Ürdün ~ llbl IÖrGnüyor 
<'"'v• ka'dar ISU~dJ ra.k; Ye bır dere-· 
mrmleketlerı b Arabls ım Jtibl 
ı~r-ı te•lf v~ıre-~~aye te r&terdlk 
•"rtne yatu.-. Oltenmeıen u-

Bütün D. P. teşkilatı Ankara' da 

-.'4Uta benııyor.• 
Eund1.n annra A 

mnbabırı 8 Mcıat.ed Preas 
kuvvetı .. ~m~ UrtJedFkı durumun 
'Ürdün L t Kibt COründUto '\'e 

• lıbn1.n Irak 
ceye kat\ · "" bir cıere
vaz.ıv9t h~kaa Suuı:ıı Arab.atantn 
dt:ııcfıın ıncıa ttuyduktuı en· 
dt"kl be a.zaımışa b~nz"dıgı ıeklln
kan T..u!&nının h;alu ııtenmıı. Bq 
ttr.. •Z nhow~r eu ~vabı vennı -

· a.nneder~ b · t'mı:UUt t u buau ta. 
dah llhnıınde buJunma.~a..""U =:r 1

ı~~n~~~~ r::;:k:::ı .. ~~: 
t n .. t\aha mQ.rUJp olur kanaa.
rırn d. rıtrı.. Yalnı& tunu aôyltyebılı
edn·o~;a •~yesı enaııse ile taıtıp 
leReaı t · n UUdt Arabl.8tan de. 
tın ara.tından J-.Pıla.n bevana-

şu kL&rnıyıa hetn-tllr:trtm. k! o 

............... "''' ' .. "'""'" "'"""'"""'"••••···· 

Vali bugün 
vazifesine başlıyor 

... ,,,.,,"''"''''""'"'"''"'""''"'"'"'"'''''''utıı 

1 1 
CBttı ı ınrlde) 

Lf.R ""f Rl'l:.E~ 
Şl h.\\ ETLER 

T .. kllA.t memupJırının ilen aor-
4Uklert flklyet:er ve bld.ıe:er 1U•l 
tardır 

töTeşkllltımıı aa.zete.erın li aztlııtı 
ıın:ıı hWt.a.teo büyük bır eanııntı 
ıeçım1ektedlr Bu vaıı' et kaNıflın 
da seç nılPr1n kazanma ·,humal.mıı. 
az. Çunkü. halkın ııevrnedıQı 'l.r 
ço~ tim.&eler ı:ıerim:zden adav 0111.· 

r&k lı.steJere l'Jrmex.tedır MeseıJ. 
YOicl&aıa ;yaptlman::asına i:t.rar verı
len IUerae Mtlletve.ı:ıllerı Qeueı 
İô.a.re Kuruluna ca.nıan efeıH.l.uı 
TettHAttan Uateye ırırecek kıra:•a 
a.'1am 1oıc Eter yoklama. yapı:ır•a 
çok zayıf bır !.ste ıh. eeçmen ıı .. 
ıuruna ırtrccetız ve btiylece ue ıı.e
Çlnılerı yUade ya.. l(.&ybe<J.ect=&ıa.• 
demektedır;er. Halbua.ı llddibt! h;t,; 
d.e böyle cıeıucı.ır. Ada.y yokl&uı.11.· 
lan.na Amerıtaıla., Avrupada ~·u.ı:
aet. ta.h&J.l sörm~ lı:JD.beler. a.vu.ı:a~ 
lar, <10lı:tor:a.r, velbull b"r bnın1-
tan memleketçe ıevıımlıt U.t0.11 
ıc.maeıer lttıru ede~ıueroı '-le
bualannu:t. Genel Ba.ılc:a.111 ve .ı~
ı:ı.eı idare ıcuru.unu yanııı yoıa -v
ketmıııercıır. Köylunun U P ıit.- u" 
raber oldutuı:ı.u &0yleuıı9leruır. Oer 
Çek: b:le ı:uç de böyle degıldlr. Çi.lıı 
kü koylu bUy(Jlc bir aı.iuntı ıçın.ıe 
4lr. Yalnız zenııin ve aıa.i.ı -..ıı...ı· 
köylü eakıye nıtibetie ı;oıt müretıeu 
tir. Bunun dı~1nda ka.lan büj'Utc: 
ço-ıu..uıu:ıt. .ıoııı.ıntı 1çıı.ıu~dır Ayrıcti. 
mebuala.rımı:un çoau y&lnı~ ıı aıt•r 
kezlerlnde ııoruımuş, teQk.1lıt.ıın t>ıu 
t1Jle <11llıl. uQ,r&ınlLUlıJi ,.e ba . .-ıu 
deruurınt cıı.oıeruemı~ıerdır. Q.m.ı.. 
aynı mHletveiı:.J!lerı > t=nıııeu ıııeçı..
me& .tatemeır.ıedırler H.ztn\ bu du
nım ka.I1taıncıa .:ıa.a;ıu uuzurunı. 
çı•mamıza ımkıl.n ~e 1a1.ıın1Ll ;,o.ı:· 
tur. 

Oh.L'.'ı'.'IA\'A .. " TELGR\t'L.ı\R 
Seçun ıateler.n .. n ı.ılruucıan 1110.ı

ra tetkHitın oUyuıı;: bır k14aıı:ıın 
tatıelôl!arı ı~ mer..-ez.ne tauıı.ıı, .ıi. 
meıııı ır.wvveılı ıbtott.AJ cJa.tuhnı.ı ... ~ 
clır. Bu hlliiueta eeneı u.cı:ı..cı..' 1,;t .. · 

tıtımıı. Uelırı.uı Lei~ra!l&rlUUl lı.~ 
bır~ı na.zarı ıtlb&U'O a.luıt:HJIKI "'". 
OitWD&.n.ı14tır d.&.I 

TeşXUS.t.tan ııeıen aday yokı~ı•· 
!arını kaz.anan ve ıı.~&ıımaya.n Mll 
let,·eltıllerırun a:Orti:,lerı l.be ıııoyle 
uzet.enebUir 

cTt.1.ıtJlA.t h&kıka.ıeıı blf bUhriW 
a:eç:r.;,.,,ıclı;ted.lr. Bu aı..rum. ue luili 
u, nu l\MiU d.e ve ne ı:ıe l!ııl.:ıiı ue 
&lll'U!müttUr. TetlUl&t menaupları· 
nın hemen hepı.ı Mılletve.ıctlı oı
aı....._ aevda..,,.ınua~ırıar .ı.lçe baoıc.ım

hlrı. kencıı artL;arınd• karar v119nn11;t 
ler ve k.end..herlol :yo.ıtl&mkı.l& ı.h.ıii 
tcl(.ı.tyecC;k.lennJi. 

~lh.l~TI İ(.;Lııı.Dı:; 01..A.'i' 
h.Ö \ LL 

Bu •eterk1 aeçımıer baktkaten 
ÇO.it l~üJlteU. ÇUll4'U b""6Ueu zıt.ıl
uetuc:ımız bü.)ıJ.' kdylu ıc.uııe.erı 

muu;;z.a.a:ı. bır .ıunu ıçınue buıuııu 
yor.ı 

öte yancıan ısneı ıcare kurulu 
.a·>anın erken ı:;aatlermdeu aeç va
..;.tticre tacıar ça.ıı~nllyli. 'fc~.,;ı,u. 
.çınde:u anl~ruazlılıt. had hır sal· 
.:ıa:.·• iel<l.ıgınden &'eııel ıcıare ku
rulu d• blr çUtmaztn lçıntıe bulun 
auu:tacı.ır. O.P Oeneı n,..i..a.nı Men 
ı:ıereıs. M.tlletvekıllerı 11e tc .. K ~ılt.t.1u 
tt:tkıllt ue Oenel ıda.re kurulu v,-, 
mıııet vek.ıl lerının anl~maı.ı lkl arı 
~erınde haaulyetltt durm&Jttadtr 

Menderes bütün lşıert üzerine .ı 
ttllf\lr. Btr taraftan memleket lflerı 
lll C'Orfirken 6te 1anı1an da part llll 
ld. lbt11A.tı dQzelanek ıçın btlyQı. 
b:r tne&a.i aa.:-te•mekte ve bu yUzden 
cıa çok. rorsun d.üıımekted.lr 
lsn,nunA 
Df!mokraı; Pa.rtl. rakla~an &e('.m 

~8'EKİ·M 
KEŞi DESİNDE 

HESAP' 'SAHİBİNE 
• 

ıer doia\·u- vlf ·.1r.ınızde<cı sra~-rı 

MU"ltm va~a:ıı,11.; ar arazs.ında t:C81f 
bir propa~aııda faali ,•tinf" ı:rr .;ı:ni 
tır Bu ma)tM•:a ,·az.ıelPndınlen 

gayrı m&Ln·ı bazı O.P. ltler az•n 
lık vatanda1l11.rımızı D.P. lehine çe 
v!rmp~,. r,;a:ış!n&~<Ladırlar 

Bu anı.Ja. 1.-.tanbul D P :\Jll!et· 
veoe:Hl HR(ÖOpUIOtıı da BOyOkadadft 
O P lı ga•;rl mü"ıll<rrllerle beraber 
bir toplantı yaprnı~tır. Dl\ ıoplau

tıaa. D P J.-.tıdarıntu aayn tnU.."l!.tn 
:ere b&itladı~ı;ı lıu ve tııl·:ııa&tll·r

ueu hab..,ı:dere'~. D P. yi O!ddıP!tte 
methecıen Haçopu:oe. mıall.l ola:ai( 
ı.:otıtiı htt.dı elerı zJ.ıcretm.l,tır. Ha.ça 
pulOE. telırımlzde:<l Rum Ortır 
dok:. kı.ıaeıcrludekl Iııa Ye dlQt·r 
uız;enu taı,\·Jr!erınln ç ~llmeat •• 
çın D P : ... :ıdarının :rabancı uıeın 
.ıe ... et;t:raen ret.a.amla.r ıretırtlmetnuı 
a~l•rJlgını. işlenneler B&lı:.:ıını S,\ .. 

11.et Agao&:lunun popa.z.ıarın cübt>e 
ıerınıu temınt ıçıu Hereke tab:-;
ı·•ııtııua bızzu: em tr l erd.~tnı bu a
:·•>.o1k t..ı~:ıruıu tı.r. 

\ \ L'OLh. UÜ:'\Uf 

uemokrat Pa.rL Genel Kurulu tle 
;ıelırıaııaden aöı!ıterı;ecek: D.P. a::1a1· 
ı.u.·ııu teııbıt etme~ üzere Anka.raya 
i1Ltı•ı o:an lş B&nkuı Genel !.ttl
Uürü Czeytr A\•unduk dün şelırımt 
~ d.önıuO.,tür. 

Avuııtluk Au:..;:arada •Te!)kllAt v.t 
r.nııeıvek.111 acla~·ta.ı:ı hakkında ~ 

ru1meler yapıtcııgı.nıa teytt etmı,, 

&ııc"':"' "'day lıbtebıntıı 1l ~eçım ku
ruluna verilmeden nco a.çıi\.Ianmı 
. kC&ı.<ıuı ;·atl;,-eLle b11dlrmııur. 

l'.\RTİLltElUN 
Ht.:11 1 ... \U I l('IN' 

Dem·ılı:ra·. Parti KaraaumrUk K•· 
dıuıır Kolu ıantından dün b\lyUk 
b>r :\lııvlı:ıt olcutturulmuıtur. D.P 
den bUdlrlldliine ıore, •Hızretl P•1 
tı:oımber.ınWn d05du u ay olmuı 

du1&) Ll.IJie ölrn partlUlerin nıhları 

lçhı. HJtiı:•I ı:;;t-rl( c•mlinde öil11 
uamazından sonra kra edilen bu 
~fevtUtta, D-P. H me.şhur bocalar. 
dan Hacı Hafız N\l~ret Ye,ıhr•J 'e 
dl er bazı hocalar lltlhller okumuş
lardır. 

KO:IJIK K.\R_). (;.\ 'NlN 
.EVl:\'UE .• 

ÖL• yandan, KaraııUmrUkıekl pıt· 
tll~!erlu bu çatı~mata.rını ornek a· 
Jan O.P. Ba.klrköy Kadınta.r Kotu 
da. aynı t;ekıtde raa:ıyete ıeçmeQ:e 

karar verml:Jtit. Bu mııkısatla ka. 
d.ınlar 10 Ekim Penıembe aUnü ıaat 
12 de ,o.P ıı artl.!t• l\luammer 
Kan.canın Ye llyurttakl e'ind• bir 
toplantı yapacaillardır. Kadınlar bU 
ıın.da ıec:lm lçlı:r nt"ltr rapaC'aicla· 
rını kar•rla,tıraraır:ıantır 

BİR ISTİFı\ 

Otmoic:ra Parti Zt\ lııburııu IJ~·~ 
ba ır:ını All Rı?a Oünt·tr dlın ba 
ır.anltlr:ı.an tıttfa t"ımısıır. Otlnl'er 
avnı umanda İl Genel ).tecltal ti} e· 
•ldlr 
IST.tSBLI. >\ ll.\\J \ H l 

Demokra t Pa.rtı~·e çok yakın (!•V 
relt"rden öıtrendtR:ımıı:e göre. ı ..... 
tanbul D.P 11-ıte ıncte c. Davar. 
Adnan Mendert'""I. Lımall Hakkı 
Tunab<>ylu. '.\IünıtlllZ Faik Fenik ve 
Samet A~aoğlu bulunmakt:ı.dır\ar. 
L~tede iki Vf'VR n, tanınmış pm
fogtSr de \"f'r almaktadır. Bu ara· 
de. Prore6ör Eıcrem Şe!'i[ Eıf'li'
nın adavlıtının rOzde dok6'an oı
d.ull;u bellrttımektrdlr. A:ıınllklar-
4a.n RaçapulOI! !l~ Soryaı1a'dart baş 
>ca. Rum Ortod.oM KlllM'fll!lın u
mumi Vf'klll Avukat Allılyaruoz
hoz da lllıtPdP bulunma.ktRdırlar 
Eakl mlll~tvekilll"rlndtn Nu.lı T:a 
bu. F'ahrTltln Cl .. Vf' J,·CHfi Kır
dar yerlf'r.nı aynen nıubafaı:a et 
mQkte:dtrlf'r 

ı~ anhul J1ı;.tf"~lnelf' Sarol ve l '\~ 
raftarlarından b1t: ite ~PC.ml A!ee 
Vf' taratt•rla.rı da · •r alamamışlar 
oır 

ı>. P 17,lf RDE ' Il1' l 'O 
\ \ P \ t' \ f\: 

İ7.mtr 4 IHU ~\. P D P OcU 
ve bucalt zıyarrtlerıne ,·arından. ı
ıl>aren baljla.yaca.ktır. Bu a.rada. 

20 Eklmdf' yapılma,:11 kararla11tırı
Ian mitin~ tçın de bU'f'Üll aeçim 
ıcun.ıltına mtıracaat Pdılml!SLır. h 
BP.~kanı Fnruk Tuııca. ada\ ı rıt,. 

l a1 O'lf'rındc •örU ... mf'if'rdt bıılun-
mak ü1tre: Anlfara,·a ıı:ı1111oı\tır. 0'9 

ı ııel mtr!<f'zın vPtO hıı:t~ıuı kulla
rıarak llıitr ,. ba?.1 d~i:-"!lklı""lPr 'AP 
maın ha~kında çıka.ıı MSylE>ntıler 
·a.,anı.nla.rdllll 3 ve,·a ~ k ıının fp 

ft'rarat" day:•t edll .. cf'klt.'rl de 
k'J''''etle ".11tth"f'tı.f'id.r 

Öt<' ••andan D P İ7.ınir 11.itr•ı 
ıl"t"rını1e a"nrı rnE>r'·ezın vet08unu 
tnlhınRcıt'tt ha~tıo:ınd111'<t h•~r de 
•ehrlmı7-de tJıu lt'I icar ılaı:una:<t.a
ıır Fra.~t'n '.':Otlamaları kl\~fl!1&ml

,.an 6 t'lıPbt:~un durumu :!1ehrımiz 
d~'<I ~1\"ııı~I r,,·("\-n-l~rdP vonıın mev 
?:tıu olma';ta de-vam etnıE>!:tuW:tr. f. 
Jı:lncı drı a Gı'tıf'l mer·.::nı:tn vf'to-

1 rıunu kıı: anmRıııı1Yl~ h·ın\r I> P te• 
kllAtı lçlnde' 1yldf"n :ylYf' bıı· kn,·
nLc;m'.l OlRCft~t muhakkak ıııa~·ıl
ma~tat'lır. 

T R \R7.0"'l'no\ ll l 7.l lt ~l Z I l K 

Ret ıı~e. İzmır tieleırelerındf'!n 
·f'vkct Ada:anııı ~eçllnıesınl mn• .... 

ak:p idare }H•,:.el! raporu okunmuR• 
tur. Ra1>0rdıt E'7<-"0n1!e .,u lıusuı.la· 
ra tema.-. edı mtştır 

• Fcdenıti;,-Onw. bütün blrH<c ve 
.Jernt-klf'r Uye olnıuş~ur. Bu suret· 
lıP! ff'df'ra. ron ıamaınen menılt'ltct 

tütüncültUJünü teml'lıl eder b r d\•· 
ruma ae;miştır. :\lt'ra.lekctlmlz til
tün lıııtlfV.allndfl altıncı Hıraca:ta 
uıe A'.'TlE>rı~adan ııonra :,.."cıncı du
ruına ııeımıştır. Amerı:.ı:ıının tıtı!l· 
Fa.!l bu •;ıl yüzde 25 az&1m1ş. fiyat· 
:ıır yüzde on aı-tmı .. :ır. Yunanı.~an 
cıa;;:ı cıevalcıa:-von Jhracau a.rttır
mıştır. 1P~7 l$L h"a.ll 100-110 mllyon 
kllodıır Butıra.r!ıııtıın tütünclUUtthı 

de üıtlhsal fO. '' milyon civırın· 
dadır ve daha ı:l) ade demJr perdeye 
rn.ute,·ecc:ht~r. 

l!l31 de TUrk\~·e 112 mtlyon k!lo 
latlh»a.! yapmıttır. Stok:aı·a ıırl.nce 
ıu.;a 14 mll\on kllo. 1056 ise 6d 
milyon kilodur. bunun 8 mllyon'..I 
Tekel elindedir. 

1938 dG 14 mı!yon kilo olan ela· 
hlll hıtıhlAk halen 28 mllyon kilo.. 
Yll hulrnuıoıl\ır. 

Tütünün daha zi:·acıe E.P.U. dl'll 
P.U. sa. ılırtt.eat-t dül;iürmemek lı\z1:0. 
na a;UuCiil nıüi1un bır konudur E. 
P.U. ra ihracatı di.l.für::nemek IA;;ı:ım· 
ctır. bunun .çın het.aplt btr prıwe 
aıtmelt lilzundır. 

Raporda feder•:. on çalı m..ıa.rı 
!:U cıekllde bülılrıa ectılml9tır: 

ı - Vekllet.ler arattı toplantılar
da., blllıera.l anlaım.aa memleket
lere kontenjan te&bltı itınde dele-. 
ır• bulundurulmu~tur. 

2 - E .. kı atokla.rın t&:!>fll'"fıl ıç;n 

buı mü bet lı::ararla.r aanm~~ ır. 

3 - Tütüne ma.llo\\8 krecı lım1U 
70 mllyondan 130 mılyona çıl:ı:artl· 
rnııtttr. 

dır: 
Birkaç yıl öner, Aukarıda· 

ki GUlhane ha!itahanesine bir 
hasta gf'tirirlt'r. l lasfayı mu· 
:t)L'llf'den geçirirlerken, bir 
dt bakarlar ki, adannn omur· 
ga kemiği uzanıış uzamış da, 
taın blr karış boyunda, kıkır 
daklı bir kuyruk oluvernı iş. 

Jlaber, Ankarayı ya)·ılJnca, 
ne kadar ıt-zele fotoğraftısı 
varsa huryıaaa hastahaneye .. 
\damın poz poz resimleri çe 
kilip gazetele-re basılır. Der
ken efendinı, bu gan:•teler baş 
ka memlt>ketlere dr ider. A
merikalı hekim dostla.rtnuz 
bu rtsimlerl giJrünce, hemen 
bl:ıe bir mektup ~·azıp •intan, 
derler. Şu kuyruklu adanu bi 
ze günd'erecek olursanız, !$1P 
diye holftlından 150 bin dolar 
veririz.• 
Şimdi hergüo goı-uvoruııı: 

Peynircinin önünde kuyru k, 
kltap('ının önünde kuyruk, 
dolmuş durağında kuyruk, 
sapkal'ının öniinde kuyrıı k, 

eczanede ku) ruk, postanede 
kuyruk, pastanede ku.)ruk, 
hıstanedf' kuyruk. 

Demokrat Partinin iktisadi 
politikası bu kadar kuyruk i· 
mal ederken, AnıerikRh dost 
1arımızda da böylesine kuy· 
ruk dü~künlüğü varkru, na· 
sı l o1uyor da hilU do1ar sı · 

kınhsı çekiyoruz, vallahi an· 
lamıyorun1. 

4 - Tütün alım •atımı Mllll K<r 
runma Kanunu ıaümulünden dııa
n bır&kılmııur. 

6 - İnbllıa.rlardan 6 mUyon meı AO""-'S Vt::Lt 
re kana.vJçe temın ed1lerek daQ:ıtıl l •.-------------J 
mı~tır. 

o - Bllbuea Eııe bölatJı&lnde tü· 
tüncülerJn 11anasic1 addedilmesi ü· 
zerıne teşebbW.e aeçıımıı ve bU 
hUtıiwı önlenmııtır. 

7 - .ısenelerdenberi kurulmasına 
('allfılan tütün ek.cıler. ba.okuı 
ışı bu devre Ue net.ıceıenemema

tlr.• 
idare lıeyetl ve mura.KlP rapor

larının okunup ıbruıını mütellkıı,.ı 

dllek.lere ıcç.lm.ı,ur. 

İlk olarak Ankarada. intacı 5Nre
kcn if:erııt ıUrüncemed.e k&ldıaı.11 
ller~ tillrtre;t Ankarada. bir btlr~ 

kunılmuını tekil! eden bir deleıt\l 
nlıı tekUU yeni !da.re heyetinin ıoz 
den &eçlrmNl şelı::ltnde kabul ecu:
mıttır. 

Buucıa.n lllonra ihraç 1t:ontenjaı1-

Arkadaşını öldürdü 
İ.ıt:ı:n!r, 4 IHıuıU11) - Sucanın yu

karı mahalle.ıııınde buıtln blr cinayet 
1.,If'nm~tlr. l\!e~ oyunu yUt:ünden 
çıkan münıltı"'a netlculnde Nurl 
Keklik adında biri arkada.,ı Ahmet 
O;ıl.8.evenl bıçatllllf'&k OidUrmUt
tlir. 

la.rını kat 'C etle ıra.cıe etm!tlerdır. 

Buna mukabll cııaer bölr de!e
R'~leri, B:lM.t~ral anl&'jmalı mem!e
ketıere yapılarak lhr.ca.tın fede
r~yonca taltfllmlnl l&temtşlerdlr 

Nl"t1cede, BU t.enı.l anla!JID&lt mem· 
lekE>Llere şatıla.ca'· tOtünler meıt!U 
une!• fedl'rM}onun ticaret heyetle 
rtDe lf'rekll Jstıka.metl vermeol 
pre1l6ıp ltı'bar1yle kabu~ edilml'$L~:-. 

lar1 me,·zuu bUıta olmu~. tımırıı B11ndan l'lnnra fenı ıcı:a.re beyett 
ıatüncüler, thraca.t eı.nuında. b•-s ı '·e ınurı.!ttı>Iar tıN,:llerek toplantıya 
ka. bölaelerıe mukayyet olmayaea.c eıon verUını~tır. 

OPON, • ba1,' di1, ' adale, eınır, 
Jıımbago l"Omaıitma ; ve bayan· 
hrın !' muayyen!"' umanlerdakl 
oancılannı teokiıı İçiD fa7dalıdılh . 

~ ·~~~· -: ~; ,-'s 
,, , ·~ ~9 ,,-::... 

/ ' ~ /,,,,,, il 

Trab700. 4 IH\UiWil DP. de 1 
nrmPlf'r! Yapılmış. ka:ıo:ananlarla 
ka7annn11ı.\·anıır anl.,,ılmHJ olmA .. ı 
na raıtııwn l<:" hu7uru hAlA t • · 

. ' •,...:' 

GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR '. 

1 Cilas fikir 
)ve görüşünde ı 
1 ısrar ediyor 

Auoclated Pre~ı 
Belgnı.t .ı - Bır zanıa.nlar Ot>\:!et 

Rehıl Tltonun en l'&lun rne~•L sr. 
Jtad&"l olan ::ı.ıııova CUa11 buıı:Un kC>
mUnizml te-nkid "uc,·und&n tf'kraı· 

m&h.lı:emeye verllmlsttr. Bu. son rıl· 
tar içlndl' Oçüncu duru.muıdır. BU• 
gün llA11:lmler htızurunda, bUtün 
.ıı:anaat, !!klr ve ı<>ril'<lfl'rlnl f.deta 
meydan okurcuına m.ud&faa eta:ı:t 

ve •Kitabımın ilk teıtmea\ndE"n eon 
kl'limealnt kadar her ye.rint tutu. 
forum.• demıetır. 
cııu. ıazttecllf't şolondan tlkan

l&('llİ( olurıaru. maJıkemenln ıuaıte

rlnt cevaplandınnıyal'&·~ını .Orlemı, 

KISACA 
iDRAKi 
KALDIR ... 

SATPAI I 

da ılSrdllklerl müWat, almul 
llakTannın INı ka ına btıftik )J.r 
cömertlikle hedlJe edilme.sidir. 

Demokratlk bir ldannln nimet 
Jerıni - hen tiz o nimetler h&k
kında •uyük klllelf'rin bir fikri 
)Oldı;en - 'Iurk matbuatı. bir cil· 
rf'lnıen ılbl, sabırla, titlılUı:lo 

hallun dü•Uncesine olcmayı bil· 
mi~tır. Uu vazifesini mnTilffaa. 
)'tlle ,.apınamış olı.ıJdı, buıiln 

iktidarda olanıın, beş aen• ıılbl 

H 
urrlyet Paru~ının nP lr or- - henU:ı- bir l:t'a.sl lf'~ekk1ll leln. 

~=~:er:~anok!;:!u~~ı~ı~ ':; :;~~uş;o:1:.~~ın:ır b!':vr:e~::~: 
btıtun memleket efklnna, k.l.tıt ınemlek•tln bıltUn mt".Wliyetlert-
1 Ohkalu ('Ok kı~ıldığı fc:-tn bun. nl ta~ıyacak mevklf! re-Iemeı:dl. 
dan sonra 4 a1yfa ('ıkal'atını ve Df'mokrat Parıl. m.3.Lbuatın -o 
bir mtıddtl de ~azlrednl bUıle bir zamanlar matbaa matbu re. 

21ltrt"k an:·ı tıJkran edilen - ıeT-

:~~lph';;~~:a ~~~+&,:~~~:1uc!ıa:crl '~~ ıhlnl ve d• letlnl kaıannıanul 

ıe de lddlanamtın!n 01tunmu1111 mü· 
ıeakıp yf'rll \'8 yatıa11cı lll7.PtPCıler 1 
mahkemeyi ur;ce diı.veı edıtmı.ıer. 
dlr. 

Dört muhtarın 

h&lf'fel 7apan 1Jı:eteler U:ttrJnde OlıOA)dJ, bUJ"Un bilf' .muhalefet 
•kıijıt, nıürekktp, ilan ıtbl• tk. <'eplıf'ııinde bulunacak Te bf"llı:l de 
ti di Tollarııan bas.in yapılmak· ::;.!~;: :ı::ı::.~l lciıl çok dalla 
ıa •e •Lktls.aden nıahvetmrJc •U· 
reu,·ıe ı.usturmak• mttodu mu· •·aka&. t.abmla edlleme.r.dJ. ~ 
Taffakl,J"f'tlc tatbik tdllmtkttdlr. parti rtJımlne ~on ntf'n •• çok 
Ba.ı.ı ıuetelf're ka.ru her hu u•ta. partlll bir slya"i. hayatın eşJil•· 
tOmert daYranılırken, dlift \lr llen siren Tllrkl:t'edf', çolı: l"<'m• 
k1'nnnın •ledlb'I• yoluna ridJt. den yine •tet. !!isteminin lıtırap. 
nıtsl, fikre Te tenkide t&hammUI- ları c;rkllecttJ Dhıl akla rrlebl-

şikayeti 
Bltlla~en, dört mahalle muht&t'l 

Muhıttln Erdem, Ömer Durmu,, Zl· 
ya Karacı, Nuri Eraan lmralırıyie 

dün a<;oiıdıkl telıratt aldıit : 

eVllılyet1mlz ihtiyacı tçtn Ticaret 
Balı::anhtınca ta.hala edilen bea bin 
adet lr:ınavl~e çuval, Vali •eklllmlz 
tarafından keyfl olarak ıtcuıııln ve 
marur tkl Uç tüccara T~rıımıııttr. 

Memleket ihtiyacı lçln aöndertlen 
bu çuvalların muhtaç •e mllltahak 
lr:lmaelenı tevl!:I edllmemeal. fatlr bal 
lr:.ımıl!l ooır: mille ır etmı,ur. Bit. 
Udilerin m•ru~ lr:aldıtı bu duru· 
mu gaıetenıı: Tuıta.a.tvle yayınla· 

maııu:ı ye uıııuer!n nat:aı-ı dllı:.tat-

l 
lerinın çekllınealnl aaraılarımı.zla. 

arzeciertz.• 

Japonya'ya tuz ihraç 
edeceğiz 

İzmir, 4 (HUIUlll) - Otlf'Celı: yıl 
tzmır Çamaltı tuUuından Ja.ponya
ya 22530 ton tus lhRO ıtmeıı:: Ua:• 
re mutabakata yarıımı•tır. Çamaı. 
tında bu ıevklyatla nıuı bazırlılı::. 

lan. ba,ıanmııt1r. 

• • 

süzlbj;un bu Te\lleyle de iı.harm· llrdl ki? Yapılan her keJfl h~ 
dan ba,ka bir ~ey df'flldlr. rf'ketln •blı.lm memleketin bUn. , 

.\nkarada l"tni Giın Ja7tlf'd , Pli lcabl.f fornıüJU Jle rülünç 
k.i.tıtıı:nlıklan Çtktlfl ıkıntı.,·ı, bir tanda bah edllmefe ealıp. 
tek uyfa bile çıkmayı ıöıe &ldı. Jablltl'f'ffnJ kim düşünebilirdi! 
tını bildlrf'rek 1lln ederken; ı.. Duna hıPr _eyden eYveı matbuat 
tanbuTda ba~ı ıazeteler bir l.ld trtinl olur, ö&r•ltnenlltinl J'•Ph
ıtJnJUk stoklan Ue vadft"lf'rlne iı mllltlln Yt'l~e dU~meslne, a· 
devam etm•te ('Alı~ırlıi.en, bir de fır dikta nıetodlarına tibf tutul· 
bakıyonunuz, iktidara allıi.ı' tut- ma~ına mUsaade etmezdi. EJ ırı 

nfff't, bu ka('ıncı dtfa ald&nllLD.· 
:::~ı .:~::n~ ~~~~J~~ u',a:1:~: dır! St>ndPn lı;untt alanl&t, kUT· 
rark oluyor, mf'~eıa bir •Köylü vrlltnlnc~ Sfndt"n nas:ıl korıuuata 
GnetHI• bu nü hamız 5ot bin ba~Ladılart Seni nasıl kôle, btn.. 
a.det basılmıştır df~e. Tllrlıi.lfe ta· dt, U:<t&k J•Pm&ia ıa1ret ettUe.r .• 
pında kol.af erhilmı,yttek bir ti· Hayır, ha1ır .. DemokratJlı her 
raJ nkoru kırabiliyor. Bu rekor, idare mJJlellerln lıayatında bJr 
n-ıutıak e,tUlk ye adalet prenıı. tf'kimül merhalesidir. 0t1ll'a e.rt. 
binin, Demokrat 'Iü.rklJırde redltl Şllml•ken ıerl7e dônttlemf'z. Bn· 
pmarlann en bU~·Uklr-rhıden bl· nu bteyenltr olsa bile, halita ve 
rint ifade etmektedir. 511 bin tı. btitftn mOeuesel•re kar,,ı emeli• 
raJ, buıUn hemen htmtn, bütün rinde muwatfak olamaı.l•t. i.smf 
memlekette tıkan ıa1etelertn ıUn bile duyulmayan bir l&U!lf"J• 506 
tük A.h ıanna. mUQ.Yldlr. o ı•· bin tiraja Jetttek ıı:-ada.r klftt 
ı:•teltr k!, hrr birinin ~rttlerle vermek, bunta llıllrac dumrlıı:en 
dolu uzun. kua bktr maıbl var· ' ton llkambll kitıdı tthal et. 
dır; devirler Je(lrmı,ıe.r, bir.zat mek, 1 Itri H'ya batla.mata lift 
dtYfrlerln ac;ılmasına yardınt et- ı•lınea-. Ziya Pa$& ka9 Jll t't"Ttl 
mhltrdlt; buıllnkll llıttldar par- cÇthf Jdrül kaldır muktedlnen 
thinln kurulu undan iktidara idemJ1etten• df'mı,u. 
yük••lltlne kadar en büyük hl•· SADUN TANJU 
meti onlar ;J'apmı~Jardır; ıonun. 

~---------------------J 

8' Amerikalı k ID anlallYol' 

Ger('ek din ile taasu-. 
arasındaki büyük fark 

_,_ 
Fa.kat TürXl}·e'de ı~lrdlilm bir, 
ı:ıcı yıl ıçınde bunlardan pek azı i
le karşıla tun. Tf'ınu ettıklerımın 
çoıu. l'• cıının ,.e İsllmıyet.ın ml\
nasını anlamıyanlar. ve) a tefert-u
ata ısapıanıp ~uı aöremlyt-nlf'tdl. 
Her lk1 tıMmda. rreı~·rk Jmana. kar
şı bir hare-t hl ı yok df"ltldl. fa· 
kat bunun 11olunc hulı.mıvorlardı. 
)Je\'l('\•llıktf> oJ(,tuııu Ribl dinde 
:'.\If'' ııtn&·nıu vtiıtAek Rn!tı.-ıııını tr.ıı 
n Pdeu Pkkrleır lif!' umumt h r 

t db r olnHlk ll7f'l'e tlllı•rlf'ri ara. 
sınc.ıa kapanını tt 

Tı:1rk miıne\·,,.rıı~ ntıı v~ ,·at•n
severlerlntn t•M&Uptaıı •lkiyeıtçl 
olma a haJt?w.rı roıc: mu" Yerd9n 
t'öae kacıar hakla.rı l'IU'. TUrk:tve·ae 
nıünt-vverlorle aıörUştiUcçe buna al~ 
kanaatlerını df'rJrılt:ştl. /ı.latütk·o.n 
genc;!Jğe verdlitl f'm&n('tlerl 'Vl." m~ 
ı;ulıyf'tlrrt ~·ok Cieldi olarak ka?)ı
layen bir Tür!\: aencl bana bir 11011 
dedi kl 

- Bızde din dey!nce, utrl&rca 
her terakki adımını, ber yenil ~tı 
küfür flaran. zamana uymam.17.t 
gecl!{tlren. bekamızı ~orla.uran. 
dü~n1anlarımızı11 nıütteflkl im t 
glbı he.rekf'\. edf'n t auaup erbabı 
akla l'-'llyor. Bunlar. ta~ubu bir 
afyon di)'e kulla:ıar•k halkı ut·uır 
turmu1ıa.r, hır tsır a'!lrUBü ha.llntı 
lndlrmltlrrdır, müınthlt 1d.arele~ 
dt>Stek oımu~lardır. Bızzat. d·n:n 
&f...11 ve uh·i ~oııarınau yOrüyı·cet: 
yerd~. rlyaklrllk }Oluna. '°'apmı.şlar. 
dünyaya a.t meııtaatl rıuı. tbtırıuı

larınt. 1,tıha.larını huduteuz suret· 
te tlltın.n ~t:nt'ııın )Oll&rıııı ara
mı~lardır_ Her Cltvıet t,ıne k&n1· 
mı~lat·. lüzumlu '3laha!ı yaptımta
mışlar. ı·anna h1raktınn1şlar veya 
yarım ve t"k.,.lk bır P1Ul1'tte J&JHlnıa
ElOfL .sebep olmu,ıardır. Yuııan ı~

ga.h zamanında tnenılekeL kur
tannağa <,;&lı"!anlann katllnf' ff'tva 
çermlşler, hlr ıı::unm halkı t~ııklllıl 
~fUcadele11lııe karşı Ct"phe alma.ıı:a 

Flürükletnlşler, Yutıan ve CllP:f'r f'C· 
nebi 142al ldart>lf'tl~·le 1 blrllRI et
ını,ıercılr. İnh arcı bır m•hh"t'li ta
.11;1:, an' aarretlf'rı ıçlnde nınll aelll!l
mf'lcrl l nleme&f' vr haı ı atama ta 
çaıışıııı !ardır. ~rrnıleket·n 71::1 
lıallınnı t9şkıl rden ~adın:a.rı. aJl9 

neıerl, okuına1't&ıı. yaz.mlllttkll. mil 
letin havatında ,·a.zlte aJma.ktan &• 

lıko~ mu;ıartlır.ı 
T .. \ \, , I HL' 
\ 0 1.1. \ R I 
Beııa bunları IOÖJleren ııence fÖY· 

le cevap '\·erdlm 
- Tama.ı'n.1)le hakkınız var. Fa

kaı; ta11> ı-upla dıııı bırbınno karış
tırmamak• çok dıkt;a~ etın9:-c: ll· 
ı:ın1dır. Taa-.fiup: d.ıntıı >·a crhalrt 
rüzUnden vt";a mentll&t ,.e nüfuz 
thtıra.sı ytl7.Uncten ~uıunımall rnA
na.-.ına aelır. Dünyada ıuıl.stınıali 
,.e lstwnarı en ltolar olan, açık

ıröır:lt'te ı•n fazla fır Htlar veren 
mf'vzu. ınukaddf's dınl hl!iılerdır. 

Açıkl(dzler. d.ının nfl ke.da.r hOyOk 
bir kU\'Vi"t oldu unu da.ıma. ,.t·z
mtşler, ınsanıardaır:ı <'n tı!\'i mt'y-JI 
,.e hıtldatları 'kf'nı:tt hPKıtplarıne 

hır kUdret, nüfuz ve menfaat ••-

1 aa 'ıUJ> ,.e ct'halrte ı..a~ı itldt"tll 
lılr nıiıc·ıulf'IP Rl'ilU \lf' AlRllir'-:ftn 
lzlndt>ıı 3iJrll~eıı ~t.I l'Alı.t .. ıan 

Dl'"\'ll"t UPl.,I IUf'rhıınt 

Gulam .\lohauııuf'd 

dır, Mekteplerde JMloJI. fi~tk v&
ba..trc oku~·an Ye tarıo türlü aa.th! 
ltlkatların bukı'4.!ndan kurtulan 
bır ~ocuk ber şeyi ınklr et.ıı:ıeyl 
bttyUk bir muUet ••.rıror, 

Ha.lbulı:t ııttııc.to ben kf'nelt hw.a
bıma ounu keıte.ttım kl lyl •• uı .. 
,.ı bir şeyin ıKUUStlma.I l'ü.J:ünde:ı 
&ararlı bir hale konulması. asıl 
mahtyeı;lnt htçblr eureııe d~lıtt.ır
mez 
'1- \ «•I \ F 
-.1 lf,J l\I \J.J ._ttl 

Atf' 1 f'le a.almı Bu. lru.anlan.a 
yeryQzOııdrk: ı; .... büyük ıcatl&nn
dan blrldlr. Bıze tOrlü 'llrlQ ta ..... 
oa ve b,zmetlf'rt Ta.rdır. Faka.t ba· 
ııbot bıralı:ıla.n at"Ş ber ıe,-1 1aka.:
roıc- eaer. su b•Jatıı:nızın eaa.~ıdır. 
en bqta rreJ.en bir nimet.tir. Fakat. 
au da. ate, 11.bl. hokueu, yok edlcl 
bır kuvve1. kmllPbllır. 

Cınsler arasında meşru ~vın, 
\·arlıtıımııla ııııılldır. dünya. yüzUn· 
de hekamıt:ın ıurnnı teıkll eder. 
En ince bir takım ff'daklrhk duv~ 
~larımızın kaynatıdır. Bır takıİn 
bayatı rubla.r. türlü türlü menfaat 
dO.,künü aetHler, vııcut ve rubu· 
muzdat:ı 11evR1 ıhttyacını sull!tı
maı ettıler Ye fuhuş bata lıi:ları 
yarattılar Gtye m~ n.ı atı\'liClen vaz· 
1feÇ8bulr mfytz? .A.Ie kurmatı ıb.· 
mal ed.ebLllr miyiz? 
oının halt cıe bunun cıbtdır. 

~!enfaat ve nüfuz 40 küntı b•r ta
kını mtlteMSıpların ve cahUler-.n 
dini kencu emel Te 1htıraAJırının 
ileti dl)·e kulla.nmaıa.rı dinin u11 
u:vi tnahlyetını hı?e unutturamaz.. 
İzJ.n verlnıenı:ı beın atze d~ntn ...-ıı 
roıündf'n b~decPılm. aonra i~
l&mıvetın hwıuıı.yetıertnl l"e tUı•ün
Jüklerını birer bırer anlatacaırım » 

( \ rı.n .. ı l"ftr) 

Kocas ı ile kavgadan 

aııas1 halın• 1ndlnnlşlertıir, Pn ı~ 
mtz ~,.,.ırt 1aı;tldatlarını n@frPte ('f'
'\,1-:-nişlerdlr Aklın bf'rr&lr:lıtını 

ınas atlarına enpl aaymıtl•r. a ... -
ıın \·e bılıınin yolunu taM5upla 
\'l'Y• htllı.s btr n:seıe da"anma!>&n. 
flrf ft"kle Alt lbadE>t Uı;ul ve mera
tıl;ntyle keımıek :•tem! !erdir. oı-ı 
nın l\•Jlere ve tenıızlere ait bir••-
ha olma.-.;ı IAıım Rl'llrkf'n. köHHer k d" • • 
burada bOyaunculu•a çıkmtıtlar ve/ Sonra en ISlnl 
ınıuu1la.rın en iyi h1~lt'rınl çalını~. 

durmuşlardır Dın bir taraftan da pencereden attı 
kötUJUk ıfleyt'nlPri lena ııubetlt"r. E:mada Da, ır okak 3· ı ıa-
den ıcoru)-·a.cak hır a•rıor:a haline rı!ı evde otura.n Vpc:l!ft t:iluca •
,dırıımış \'e llAlla bir tövhe -ve I - dındakl kadın krıcaM NPC'a•ı Ulu-

t.ıjtfa. a ve nefgl. ı!llaha da:;.iltın1a- ca•; ile .,apua.1 bı ru\ln it: d 
,.an ı ade ter. günahların ka~ıııtı ~ ~ r • aı;a a:ı 

o K&tt"rtlmlr,ttr. İbadetlere 11r.- ".onrM. ntthar lı:uttrl• kend.ı5.ı.nl e
nımıı n ce ln6anlar vardır kt riya vin t"t.ı.nct kat pencereır.lnden qa .ı 
\O un a ıtrtirler ve Allahıa. ara.la- ~tmlf ,.e -:A-ır *"kılde ·ar~ı o.a.raıc 
rının t l oldutunu e;a.na.r•.k dlndat- tı~ ardım bar>taı:. ne ka.ı.dırHmıe 
ıa.rına bt:>r fena.Iıkı reva. iOtürler. 
Hllt ('OC"l h. 
il \'T \ 1.tC.t 
Dın na.mına '.\"apılan köt.ülO~lere 

~e utttJYlE' ve ıathı harei(f'tlere ba· 
karalt. '-H1ıılüman ol:nazda.n e~,·eı 

ben de b'r a.ralık bir dlnıli:ıılıil: buh
ra.ııı ıeçırmı..ştim \"8 din Clüş._"JHı.nı 

kf'sUmı~tım . .B€n, aklın ve bılılnın 
dUn/ayı nurlanô.ınnaı..ını ıstıyor
dum. Cahiller. mOtca.-.&ıplar, ı1:Yıl

kı\rlar lse kara.nlıll;ı devam ettır· 
nıete ,.e ın ... aııları afyonlüş" ırınaıa 
ça:ışıyorlardı. Ben dln1e liftVil ve 
el"tKfl.t arı;:ordum. Onalr. nrtret -ve 
hu,.,un1et anyorlar \·e lrı~anlar ar._ 
aında ayrılıklar yaratlyorlard.1. 

Fakat aı: %amanda kt"l}l~ttım kt 
dınaı.:z::ııc- bir nevi ('ocuk haetalıgı-

ACI BiR KAY IP 
Hacer O·ıl ı. ın·tn e Nana 
Te···f'r. babıha Dıımıen. Aru
:<a:. S&lalıattu1 Söne.r:n ve 
ruerlınm Hliae:)in Haml Tl~ıt 
Erın ata.btYl.61. Saz.ıment Eı:> 
drmın arrıcMı, Tahlr Yıtn:ıuın 
eııltleet. Eczacı B.nba.fıhırı.n-
dan eml'kl' • 

ı .. tAT c;Cı T.nr.ıs 
vefat eıt.:ınl4tlr. 5.10.{157 aüntl aı 
le nam•zını mUtaa.iclp ~iOU c• 
mllnden kaldınlarak .f'erlS:Oy 
mrz11rlııtıı1a aern edllPCektır. 
Me\•ll rAhnıl't f'YlMlll. 

"f\Jl flo1e!ıtf'm~t. tır Ka7.an•ıılar Vf'to 1 ..................................................................................................................... .. 
t>dtlmP.r end. ı. taı7:anama\'aıııa: k f f 
"'""''"'" .,,.,.,.,,m•• ıım 1 • 1 

'"'" HOŞ MEMO - İsti bôl garantisi .. APAQTMAN 
....................................................... ................................................................................................................... 

AL CAPP 
DAİRESi 

• 
ZENGiN 

PARA •iKRAMiYELER] 

11~ 'l!1~1~ 
' HER 150 LiRAYA. •IR KUR' A NUMARASI 

de hlrhlrlrrj alr'lhlndf'kl aavnıtlt1r: ı 
"'" dı!vam f"lmek'ed.ırler D P d•·n 
ecıa· .. :ıı..ı:tını :.tO'i!Tnıı oianların. -ka
ıanaıı \"t" ka.~ bf"ôt•nlf'r tfa.h 1- hf'
m~n h•p<ı:J Ankara ,·otudadırlar. 
Öt~ yandan parti t~"ltıl~tından 

ıre:fln haberl~re RÖr'f', teıııkllAt('a tu 
tulma\'lt.n h&zı Jcımı<Plt"rın yok.la:na 

ı 'tll7a.nrnı olmftl<ı 11Pçi."Illerrte alı 

na('a n,..t :et·.,. •ıınessir olaca!ttır, 

\ ll\Y GÖSTEK'1l'..: 
\Iİ.'Dllli:Tİ R ITI\ OH. 

Anıı:ar•. 4 .l\.A. ı - YtHuıe.c Be· 
ı.;ım Kurulu. 27 Ekim 1957 tarlhlndt 
lrra.c:ı teıcarrHr etlen mllletveic:llltrl 
ıe~lmindo aday ıoaterme mt\ddetl· 
nln 5.545 $8~·111 kanunun 37 nol mad 
df'.alne fl'Örf' 7 Ekim 1937 Pa.aartul 
a:ttnil ua.ı 17 de hitama ereoejılne 

1 

'e kf'Yflyetın umumun ıttılıına art: 
edilmek 67Pre radyo •& ıaııe:eıerlı 
}ayınlanmll.l!.lna tarar verml,tlr. 

Aııadolu AJa~ı. Tt'ikseıc Sl'rlm 
Kurulu Rel&Ullntn. 4 /10 ı19s7 ta.. 

l 
rıhıt 't't 29 '3830 · 3371 numaralı ttır 
ktreat ile kl'nd:ııne ra;ıutı ttbl1j.e 
u:r•n.k hııGert radTOlarım· a ve , •. 
eteltrttnlze lletır . 
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.: f ~tZiffll:liıJtf!&%CC3 [C: 
BESİKTAS'T A MUHALİFLER 

_. J 

lzmir D. P. teşki latı '«EN KUVVETLİYE» OY VERECEK i 
tekzip ediyor GEÇEN SEÇiMDE 

GÖSTERENLERiN 
DEMOKRATLARA SEMPATi 
ŞiMDi SURATLAR! ASIK 

fB~.ı ı lnc·ııh•ı 
lll'IC&k, 'VATAN o ·:-:.ı ıu-
ınıyanları a!hnmiye'ouır 

\lntET BİC.\N İznnr'de. aız,n tabirin 2le, ıeçl:n 
arlft:f..i.nde blle. renı yapılan cece
kondular Jlktınlmaktadır. 0 P. Beşiktaş ku~ınua eçlmlertn ka 
teşkHAtının, ı~o::ıdu tapu tev- 1 Clerı önceden ta,·.n edtlnılşe benzi 
zJatı He uza!(tan veya }"akı d ror Ajtır baean taraf h.aırt!Jclır 
hır allkuı y~ktur .\If"VZll. ~~~~ 1 dr!rhaı &ez• bllıyo~unuz. 1950 ve 
)'eyi ııı.ıendI.n:nelı:tedir. l"l-88C'n ka- 1954 .ı;eçlm!ertnde. D.P., rere . 1ft1· 
nun da. bunu lmırcı.r. f!glll re&- t&k eden .seçmenlt"rln ,;.50 .. 6.5 !lltn, 
rni müamlar, ıecekondu &aklnlf'- oyunu kaı.anahllmit;. Faka': 195.\ 
r.!ll tapu aablbi rtmek aze~ hall den bu yana Bt·tlktaşta \·e Betik 
hazır durumlarını. mevzuat daı~ t!"lılan:ıa hmul_ olan Cletıflkllklt>r 
ıı!ndıe, tt:5bıt etmektedlrll'r, s_;an beyan aörülilvor. Bu deıU nu)! 

Mılletvt-ldll adaylannın t b tı ntn •&dPce tımuml btr tema:--aı l
ltt cıe, o p ıeşktıt\tını tat yyen iade etıttı cıe ııözden uıaıt tutul-
"•r&mamıştır. ~lebusıarıml%la İl nuı.malı. , 
İdare Kurulu t· elcrtm1zın ve • Kaza teşk hi.tının bırb.rındt"n u
day mU:-acr.attılarının k•lIDlli'lr.r zak. bazan b.r.blrtne zıt. bazan 
halindckt cıevamlı .meı.lll ve a;to.tJ.le aon derece •t"·.-yaı hazan da biç a-
l'l. aız te~.ı.Jp et.mekted r. Çl • TUrulmavan tf"m&sUlll!!' \'&r. 

İzmir D.P. teıtkUAtındL papiller Bu <.: ı· ı ı tem~\·ü!Ier a06r&.: ıoı-
,aıusıarın bulunmadHı:ı:ıa d&ır ltı· nıcıar• ve :rPre aöro Cleg,şlyor. ~Jıl 
t.ım da TeşkllAtımızda. tzmı .. ın g.. nevver ve memur 6ınııının ço;c 
p·ntn ve hattA. Türklye•nın.' ı·atın büvtı:c: bir eıtsertJP.tl muh&:ıf. Bun 
dan tanıdığı kıymetıı aı·tad arı- larctan bllh~a Beşıkta ta yabana 
mız vardır. Bövle bir 1 r.l:zıp ve&:- a• ılamıvacsk bir kesat et arıf"aen 
leeile bu df'llı:erıı arkaı.ts ıa:ı:nızı.ı yU::tsek tllbaıT talPb~iennın ~90 ı 
rekllmına rırış:neJC. blzlm oıı:ı.rı- muhallrt 1r Talebtlt"r aruında C. 
m1z df'jtıldır ' l-f p_ \ e Hılr. P. ne tarartar otan:ar 

Dunun.un,· bu fektlde yaıanıa::ı az ol.:naınakla ~rsber, ifhlrll~Ulin 
muını rıca f"dt>rtı:n. a.melı CP1>l1ealnl, ışa ll&cak bır seg.. 

•-- · tı k aız anıaş.n.ıa ile taha.Jır.:!<uıt ettınof!" 
.unıır O.P. Baş ·anı Q'e azımıı ;:tırQ:nü','or!ar. KoIJu tu-

Faruk Tuoca tum btrço«. OnıverıılteU ara.aından 

Ka._.a Saçllo u •Şahsen C ;\I P nın 
~mpatızanı olmaına ragmen. rl!' 

mı C.H.P. ne vermek z&rurf"tlnde 
bulundutumu lılf'6t'ı1!yorum• de
a 

J~('ı ıHnıtının durumu. olduieçM. 
mugııa. bır manzara ~!erıynr. D 
P nın !Kilt-r &rlf'lnda 3-aı>tı!tı bi.1-
yük programda fnaliyetı ancak kı6 
men ve Jlek az netice ha. ... ıl e-df'
bıtnıtıı. Oık:Uıta.,, Kuruçe.,..>ne \'e 
Arnavu~k::öy i§Çllf"rtn ke~!f haldt' 

bulundUKU yerlerdir. 4 hın af!'('me 
nt O]an Oıkllit~ın kUtle ha:.ude. 
Ortaköydetkl ııçtle•te Kuruçcşnı,.
deA.:ı bahkçılann da ~ısmen C.'.\f P. 
:rt tu·tu:<lannı C. Halk Part..!l Tef 
kılAtına mı-naup iclrnM'l~r sak:amı 
yor:ar. Bunun hariclndl'! C .• ı P 
fazla bir ltu\·vet arzetmlyor. Fakat 
bu vazıyet d&hl. reylerin parçalan 
maı;ı b&.lı:ı:nından m&hıurıu st-'SrU
lüyor. C.H P. yt tutan 11ç1lerln de 
ôuemıı bir Ku\·\ eı teı;ıkll et.tlttnJ 
unutmamak lı\zım. 

TUccar ve e~t.Ia ;eline.,. bunla 
rın memnun oıcnaran bir 'Zümre 
tl"~kil ettiklt"n açıkça Sf()rül'iror. 
Bazı maddeler·n bulunam&ma.'1 . .:ı 

Aaha:-ının Claral:n&Aı. lbtlmlll,ltler ae 
;-,ehi ile bır •f'l>naf ışıı.ızl1t!> uın 

meydana ııeımcai ve nıhayct ~Iı11i 

~urJ l.'urdda~: cEn faı.Ja kızdıj;ını 

Korunma mev2uatının Hrt ye t&k 
yit edıci hükü:nlerı bu :ıümreyt 
kencııııttnden muh&lef Pte rakl~tır 
mış. En ziyade tutulan par:.. ae 
CH.P. 

Oayn n:ı.U.tllm vatandaşlar 1.5.e 
son derf'c~ (:l"kJntıen: hemr.n hiç 
hırı kan.atını lzl1ar et?Ufy-.or. İçle 
rındf" D.P. )'e rey vermtyeceitlerınt 
eöylt>yenler de vır. Ama çoa;u t.a!· 
yaaetten veba gıb1 korktutunu• 
aöylü:ror, Ekalliyet d&ba ziyade Or
taköy ıEnnenı. yabudll \"e Arna."r"Ut 
"ö:: tRumı cıe toplanmıt. Bunları 
A1ılll Korunma Kanunu düşündürü 
yor. 

Beşik.taşta emeklUertQ aayıeı bı:t 

)"ı.l:&: • .Meyua ve ıayrımemnuıı ol· 
dUkiarı derhal btlU oluyor. Bun
lardan bır emekli albaJ: c.C.H P 
.zamanında. muvu.7af!ara zam ya
pılcitkı zaman emeklilere de yapll
ması haıckıncıa m&vedde halinde 
bır hüküm \.' ardı. :tı.ıu.svecıde ıemıze 
çekıllnce emekllle-re aıt kuum da. 
t.emızlendl. Velbaıstl ne C.H P. den 
tıt" de D P den bir şev ıörmedıll: 
Ama alı~ı ım, ba~lanmııııım bır 

det& reyımi C.H.P sine \"CrPcctım.> 
B"flkta 1stımlA.klerı1rn f!n zı-

,·ade zarar ııörcn bır kazamız. Bır 
lan.on bu ııusuata ~unu anlattı. 

•60 ıtrara oturduRum ev ,-ı~ıld.ı. 
J .)() liraya Orta:.t:öyde her odada 
bır aııe barınır. Yakında orada <1• 
1800 ev yıkılacak. İ te ô za:nıın 
hapı yuttum ci.ernektlr. Ya çadır 

kurac&aım. yahut Bu~ara ıtldlP o-

Doğu' da 
li:hlııı ı ınrıd~ 

araı."Eanız, zerro tadar ~Irıleı1 yok:. 
cı1:ı-·orlar. 

l 

fasulJanın l kıitıı oıma~ı• dedi. 

rada nafakamı c;ı:ıı:aracagım.> 

Paruıer arasında blr kuvvet mu 
\.·a.zen~i aörillmüj•or. Bır vaktt:er 
D.P. ye teveccüh <"den umumi sem 
patı. ,ımdl 3 muhaııı· parti arasın 
da bölünmUş. JD34 de hf'nüz bir 
a;;rllk 11ıly~ i part. olan C.M.P. 3851 
rer topla.::nış. Bu mlktar C H.P. 
nın aldı!n rey ınıktarının yarı ına 
yakla."ıyor. 1954 ile ı 957 arh.!lnda 
bu lkı partide mühim lııktşanar 
olmu..". Fakat C H.P. nın kuvvoı 
O!->tünlilli!'O eli~ tutulacak kadar ba 
rız. Hür, p_ nın bie yaalnız Beşik· 
ta.oşta Jlc;e n1erkezl ,.e Ortaköy tıe 

Arnavut;cöyoncıe bi.rer oca.ıı ,·ar, 
Bu Bl'Çımlerde Hlll'. P .. D.P. aen 
rey c;ekmek vaz:fe&L."11 ıtt,irecek. C. 
M.P. nın alacaııı rerıer !he hır ta· 
raftau D.P. yl zayıflatacak: öte yan 
dan muhalefet cep!ıeaınl, l·anı C . 
~ı P. Jk. taratıı bır parça.laıınıo 6-
rnllı olacak:. 

Hat:ıl 6ted,.nbf'rt bu t;Ha~lart 0.
zerlcr~:ıele taşr.anla!" da bırhırlerl· 
ni ktıço·c eomı~ge b84ladı. Her~~ 
k(>tldl a.1lretlntn daha kalabalık ol-
duıtu 1Clc1JM.lnda.. B-.ı durumu, "\tuııWa. Srvintl tBl'n Ol'mokrata 
a.ı-altanat- ını1anıannın> birblrtne r~y vf'rnıeın dl}"or. 
s.r.rmeh•ri tekllntıe tt'fs:r Pdenlı·r de 
rnt·,·cut . 

Biıti1n bunların yanında. hRkl- \ 
kat oıau cıhf'"t. O P GeJl t tı:orltf'-.: 1(0(" (".:I "\lart ~O '.'ılhan) ;: 
z,nuı. ~eyb Vf" A a·ıarııı dcyMtXll.ı, *Bıırcu ıı.ou nH.ıhtm • 

1 tchdı+lerl ilf' ka~ı kartlYI buluu·' * bir \'a.:...ıf ·lll' f("t'tlrJ~~ı:ıızı nHU : 
<.IU · · :.d.t>.:·.,ır, l(I. 

..,t\ 11 (' J.: .. l\f kf ı ·ttt:\I 
11t , tz \'I \ ..,\\1 \ OJ 

ounvAnın TAoı-Tuzu 
Batı Alma nyada 

operalar 

Rad):o. telnl •von ve •lnemaya 
ra men, Ba.tı Almanyada operala... 
ra kar~ı ratbet hiç eU1Jmemekte, 
a.ltdne olarak aüratle artmaktadır. 
Bu arada Alman ve İtalyan mu· 
Zikleri arllJ..lnda tet1n bir re.a... 
Mt .aıevcuttur. 
Yapılan tln•troıar ktat1stlgina 

ıore, eurlert en !azla ra&bete 
mazhar olan mU.t1k tıı.t&Cll Mo
zart'tır. Elerletl 1956 1957 aen&
lertnde 1506 defa ornanmı$ttr. Bu 
eaerıcr arıuıında en fazla bPQ:enl· 
len (8lh1rl1 Plllt) tür. Bu Cllt'r 2a 
tıvatroda. 441 defa ıösterUmlitlr. 
Mozar&'ın, Batı :\lmanrada en 

bu}·ük rakibi Verdldlr. 
Verdl'nln eı-•rl"'rl 1052 def of~ 

nanmıştır. 

Sessiz ve benzinsiz 
otomobil yapı ldı 

Reynold ıazete.sı tarafından 

ver1Jl'r:ı bir h&b€'re ıore. i!lıtılz 
mübendt.alert tamamtyle aeu.Ja, 
benzin aarfetme)·en ve vtteastz • 
lektrHt.le L$ler blr otomobil tına.. 

lıne tal1.t1maktadır!ar. 

•Natlonal Re.al'arch Development 
Co:ııorat~ona müeaaeaeal. 10 kllo
vatıııc portatif bir elektrllt .. nı.. 
ralını yapmaıta çalışmak"dır. BU 
elektr!k santralı, küçült bir oto. 
moblll aevlr.tdebUecek kudrette ola 
caırtır. Bu cthazın tlı:l ı.ene tçlnde 
tamı mlaııa ı bildlrtlmeil::edlt. 

Sa rhoş olan keçi 

lfat!on ,ebrınden &elen bir ha
bı>re ıore, ~one · Etlo1re'da. Tour
nou.s taaa.basında b\r keçi, aahip· 
le-rlnln bµlunmamalarıncian !ay. 
dalanarak küçük şarap tıçı..11nl de
vlttreiı.:. muhtevıraıını tqkll e· 
den on litre tatlı "8rabı lc.:erelt 
oldutu yerde aı.z.mıştır. 

tıahtplerı kıe~l)t aru~maıc 1.;ln 
C"•i•tmı. t.eıer d• muv&.!taiı: oı .. 
mamışlar ve hayvan. Olmtlftür. 

On nesilden sonra Japon 

kalmıyacakmış 

Hay&t ,.a,rtıannın ln.ııanlaru:ı mh· 
hatlert UZf'rlnde.IU teairltr1nl ıe. 

tıt etmek lçln burada kongre ba.
llnde toplanan 33 memlekete men 
11up d~erıt tıım!er ara~ında. bu.
lunan Japonyada İbaratl tını
vPr.1lteırıl profe&ôrlerlnden Takao 
K•~blwabara, atom ve hidrojen 
bombaları denemeleri buıOnkü 

t,.mpod-. devam etU41 takdirde, 
on neall aonnı. Japon ıric.ının orta· 
dan kalkacaa:ını blldlrmlş ve bU 
akıbete dljtr mtlletlerln de ui,r&· 
yacatıarını blldirmlştlr. 

Profesör nkao Kaahhrabara, 
lddluını, on senedenberi fareler 
Üll'r1nde ;apmakt& oldutru tecril.· 
belere meanet.lendlrme:Ctedlr, 

ihtiyarlamaya karşı 

tedavi 

.Part. Tıp Paltt1lte.si duayeni pro 
fudr Leonblnet, meaıll arkad&fl 
Dr. Jeramec • Tchtrtıla Ue birUk· 
te İlimler Akademtaine, thtl;..,rlık 
ve buna karşı mQcadele menu· 
unda çok mühim blr rapor •er· 
mhlerdlr. 

Prof. Lton Blnet tıe Dr. Jrra. 
m&e. Tcbernla, Necker Hastahane· 
5-!nde yapmakta oldukları tecrü· 
belerde iyi neticeler alma&a b&ş

ladıidarını blldlrmlşlerdlr . 
~mdU!Ju kaydl7le vercllklerl t.. 

rahatta mezbahalarda. kullen d•· 
na ve aıiırlardan çıkardıklan ta· 
!7.e cembryon• lan muhtellf ııuret· 
te lşledlklerlnl, elde ettlklerl 
madd~yt ihtlrarıara enjelta.lron 
yaptıklarını. neticelerden fevk&· 
18.de OmltU olduklannı aorlemtş

lerdlr. 

VA.TA~ - 5EıdM t91T 

PE·RE-JA 
• Limon Kolonyası 

....................................................................................... _ ........ --.. ·-" " .............. -.... .. "''._.. ... _ ..................... ... 
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KURTKAPAN NERO 

Bir arabacı ')OJle dedi: •Zertin Uatı ney.fi ne, ff'mf'seın de olur. Am~ beJıirlmin karnı do)·nıazu. bru de 
a(• kahnm ... 

öt" vancı.ı Kas.ım Küfnovi ııe 
i ı<"raher_ K&.rti'l tf'thP mt"mur edı· 
len ~yh Ceısl.m. henüz Genel Mer
ke7'\f! anl&3amanııttır 

Dün kenell!>iJle kon\l~tuıtum za· 
ıuan. hana 

*BOG\ (21 N"han - zo !11a]ı =• * Mto iı 1n!2'hı çok na.r.tk bır sil-• 
.:. nt.o Çııılı"mata d~-r&m td1n, aJzın! 
* 1ç1n ba;•rll olabıtır. + 
::ıKJZLUı (21 l\layıs - 20 Ua.ılr:uı) Z * ttzerlnde çok durdutunuz b:r W· • 
* nlz akal;or. Fakat teaadilflrr bulı' 
;ı~nize yardım edecek, aabırlı o·: 
·lun. _. 

• l.'ENGEÇ (?l Hu. - '?O Temın.) :• ! Yalan btr haber bugünUuU.tU ze·: 
*bir edecet, b•r.rllitlı olun. _. 
: ARS l~\N (21 '.femnı. - :?I .\iU!I.,:: 
* Biraz ıılntrıer1nlz bozuk bastın_. 
*biç olnıa;r.sa dinlenin. Payduını • 
* anlayac&klın:z. • 
: B_\ AK (?? Afu'I. - Z:? EylUI) : : 
*Çoıt zenıır.n btrt ile tanı. ac&KSı • 
: nız. .Lstltade etmeıo.tnl b1!1rsenlz • 
* aiztn için ba:rır:ı o.ur : 
* TER \ ZJ (?3 EylUl - Z:? i:kJm) :. 

............................ -.................... "'. --·---·.,··------...... --..... .. - ... --....... .., ..... -
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ZEYTINBU NU'NDA <<GE(IM>> 
c<SE(I >> DE ROL OYNAYACAK 

r1.- On lk acıaıdan ., ını Genf"l 
:\If'r>:~zln. 7 aınt ,. benim ve Kara 
tı· ktlitının teabıt etmt'6in! bite
dtm. Henüz bir anlatmaya varama
dık. Tekl1flDl kabul edLmedJgi tak 
1trde !';{'Çtme ııtrmı1·ecef:lm• dedL 
Yarın Bıtı~·e hare:ı:et- ed.Pce ınl 

de sözlerine ekleyen Cesim Kilfre
vl. tt'!kltfi kabul f'd!lmedlğl takdır
de. Kl:Lt'ata C.H.P- ntn kola~· ~olar 
yenıırmtyeccğinl açıkça ılt>rl tir

>1AM 1$ 1"!! ~URAMKI 
· ıııuN S<NLllADAM kOMSEll 
SE'/'.TAWı<.lAltlMi 0.;;AL.01'. 

Nab1 zroklMı.a.'lı 1çın dOn. na
Jcırköy ve Zeytmburnu ilçeler .. nl 
dola,uıc. 

C H.P. İlçe Baş.Kant partJ roerke
~ıncte idi ve kend1al Ue &örfltl"b l· 
dt'<- O P. ntn merkn: olarak kUl· 
lıvıdıtı &bşap kanatın büyü!t ta
pıı.ı ardına tadar açık olmuına 
rııtrnen içeride. daktılo!U b~ına 

oturmuş bir ll:atlbeden bajka kttı:.
lf' "Ç"O'.<tU 

ZeytlnburnU:".1.Clak! Oca~ ve Bu
cai< blna:arının kapıları 1 e k 1 t.11 
tdl. Pcncerele-r.n c::am!arı W:cr.ntıe. 
akta.-nııı..-ı aaat 20 dt'n &0nra mu: a
caat. edılmesl yazılı•:aı. 

Anadoiu vı,!yet!erl.nde..ct pa:tt 
mer,ı;~2ıe-rının an kovanı ıı:ıb ifle
d ııını ttbrdUltt~n eonra· burad:ak -
leMn ae.ss ~I tlnl raı:tırzadnn. ta~at. 
blru dOşünUnce tstanbullul&:'Ul 
&f'Ç'lmden ön~ ı~.m den.ıındo ol•
bıll"CeJden netıcesıne vardım 

Her ne kadar cı1terırrl ra:ıat ıı 
ota:ıla:>a tstlltlbul ha•uı art ko
ıuıurıo.a da bw1un tçın d•--ıyur

m&kta hiçbir rolü J'Oktur. Ve t~
tanbuliu. ceçınmek. kamını cıo
yurm&k ıçın b,lf', bile· teye l t~ 
~·t" amronu törpUl~ete mttbur
dur. T~rada:icı.ler btanbul'd11 ·ııt· 
ea;anları kıısJranır!ar. Kı 'a:cnrlsr 
ama b r avda.'1 fazla kalm&la CIA. 
l·anaşrnazlat'. Çilnk:O t&tanbulun 
insanı 1ıprattııtını blltrler. 
aaat.t~ rıabız yoklan:ıaıona .staayo

Herkeeln ııtne Jc01uıtutıı bir 
nun 0$t ba.tındakt çardaklı k&hve
bant:1en b~laaı.L 

ÇaylatL~t.ıı kall\ebanenın sah• 
bl ızetırd1. İikbnCf'" onun nabzını 
tuttuk. D Part.ll.ı. tmtt. Bu bususu 
teabtt eUlkten ıonra 1.k! ıınıP ha
ıınae oturan müştrırılerın kllnler 
olduklarını IOrd.uk. 

Kah \·f'ci. aıı: tler\JnızdelU 'leş • 
altı kl41llk ıırupu a&ıteterek 

c- Bunlar ta.'UJ:lf'rtn ıoförl~rı, 
ar:1:aıuzda.k1ler do ttıtıtekattler> cı""" 

dl 
Lltanhut toför:eorının nabız atı -

ları hnkeeçe bllindia,1 I~ n b z 
tuttuk P.meıtlllerın muuın11 rt
na.,tılt. seam. f..abahtan aonra lc:e: • 
dınıiz: tanıtt.a. vatan pzet~lrı· 
d"'n oldugamuzu duyunca bepsl 
b:rdea· •- Al!al:ı btz Ahmet E· 
mtn Beyin malr:&lelennı okuma -
tan mahrum e!tmestn • dedilt'r. 
Sonra da .-ueten1n dalla ıabiiJ).10 
er~en 11aa~ler4Ilde bayıterae tUkm
dll!ı';nden ve 1razett>nın t.olde~ e.ie 
dol~a:ü ancak ownablld-linl:fen 
Ozüıere.< bab&c:.U!er 

c- ~yıntı.ı bıu11ıi part.ye -vereı
oeıco;tnl:ı?• cııre &0rma..--n1za Jilzl»4ı 
kalmamıştı. E:neitlı?l!'r de ıotl\rle.:. 
l'lhl G. H. Partııınt tut-u;rorlar<!... 
Knnuşmamız eıruındL u:AS'an 

uzata kulak kabartan 40 • 4~ fııt.'t" 
ıannoa bir a.hıs ıı:aıkara.k yanımı

za pldL Arn' kabl ehanen·n m 
aa.' nlertnden o ıtıı n em 

11• öı SöZfl hemeıı 
R ıe Br a -ı 

ııı.. n~ 

:ror!annt. Evde de dot' Ufıw. 'DU~· :Dü~manlarınız Vlilr, etrafına-da• 
Jar h \ n.., ' h 100 * 1ol•tH'or, faka; muvatfat oıumı..: 

•· Oeçınebllıy"Or muıı.unuz':':1 di· J t·t~ h. (;Ö "\IL t .K * :r•cat. Tuttuğunm tfl devam et-• 
re sorduk. : t:rın. : 
·- &,f'igın ııeçl..'"ltınde df"lıtUtl:k Böyl~ CHP nın. Dol:Uda..'\tl bu * AKREP -:?l Eklm - :?? Ka~ım) =• 

olmad1. O her lr(ln dört S:llo arpa- kale11i, e.mcUltk eski durumunu * Sevdta;ln!z ve her ttirlQ lnandıı.tı· • 
ıını y1J.·or. Fakat. et'n sel de bl7'l muhafaza ediyor. ~aoen Şe,rh ce-- İ nız birinin thmall ıtıt illil)'or.: 
cor .. dedi ve reytnl C.HP. ne •ere- ~m·ın tekllfl. kabul edllse ctabL * ••bttdln ıeçlcldlr. • o. Partili ıcı.ım. llem · )-1e <;adl'!ce ü h ıı 

, ceginl tat.lı bır tebeı-'>Uuıle fade ytneı ete vıkı\aca!{l 1 P e ··· ** ".\\" C'l Kat•m _ 20 Aralık. : •. llfla Jetıt BıJflil çalışara:t.. eme . .::: '"- -
•ererek tsı.ımııik bfodeUennı ta.i· etti. Cefilm KUtre\·ı· * Her "tri olduıı;u gibi kabul edln .• 
aır komı&yoııu başkanına babam- Ze:rtınburnu·n11a ecı ndlt"lnı tn- •· T'Uraut GOie'nln ann~ı b.le * S&brını.::ın mıiklı.fatını )'&tında• 
rnıı ctbl hOmıet edt"rdun. Gazete- tıbaa aQre: buranın .. ._~nlennın reyınJ bana >rl'f'C"k• dı;or •Inma. : aıacakınnız. • 
terde rcsmın ve ıamtni görünce canını r.ıitan te:...: hWiU6 aldatılmış J• ötf'~ı Kan;lılar? • oGı ~ \ K C?l Aralık _~o ocak) :z 
\·unılmuta döndüm. Kendıme olan olmak. Geçen 8!'Çltn a.tf,fesınde Ce- Küfte>ı. onlara da bır çare bul- : Burunıtrde muuaı.a~adaıı ttt "• 
ıttma:ıun.ı bıle kaybf'tt-lm ve par- lAl Yardımcı nuttık" sıkar:C:en. mu~ Tam 400 te.ne hillla ıpei\. ııöm- * nın b!ra?. aabırlı harekl'l edin.• 
tıden ı.aıua ettlm. Bu <;imde de «- Tapularınız cebımde. Yartn lek a!mı1. Bunlar. a#;alara. beylere * .~:.z.n lcln be1Jrlı ola<"attır. ! 
reyimi kullanmıyacakını.• Obür atın v,.re~tız• dem . fa'tat vcraec:et ..• Agaıar. ııömlegı ııyln· ! KOV.\ (?l ocak _ 11 ~ubat ;_. 

1934 r.eçıınler!nde au.ooo ""'.çme- o cOn. buırıln t•pularda.n hır ha- cc .köylü. rey-1 teısltm edt>cek... * Bır :ı:>plulukta taııısacaı:ıınıı: biri_. 
ı olan Ba\urtöy'de D p_ reylertn ber çııs:mamı,. G•)mJe-klf'r dar 'eya eenı~ ola'J:· * • 
ı:rde 50 fa..zi&Aını aımı,. A~agı yu- Zertınbumu·nun kaza oı:na.~ı d& :ır. Ne mahzuru vfır? Herkl!';!.Ini:t"l , * a;zin h~ havat11'.ııtda mılhlm bir• 

karı D P "" :!3.000. C.H.P ye de ourada.'<Jlerın flkr.nı dettışt!rme-- bedentnc uymaz ra ... Ha:Cıkat tU * rol O)'na~aca~. : 
"000 ı ı K &k ••. k 1 ... B"alar -n·ıe·, aıy-e:-,,. *B\I IK (19 Şııbat - '.?O '.'ılarl) =. , rey ven :n f. mış. •- aym anumız e . ..,_cı t , o ..., ... .,u • "" ... --... '" * 

t'ak:at bu M'Çtme tadar her yer· da oldu• dl~:orlaı- f'akat ne vuıit iti. iı:~vltıde. bır * Çuk çabuk t"engın olma .. latlJOr"-Jıl. 
" K z ı b ·ı te.'· •-" ~mi••• k"'1aca.1< .w1.z * aunuz. Çuk çah mak lazım oldu-., 1e olcıu•u l"tbı Baltırköy•de ae ço... ~acıll!iı eyt n ıırnı.ı u \"a:-an- "" .,,_. •" •"' • 

" t cı c H p yok. ! aunu unutmayın. Şanaını..: açık.• 

au. 

""'' ""''' ' ' '"''" ....................... -......................... - ...... ___ , _ __. ........... --......... _, .. ____ , ................... ,_ 
STİV ROPER 

fe!'lt>r deiıtşmlş. B!r kere natusu- ~-.ıarın da bu •l!'c;m edili. JI ' ' "'"·ut ÜZOt "\l lR •««•••••••••••••••••••~ 
n un va rlfi ı nd an fazı uın 1 eli: ali ı yet d&liteo?.~, ı~ı,~·=•ce::ı~ı~t=&hm~::'~n:_:•::::~'·~o~r. __ ..:_ _______ ~·-----=========:::::::::::::::::::::::;;:;:::::;;;:::;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=z_-
t;~!ti.l edtrormu~ ve Tapılan &011- ·- ••, "'""''""'"""""""'"''"""""'"""""'"".,."""'""'""'''"'"' mu11um11111ıuıu11uım111ıı t1 "11111111111111ou11111 11u ıu ııuuum11nnh11111 111oıuıu 1 11 11 1111uM1111 oııuo nı .. 't. 
~=~~~~a~f.~bub~eç~~e ~eP~~;~~ 1 E~ ... S .... l ..... N ..... E .... ,M ....... A ...... l .... A ...... R ...... , .... ~~~;~; .. :;·:·;;";;~~;·~·:" """'"'"""""'""'"'111"'"'""""'""""'""""""'":'":'" , ,,,.... !KD R A D Y O l A R ~:~ :;r~~~r konu~uı ~ 
cencıırmemek ıçt::ı rerıertnı kul· i Bab11 ~ıeııto:eiil, tntııtacn B u G u N 2.ı.30 Neışell melodiler ~ 
ıaıımıyaıea:tlarmııı. ; Kanunu CU 1 5 10 1957 22.S$ !\.{. S. ayarı, haberltr ; 

Soııra Bılkltköyün 19 ke)yündekı ! 0: t&T\NBLI •Tel: ?tn67ı>: m.arte.s. • . 23.00 T&Ul &llcuJ. proc. ~ 
töylu \ atandaııtlardan blrtOtU C.H. ~ ll B T O L O Kahraman Oöı:ıüllOler ANKARA 2t.oo Program •e kapan~ E 
P ne aöımıüf!er. E AK:IJI.. cTel: 41&:w.?• N•poU ~aceral&l'l 3 Perde, Sah.n.eJe ıcoyan I • da ıarı . N.ettn Bulut aı- 442948. Be1beJ.tad.a $11141n, 1-27 Açılıı, ve pro;:ram tSTA.."'8Vl ~ 
Yapılan çoıc mütl'l1'121 hır he- ' Ke-rem U• Aslı, Harman l'ıt o\R'.\l\ R-' cTt:ll Wlih . dekor: Mn Mel. Eg"lence ver erı kada'llln 1atanbul 21'221. httn1• . 8.30 Türküler 7.57 Açıllı ve proa;ram i 

aapla l('e başkanı aen~ de tevazu Kara Sl!ir Kadınlar Turdu, Ma ;~c.ı.e. T.\KSI'1 BELEDiYE G&z1 oenız 368020, Kadıt&J 6.'5 Sabah mUı:ıtı ı.oo Sabah m~ti ~ 
c&tereret ALKA ZA.R t Td. .Y?$6?• ceralar Pe~nde. YENi TİYATRO cTeh NOSU tTl'L 48..~•: 3M57J. Ktnahada 518W, 7.1$ Oyun havalan ı 30 Haberler i 

c- Bu beç>Lrnci.e her !iti parıınln Bir Katil Aran11or VE.~i ($, 8.a').ıJ c?5SI'?• 4i(Mff,, OiV.-\N .Yel. 411Z:!Ztl• Duo Romero <t..panyol Raı:nt 242711, Cıi:üau 7.30 Hafif müz1k 8-4ı.5 Sa~ eaerlert ~ 
alacakları oy farlr.ı blnl geç:::nez v• ı 1 .&TL.4.S cTt'l.·444111,)• Kahraman OOnülhHer DKLI _ 1'aıan: Reflk Zlz:t Wagner. Remzt Tr1· danılan) Ohrlstıan oag 360945. 7 ılS M. S. ayarı, haberler D.00 vaıı ve paaodoblt ler ~ 
bılyü bır ihtimalle bu ıa:k C.H. : KorJ:usu:e Kahramen Can Bedeli Erduran. Komedi 3 per· oeundan b&fU mU%lk. IKOpe.ıc revülJOl · Trlo 8.00 ŞarJt:Jlar 9.15 Şarkılar i 
P nın lel\Jne olacalttın dedi. ! ELfl .1. :\nL" •Tel~ '443'4• Vf:'Iİ CB Koyl ..-';llll?*o de. S&hııe~a koyan vaart tl.ILTON cTel: 483200•: Raşfı (&Jı:robatıarl) 1 J f A ı y E 1.30 Çeşitli mUzl~ 9.30 Kapanış g 

C.H.P İlçe Baıtanı lle 1 ru1· ! Para Kurbanları. Oünahkir. Dtfl Örüm· Rıza Zobu. Oellor N. tıacıınanda Pezarteain. Yılmaz Duru ve NHüfcet 9.00 Proaram Ye kapant_o, 12.27 Açllı.ş ve pro;ram ! 
tCklt\en M>nra. D P. n1n Uçe :nerke- ~ LALF .-Tel. 443"5• celi: ı>eraff. den ba$ka aıc am Mon .-Türi: folklor dantl> - 11.57 Açın.ş •e Pı'Oi:"r&m 12.30 Salon or-'r.eatra11 i 
,.•ne eıttllıt. Daha öncP. de bahı:Jettı- § na)·dut Çt \1BER.tlT\Ci •!22513• SENSES OPERETi danerı orıuı.ııtraaı - . tar· Trio Ral'l"tt <AUobatlarl dıtaııbul: 21mo), nt• 12.00 Armoni mızıJta.aı 13.00 Şaritll&r E 
l:lm 11bl bı.nanın kapıları ardına ~ ,.,. Kahraman GOnüllUlel' Pra•••nın Tbe • oar· mıra Roof'da: aer ak· - Pavsonda: bham ve foQ:lu: 27'501). (Anadolu 12.30 Vo &e.riten ıarkılar 13.20 Baston Promanade :. 

' 
a. LtiKS cTl'l: 440380• ..,_ kadar a~ı~ old\llfll baldl" çerı : Can Bedelt dumm Gtrla Bale snı· sam Blmar K1aa or.<e• A'Ytf'n Gencer •• &tnL ratası: 274502). 12." Serbest aat orkeetruı : 

kıitlbeden b&lfk& kımı:ıe roktu. B,7. ~ Şimal ıeçld.1 Nil {Slıı"ncal • ?:'1493• bu •• dan.aö:ıı eehrarat truı. ııvon.. 13.00 )ıf s. &yan, haberler 13.30 H•be:rler E 
~ı'k.arlı:en D p_ Kadınlar Kolunda~ ! SAR.Al' cT~l: 4411.lıbıı )ı.laeeralar ~ldeı;l '1 Kar· n1 to~rakiyle cKALDI· MULl'!!11 RU.1 cT~I. 4497'9- DENİZ P 1'.LA.S (Booıtantı): fren-vapur-uçak 13.15 Türküler 13.fS Şarkılar § 
bir hanı:n 1çer1 aırdt. Hem~n a.,u ! Kalpazanlar Çet.eıd <l!!!>fl 7 oelin RI:M KİB!ı.Rh • Operet: 13.30 Cumar teat k.onaerl 14.lS Dans ve cu ;:-
Q tU ııabzını ·okladık. Kendl ıta· : i.Nt.:J cTel 414595• ,,. • 

0 1 & Ö 'I 3 perde 9 tablo • yazan Semra Tlldts (Orltnı.aı Armatan Ser:ıol orıtutrs- ıt 13 Beraber şarkılar l4..ıl5 ~ e.eriert E 
d•tne aöre c. H. Parti.at Bakır'-<6::· ~ H•rdut ... .. Bellı,t Selenı '-Iüı:1k: danıdz) Duo Barsa.ıo ıı ve atratatyonlar. fD. Demtrrollan Baydar-- lt.4.5 Konuşma 15_00 Şarkı ve aryall.r ~ 
de ı.,ır bası::ormUf. :. tSA I (KuımpaŞ&J 4ıl!llM HAl.S •Tl'l S60lU. Karto Kopoçelll. çarııam (tapanyOI danalaroı in KER-V.4.NS.\R4Y: CTel ı o&•: 310t75 - 8irıcecı. 15.00 Ş&rkıla:r 15.20 Haft.anın proıramı ~ 

Par;I mert~zınden M..nra. ma• i HeJJr&ı7 E"rı&t. lkt Atef Yoıs.malan. inanmam, ba aaat 1$ te te.nrtll.tr C'I Birol (orlental dan· -171630): 223079) - (Den.lzyollan: 15.30 Amerlk.&da haı-trl ... 15.30 Şarkılar ~ 
halle mahal1l"' dol .. tıle. Hıçbl!l de : Ara.unda Devler Botuşuyor. ıı ma~ıne _ cumarteal 15 eöıı Semra '-IOnlr ıorl MarucellA orteıtraaı ve 4BlJH (Tatil saatleri tıtlh nan özel müzlk 16.00 Oumortr.a1 kooaerı ~ 
lılÇıtça ben ıu partidenim. şu par- ~Af"ER. ( h.&.iımp• ) ..,.,lOI SUR-EY\' \ cTeJ: 360A~ te talebe mat!ne ental danaö;ıo ~ofla ve Nubar orkeatruı.. Atra:ıı:. barat: 440207) (Şehir 16.00 Kayıp mektupıan. ıa.30 Dlnler,ct tatetler1 ~ 
tıve ~·ımı vl'receltm dnneot. Fa- :: t Humberto CP'ran.;,:a yıı.. rtb Batı•rı: 4«233) - IHava proıram ve tapanu. 17.00 Uç ll74&n meıocıner ! 

~:t r:~ v~=~~~~~e~~:n;~~~: 1 n;:~~~:· c:t:h:":~ !~~~y K!~!~Dde. 61hlr· ::~=,~~~no~: dı:ıı:~~~&r~e dl~cr aırak ~:;~:~r~~:?~ ;.~~~ YNoııo:"nb·. "'e"c"z·a·n'"'eı'°er' ~~:~ ~~~~ ·:.:;:rram :~:!~ ~j)~~.r~:v~ .. r~... ~ 
•- O- Partıse reylml verecf'ıtim• = P"·nl... OPl:RA cTeJ: 3GOllZh·: NOK:'ıl.\NDIV&t Teı. 4.tt-101 dl3er atralt&l"onıar. ıa.oo Dana muzıaı ıa.oo Fuıı bere~! E . t :: .. .. · 1 medl 3 perde, Çar::am a J 8 l 
demekte hlçb'r ma...'1zur }'().-\. U. : ITSl .\R c'J'l'I~ 44'?15b Kelepçeli ~ ık. Dem r ba Cuma:rteıt tenzJ.l&t.- Marla Zouhı orlle,ı,tr. OTEL OESlzP\RK C'l'e. u 1 .30 nce.aaz 18.31) Dan.ıı mur:ttı : 

Ekme .nı ta.,tan çıkaranlar daha ; renç u Adacn •ı - eantö.ı Vf"ra ~ıe. 18 35 Serbeat aaat ıa.s.o Ea:tttm saati ; 

~ıll:L'll~~atn~~~r~~ Nı~~~~b~ f r.~~ır·~=ı~:ı;t4~~~140• \ LRT •Ttl; Jtit761• ~. H;~ı~b::u~ı:~ıtt c~ chlntııı - Sl))em ''0 ku6'ıe::C~~İ ~~S:!J•d•M or· CBPJojlu • "\ferıcrz: r\ rn ~::~ ~r~ı:!a~ir h~:::~ !::~ ~~~eı:::r ~ 
nuncıa. <ônuıtukları:nız !:ı:anaatle- : Tı&!l Alev, Roc5·n Roll -->ai:ıaue F"a.b\·e, J:vai:ıı ur matine. Al&:tneler ~~~m~ ~~~&Jrlıs~~:,, trstraaı - Santoa 'I:ua man}. (Takıı::l nı : İki K.apı · 19.20 St:tbl'J;t eaııt llJ.'43 Gitar kuarteti ! 

ne aıöre. •- B,.n D Partilıyım. i T \ KSI" •Trl: 4ıll 1 9lıu Kadınlar. ıa.3o fVtyanah dam02"l~r) - Serra 1ı ı, k ı 19.30 Se~tne melodtle: 20.00 TOrtüler E 
')en C. H Partıl!rlm> diyebildiler. i Kara babttm J 1 YA J Rol AR KCÇL& S.\ ffllo;"I: Cftl: farına (Or1entsı d•n• (Kaıt~:::::a;e:,a;u:::~: 19.<fS Radyo köy poıtaaı 20.ı~ Radyo ıaı:etert := 

Yolca (1derken. eşegı. !le evlere E t s T A N B c ı. 4102••· p o, ,. , - ,· m da t 19." Şar~ılar 20.30 Dtnl~cl tateklert ~ 
ı bit' ah·a rut = Carş,amba, Perşıembe, ou "'f\ffR \"\l f~'. 'fpl "'~'"''' > CK.araıümrtlk •·att.h: = 

au t8' r:an l&!J ıca Ö . Ü Sö.t.; ~ ıtLE'.\ID.\R tTeı: ~334&3• r1 J_-.panyal rıldU't Carmf'tı 20.ll B&dro gaıetu.1 21 00 Şarkılar : 
\dl 'Nf"\'nızb ı"'dnık •·T •- :.·,_ ı·wo Jlma Yanıror. •ı·· sEOIR TİV\'IROl.4.RI ma ıuncıe ... ,~.}· ~~· 'lala .. İtalyan Şanıozo Batır1.61 71M41, Beyoıtıu H.;ı.tk). fTopkapı Akq. 20.30 31'rbest aa&t 2L30 Onbf"t ıtınde btr • 

avt.daıı audaıı &41 a ı . rr ..- _ .. ... .uarr, umar._. r-..r 444f44:. Burpzacıa sıseoı nf: Teni Gu raba), (Ge. 20.3J Spor haberleri 22_30 lfila:ıl( 
tun gilo akaraa ı:ın ıtra:ı d01· ceralar P9"1nde. OR \ ":'t i l(IS:\fl (Tel 44~1Ş?) günleri aaat 17 de matı- Llta Dorı.s Sadık Avcı BUJUlı:ada 516081, CUbutlu 20_45 M. Akaltan Ork. 
• nnu" Pa".crı.• ':ıu on liranın iki ; I'-\& •T,.ı "!1.U''!• KAHVEHA~E Yaran: ne. Komedi 3 prrde: •e artadaşları 68DOOl 80. Erfnıtov 55704~ dlkpap. · Be1azı t: SllreJ· 21.00 Şarkı ve dan.1 muz. ~~·!~ ~:.,~: 

ı e R cı">r kilo arpa partıı~ı 1 ~ Da rı R,. .. ~ en K•&. C ,,6 Golden. CtV1rrn "'TZYZESt. }·az.an. Bran \!fıf,\HPO ı'1••da rı ~,-. 7?'111<' K•llı. o~ ~·a). (Cafaloıtlu · Sirkeci: 2ı.ıo $erbeet. ua• 23 ;--, Danı mür:tı 
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1 Zlthl: ım 

BULMACA 

• 
• 
• 
• 
• .. 
• 

... 
ı:..1"121" cı.,...,ı.,.,., 

çeııtll ••tı~lerle • o.' 1y.b111 r' ı-.. 1z1. 

SABITLUX 
MARKA 

Parle~ 

D•v•n•~'' 
SHAKOL 

HARNOLIN 
MARKA 

oyal•• her türlü bop 
lhUy•cınızı en Oslün 

ıekllde lca11ılar 

Soldan aaıa : ı ---:.....ı._J J 1 
:a OenıaUıe; Blr b;,. l.iU.temıeke. 
haut ıh. t _ Alle •1'& · :S - Cen.. 
ı - »ır nota; öı-ı:u. lnıncıan. blrl. 
Xor T - •u fırtı~ .. ~ - lııltJM•l; 
LlFlk. • lanı. I -

NAZARI DiKKATiNE 
'Makinalar için Transmisyon zincirlerimiz gelmiştir. 
Perakende ııfıtiyle oatııımıı: 

YUkl1'ld&n. llfaltJ • 
1'0U\tl1uk. 2 _ Ct a ·. l - lldd•t.11 
tu10atqııuıa. •- ~·· 1'•h••tll bir 
bat. 4. - ıu 1 1 

ıaa aıman; Bır 
aanı,ıı • atı t • 1 - :aır hart nok· 
' - Bir ınuııkı - :Zalı:l blr bleU. 
!arından blrt 

1 
ltal'ltt; iatt.nun .. rt.. 

erııanındaa bırı. - .. rı ldatı; A.tlt 

lll',kC RLl.\IACA. iN nuı.ı 
lold.an ••ta 1 2 - Oda· ' - Kaymakam, 

t _ 41 5 Yarı. S - Maıı: Nal, 
(NIIJ .; - Tarti:at. 1 - 4.1: Lln. 

1' ' - Nayı; Ti•, 1 - kral 
ı. ulı:arıdan a,atıra. : ı - X~mu· 
• n 2 - Oda; AHI, ı 

- i11Hk, s _ 411 -ı. - Y•nr. 
Dan ""' ı - ıtam. 

ya, T - Art: h. 1 Mali: 4.T. 

Dünkü C. H. P. 
toplantıları 

1/2 X 5/18 metre i 14 Lira 68 kuruı 
5/8 X 3/8 motrHi 18 Lira 40 kuruı. 

Satıı ym: 
ATEŞ MACAZASI 

Tiinol, Gal!pdtd• CıddH! IS B•>Ollu • İltııılıul 
(l'liklt'k Jtıldırıml 

OGRENCI ALINACAK 
Yiiksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden 

(lstanbul - Ortaköy) 
1 - 2 Eylilt • 15 Ekim ıraaında paı-alı ve parasız ölı'tncl ya· 

ıılıeaktır. 
2 - Ölrenim (4) yıldır. Kaptan \'t ıem! makineler! tıletme 

mühendisi yetitlirir. 
3 - Liıe mıtem ilk fizik ve kimya proıramlarından mU a

bıkı !mlihını lD Ekimde bıtlır, 
4 - İıttyeııler okuldan alıcıklan ba ıh !ormUllor! doldura· 

rık ve p01ta pulu ıöndori!orek ym il• de ! tenilebilir. 
•> Bu yıl mezun oldutuııa dair Devlet Lise bitirme diplomuı 

veya liıe müdUrlUIUnUn yazısı 
b) Üniversite veyı bir yUlcıek okuldııı naklod!yorsı sıııı!ını 

foç!it!n! ıöıter!r yası 
c) Kimlik eUzdanı veya örnel! (22 yıoını b!tirmom!ı olmak 

!lzımdır.) 
d) Yeni r•kilmls 3X4 JUk (12) fototraf. 
f) Aıı tezkt1 .. .ı, 
•> ker!!kle illtiAi olmadı&ını Vt!ya ertelendiline dair yııı 

ile müracaat etmelidirltr. 
5 - lluayene 17 Ekim 1937 tarihinde İıtınbuldı okulcı yıp

tırılır. 
S - Paralı ıtrec klor h eden ön.,.,k! yıllardı mezun olmuı 

ve 22 ya~1nı ıecirmiı olabillrltr. Ancak ayııca, 
ı) .\•ktrl!t!n! yapmıı , .. yı ertelenmiı olması yıhut Hkerlikle 

ili !kleri bulunmımuı, . 
b) Aıkerllkleriııl yıpnıımıı il•l•r ölttnimltrine ın \•enn .. 

mıı önr. girtliklıri Üniv-.slte vtyı l'Uk•ek okulda bulundukları 
sınıftı bir ,-ıldan flılı dönmomis olmaları, 

c) Askerlik yıpmıt !aeler terhis t•ıkertıi, 
d) ÖJrenimlrr!no ıra vennlısoler iyi hal kllıdı ıöıtennelerl 

!Azım dır. 
7 Paralı yatılı Urrtt! Ut taka!tte 1:500 liradır. !122~2) 

Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Kayıt ve Kabul Sarfları 

ı - llu yıl Fakültem!t• aday ötrenci kaydına 16 F.ylül 
1937 Paıarlt•i günü baılanıcık ve 15 Ekim 1957 Salı günü 
!act 17 ye kadar dcvan1 tdiltrektir, 

2 - istekli öğrenciltrin aday kaydedllebilmcltr! için 
ne ;..elı;ilde (Burslu \'f'YI serbest) okun1ak lstedikle:rinı bil· 
dire-n bir dJlekceye ap:ğıda. )-az:ılı btlı::eleri ekleyerek Dekan· 
lığa baf\"tlnna)arı ''" ıu1a~· kartı almaları lazımdır. 

,\(lay kaydı için dilek(eye f'klenteek bel~elf'r: 
a) DevlPt ll!iP diplonıı ının ash ,., devlt"t lise imtiha· 

nında almış oJduğu notları gösterir belıe CSotlar ifttncl 
tarafınctan lllf'slndt"n göndrrt.ilecektlr). 

b) Tasdikli Nüfus cüzdını örneği 
c) Sağlık ve aşı raporu (Beltdiye veya Villyet tıblbli· 

ğindcn alınacak) 
dl •.5X6 büyüklü~ünde 12 adet fotoğraf 
e) oturduAu yer muhtarlılından iyi hal ki~ıdı 
f) Kendi el yamı ile doldurarak 15 kuruıluk pul üıerl

ne imza edeceg:i beyanname CÖmeji Fakülteden verilecek) 
g) A•kerlikl• !liş!~i olmadığını dair A>kerlik Şubesinden 

alınıcak belge CTıh Uine ıra vermlye-nlrrd•n ishıınm~) 
3 - Seç-imde kızanın ö~rencHerin bu husus kendilerine 

bildirildikten sonra asli kayıt!orının yıpılıbilmesl için la· 
mamlanması isttnilen bel:eler \'e arınılan ıırtlar: 

llurılulır için 
ı) Türk ntand•il olmak 
b) Yası 17 den kütUk, 24 den büyük olmamak 
c) Bekir olmık 
dl FakUlte tarafındın St\•kedilecetl Ankaradakl tam tıı~ 

kilitlı bir ha t~hıned•n i!rne;ine uyıun tahsile ve memur 
olmıa. mani bır hHtılılı o!mıdığıııı, memleketin horhaıı· 
,ı bir bölıeı!nde hiımele kabi!!y.,tll oldulunı dair rapor al· 
mak. 

1 
e) Örnetine uyıun (Örnek !'ak!ilteden verilecok) YUk· 

enme •enedlnl Zirai! VckAletine ,..,rmıı oldutuna dair bel
i• cetirmek 

Prbeıtl•r !cin 
, . Harç ı·önetnıc!!line cöre nrı!mu! ıtrebn har~ların 

t nıvtrslte !uhı he i•t atırtldıtıııı dair makbuzu Dekan· 
lıb ,.ermek 

10 
k4 - llu yıl Zırut ''ekllotı hesıbını bur.hı 85 erkek , .. 

" titr•nc! alınacaktır. 
1 - Bur lu Btrencilor oıruı il•· 

D~vtet Lise Bitirme imtihanı 

1'e~ Pek!yl 
l':deblyat Pokil'i 
1'ın İyi 
F.dıbjyıt iri ~roct tle mtnın 

ftlın:r arııınf'fırı rınt durum1ırına ıöreı seçilecf!ktir. 

h. 111 - lD »e daha eıki )"ıllır mezunlan olıunluk imli· 
an netıee5 · ·· aktır. ıne ınre )'llkırdakl esıslır dalreıinde ıhnı· 

'dird 7 k lerb••t nk1117a lıt!ytnlerin adedi fazla oldu~u tak· 
mez~nb a {~ durumunı re hıırslu öğı-encilor<le olduğu gibi 
<•il !ket •r•••l•r!ne cöre yönet!nı kurulunun t .. bit ede-

'!' ı1rdı tiiı·flncl alınarıktır. 
da hieol>~; 1 - !\"ok aıı •Hık vercn \'eya ıöndt,..,nler hıklcın· 

1 
" 1nuam•I• Y•pıln1ıı. 

rı D k-
1
10 .kim Un l'a11rtl"<I ıl!nD saat 17'ye kadar notla· 

m• ı" .1 " ıtı J•lm!yrn i!ir.nrller 1511 ölrenr! •çimin• •in .. 
ıoı. C1Z530) 

Kocaeli Defterdarlığından: 
ı.· 1 - 18~11 lira P2 kuruı keşif bed.el!! Akmeıe nah!~.,! nn. 
1 
~me_t k•nıtı •narımı 3490 uyılı kanunun 41 incl maddesinin (D) 
1 rı~ı uyarı?'\ca acık eksiltmeye konulmu~tur. 

t 
2 - İhalc H/10/1937 Pazartesi günü saat 14 te Defterdarlık· 

• yapılacaktır, 
3 - Muvakkat teminat l !!38 lira 39 kuruştur. 

t . * - ihaleye tıth-ak edecpkl•rln bu ııı yapabileceklerine dair 
t'mı_t ıfiı lüdUrlilğilnden 3 ılln evvel almış oldukları belge ve 
emınıt mak~u!lorıyle birlikte komisyonı müracaat etmeleri. 

llil!IS - aı·tn_anı_ıy! ı6rmek ioteyen!er!n Nafia ve Defterdarlık 

~
t EııılAk lüdur!Uklorıne müracaatları !Un olunur. (13374) 

l&hlDt; VAT4.M O •t1101llk 'f• Matbaacılık T A.. t adına ı 
• ıao t< ıts VALMA'i 1 

Omumı Nırl701 1Qftflr11 /locan not' o .R 
Bu ıa.vııaa Ta11 t1~'1nı rııı"n '"•~. "rt•" m•ul ıntldOr: 

OZC,tN ıaotOIK 
••nı harfl•rle .zön<!.erllr::ı.~ınt rtca ed•rtz 

Hür P. Eyüp mitingi yapıldı CHP işbirliğine • 
ınanıyor 

ı~ı ı ıncHl•ı kal •lrll f sabık b•tkan. TıklU (8:ışı ı ıncld•• 
ttt.a •lmM.zclı • .Utcliat.e tlfl bllllt.ar4 Afehm•~ OUler. ~uın Teknia1sn1• hıll •dtJ"ltrı ilin •tlll•f"l'"-llr. knıt· 
d• auhallf mabuıun bulunmama.u rl ıendtkaaı ı•n•l ••kntt?'l ibra.• ıtnJınttl. bllh• .. "• lı.Qftın ,,. lıı\•I ı~ 
tim.diki durumu yaratan batııca ae· hlm Ouz"lce, ldar• heyeti Ulea1 S&· dll.)"lan ehenıml)eUe öne aınıalı.ta
bepUr. Htr l&::Udaru:ı koııtrolü biraz. Jlh Özkarabay- Te LUtlk Sendlkalan yız. 
ıeftek olura dlttatcr!Uk temayül· baş.kanı NJya:d Hançer dün bir be. sual - S~im beyannlimelerınız 
t.rt ba,ıar, Be-n eetıeen mutedil blr ;anname n•~rederek Htlr. !', ne nl· tıuır nıuıır? 
pollUlı:aeı)'ıa:ı . .J.tutıaka Hür. P, 1k· çln glrdlklerlnt aoıklamıtlardır. t'f>\lllll - !lf'l:lın b,.,, Atlllftınrlrrl· 
t.ldara ıeımel1dlr d•ml)'Orum.. Yalnı~ HtR. P. "'JJ'.'lı' mb haur41tr. Rötu~ıart yııulı)or. 
teyler böltlnmemell ve lt1ecllate Ut· Bl'Oİ.'SKÜ AliTINOİ \a~ıuda ııt• .. rt>ılı•t·t'&lı, ttf')llllllftıtıto· 
LiG.ara tim ahraa alauı kUY'tetU bir Hbrrlyeı Partlal, buılln ıaaı 15 lı:>rde B .. th.ııın, <i\Oh)Rl \f' rrJlıu tııt'
ınuhaleıet bulunmalıdır. Bunun den lT.:)0 a. kadar, Kadıköy İaktıle ı,tlf"lf'rlııt> bllhtt.,.,tl )f'r \t'rlhUlffllr. 
için de ,u 't")'& bıı yerde tn kıı'1'- mtı:vdanında llr:lncl aoık ha•a mitin· Suııl :St'f..' ıt kManctı11Jııı1I! ·aıs: 
vetll parti hau~isl ise vataru:1a, onu 1 ını yapal"aktır. dırcıa yPnl aeçtmlere ıtd.llttt>IJne 
aQteklemelldır. Bazı ·rerlerde mu· Yarın xa.ııımpa ada 9. 12 ara;ıı c. daır ne 11bl hır tf>mlnat vın:hr'!I 
hah•!e ı.n aıac a re~ lcr 75 e vıt.r· M p "' 13.~0, ıı araıııı 0.11.P. blrrr {'e, ıtfl - 1113H ''il.) ııo.UHlıl ~ ıH•ıtf•a 
ctıtı halde rerter parçala:ıaca,.ı lçlu mitini' J"IP•C'&klardtr. c.Y:.P, a~"n. •ınıız ,_.-i·lınlf"r l~·ln h1Uı.ll.11t1'11 .. , •• 
D.P. :.AS 11• aecımı taanabillr. ca pazar Jilnil 'ÖtJı:11dar ıl• 12l. Bey ınloıl~lı, '1111rı lıl,ı• ıııınıll rıllp, 
E:Uerl}"et. ueull.I bu bakımdan Ha· }ıo4 ıl2• 15) vı ıtectdtyelr:öJilnde toıunlıııu \t'rlr~I" hıtl.1 .. 1\ll'll hının 
kattır, bunun }"erine nlsbi ~im \12 ı.sı mttln ler tertlıdemı9ttr. ı·aıtar u:ıA .Hn hu .. ııı.hl ıtffa~ lıtrflau 
u.auıu lk me edllmel1dlr,• d.emltt•r. ta1thhuııı:ıııı"' alınıHa ha~ııuıı ... l"Mr 

Bllttlll m•buıu IamaU Selçuk Q•· il olarn.._ ,.en•I ı.llıll \l'rıtıl"I (' lt .P. 
kırofl:ıu da fUQları IO)'lea:ıtftlr; Mı'gros peyn'ır 11111. hli• hlr lllf'lıtı .. 11 1111111111 alr~· 

•t yıldan bert Uk defa. bir açık lılıulr hanolı.f'I l'lll'ııırı, 1:.dtr .. r ıa-

hıva. ıoplıntiaında tonufU)'orum. ahhfllııtııııto ı~rl"ılııC't> nıtrtlıltn il· 
Bunun. ı~ın Allaha tükUrler oı.un. f ı;:J..IJıi ı..r .. f'rlı. 
JIU kadarını dili Nlt"KIYeblllrlerdl. sa ıyor Sual - İ~I meaelelcrl tc;Jn i;Ö--
11150 deu önce ıet alatemt cart tkeu ro r'! 
•ZY ÇanitaYıdald aa~ır auııan, duy ffla.t;ı 1 lnclılel ('f'\lllt - İfıd \r .-o .. ) al 11,,..,t'lt-ltr 
bunları •dlyı baQ:ırabUlyorduk. ı:ıet ıamııtır. Orı•\, .. rrhı· .. ı , 1•ıulll.n ,,. ı-;11 )JH ı 
elateml deytındı konlireıerım1111 ı•r~ !.flan'll, ae'l1·ır ıtlt ka.m ·onları· ınrltthırın ıı;unıullrııııır.,,ı \t diril· 
bN~ç• yapardık. Deleıelerimh!., oLıl na. (Ünde 1·Uz11r teneke pe\ntr ver· nıı• .. l ıcııı tlf' ('ıılı~ttı·ııııı .. 
kd•tlırlnd• •Urtlnme.ln dlyı okul· mekte ııe b\I ptıYnlrler 2RR ••r rram Sual - C.).I P. ntn )'t-•ııı Hldlhı.rı 
tardı bırnıdtrılır ve •••f• konııı:re- llk paketler 1Qlnd• ıatı•• arıedll· üzerine ne dO:;üntıyOrlıiUllUJ? 
mlıı IQtn ıerııı:I ıaıonunu tahıla •· mettee11r. ('r\&ll _ nız ıuııhttlf'ft-1 pılrlilı-
derdt. O .. man baaın bl\ıün tuv· ••t.1 ile muhaletıtl dutelı:Uyord\I, BeledlvPntn Mlll'Oll vuıtutyıe rl ttrtt .. ııHhı lı.;lılrllılnt'o ııııuıı~nrırı.. 
ama li Qıt. tahalılert 111 oynanma"" ııttırdıtı hu peynirlerin 'ıt!ln11unun ı•rt"ııı.ııııc \f' ftllhl .. uıta lıııuıı·ııııı, 

350 kuruıtın arredllme.ı, halk •· "'ttr .. ılınttnııı,lır. ı l·:.\llil bf')Rlltıfıını
dt . .Faka' fimdl demokrul var.• d., ruında ıyt -ı~Hanmı,, v bu p•~· 1 ıırl.'ıhllllt'rl ılfln uld11111 1ı1JI bn 
mletır. Hatip bundan .anra blrgolt nırın ııae('ım lı:ahveaıı slbl cıeçtm ıon ıll" ıııulf'h!'rıllr. \ıH'llk 1111 
mevauda DJI', lttldarına tlddetl• Pf!'\'nırlJ oldu•u ,e~lıncte huı Nı· ..,ıs.un ~anunlıtr "ı-tırıılf'rdf' ı hlrllıl 
hucum eımıı, htr hucumunu •Çun· prllftrln yapılma ına tlı aehep o:- hııt.ıınıııı \rrnı,.ıll, nı:r Ltu nu Jc:ln 
kU flmdl dernotraı.ı. •ar,• IOIU ll• ınuıtur. oon. aat11t• al'IEedllen pey· tlto ınlllrtlıı rnuhıılrfrtl dro;1r .. lt"n1,. 
tamamlaau,ur. nırlt'rın hepit bıtınıtttr. ı-1 rn.rlnd.-,lı. ili'. nın hldlM .. ına 
l:'.\TSl\'A KADAR ---- J:/lrP hunun 11 .. ııt·ıı olına .. ı lı.r) rl>••ll 

Bundan ıunra Trab1:ou mıbuıu t s T N n u L lif' ('t'\ıtlunıı~ AIU'B .. bu ılUıUnt•f'· 
&mrullah Nutku, •D.P prosramtn· t1 OPERETİ nhı ı•ıtıılftn\·11 oıııtıllf'f"f'aldl'r. 
d&kl 89 madde Ue nıllletle bir ınu· •. .._~ ~l A }c S İ~l Sual - Odıt•yın ve Hıuıımh'nın 
kavele yapmı tır, Fakat. Türk mıı.. - durumları haii.Ktn(la~t ıı ru1tıntla 
itti artık yat.lıya tadar rının mum- TiYATROSU nedir? 
lan ebediyen söndürmek kararında.. Bu akıam Nat !?1 de Ct'\RP - Liilı.a)· 1111•.,.-1,,,1 b.ln 
dn,• dım1tı:lr J:mrullah. Nut.ltu •5 t S R 1RLİÖ1 oldıııu \l\dl\r hl7.hn h:ln tir hlr 
milyon doıarıık dıt boro• •• •Oö· ıııunınnınıtır .. \111.·11~ oııı.a~ ın 1loll 
rülmemlf ırıllyonluk t.raflar. dan Operet 3 perde llS.ad11 elıııdl)l' S.adar &ıl.,lt'rdlıl 
bahıederken hoparlörıln cereyanı Müzik: K. Kapuı;clll Dekor: lhtl)atı bır:ılı.11111aı•aJ1111 .ıannrıll-
keatımı, vı hatip tonu•maaını lce.a· M. A1aeıttln 'ornuı (:aı:t-ır a11\.f'tll'rlnln nr;rl 
mtlr ınenburlyetlnde talmı•tır. Top nı nten etmelııla Jı.tınbııl Vail Ve. 
Jantı daıtılırken cer•yanın bir lrıı:a Çarıamba, Cumartesi, Pazar ı.ııı n.P ~ı· tıı hll) oı. .. ttııllil•ti 
Y\llt.lnden Jceıl!dltl •nlatılmlthr. Sllt 16 da matine f'ltııf-,tlr. Hunun nıAtıft.,t ıuıı..t'll~-
HUR. r. Nlıi tı.TtHAKLAR Perıen1be, Cumarte11l matine rın nc>ıh· .... ııır ı.rıulll~rtııtıı dl.' lna 

H\lr. P .• ini 
"'.

"""" Tekıt\I •• t l be Ç b ti hal nıp. "orlı.tııl..ınruıır. ·- ' a e ye arıam a ma ne · 
örme aanayll ltl•rl B•ndltau ba'" Sual - iına.r hareketlerıude ka tenzllAtlı tarife. kan vıklll JU.ıa oıt..-en, ıenıı aek· plAnlı k&Ikınrna na.ı.ıl oın1•lıdır' 
ret•rl AYrıl zrakahn. t.ıanbul B•ndl Bf'ynrln1Url antöı ](enny t'f'\ "'' - ı•ıAnlı lı.Rllı.ıııınıuun nıt :..:.::.:.:...::::::....::..:.:::;;;;;..;:.:::;::.:::..::::;;;:;.._ _ _:_ __ ...;;_ __ .....;~.;__~ 

Yiiksek isabet 

6500 LiRA PARA 
iKRAMiYESi 

• 

111 nlıııraıı t.aııııuına ,.,t'1tt ... 
manlardan ınOtf'trl. .. '11 bir 1ı.nmlı· 
)Olltımn~ n:ıun aanuı.ndır lnt"f'IP· 
ınf'S.lf'dlr. Bllha a ı .. ıanbnlıın ı~ 
mın ıı:onu!unda mllt.hıı 11 lllr h• 
~,., c;·ıtlı!limal..lıtdır. 811: .. aııı.ııun..,1 
dt""ıı:ll. 1;.aı1ı.ınnıa aıh altında plAn• 
~11; prnırnın .. ı7 IUıf'llllflnUl T~ hı-drr 

f>tnır~I tl"n"-ll f>di)nrıız. Zl\nıannuııı: 
d:t ııh1nlı proKranılı hat.iki \al .. 111 
ınn şlnrınu7 olut·n&..ıır. tınar 111dı 
nıı ı nıln rılllrn lı;.:rnflh '• J ftl'llln 
ırııS.lllr-rl, ~o" t"dll•n ı.ı~nu•1U IA· 
rltıt f' .. trlf'rl taf .. ll:Hhlf' ntllll"te ı~ 
1fin •llf>t'f'glz. 

Sual - St-çlm. h!leterıntn önlen 
nıf"!'ll bak.kında btr k!tarı hutır1 1 -
dHn sö\·Ienı)·or. bu hUIUiiila ne 
den.iniz? 

C'rtıı.p - Önlrnınr .. ı lf'l'f'lo.rn l't"
c;·lnı hllrlrrl lf1:lı.llı\la &hll nlaral 
hlhllrllınlc;tlr. 

C.H.P. Genel 5f'll:ret•li bu ııt>ıah 
uçakla !1~hrıml7-den a.J nıaraıt, An· 
kara:;a ı:rıdecekı .r. 

Okullarda Asya Gribi 
devam ediyor 

Okullarda. tlddetll blr ırlp aalıtnı, 
genlt öloüde yayılma iatldadl ıııo.et_.. 

melttedlr. 
Talebelerıuıu :yaruıından taııwn· 

da 11;rip hUta.hğt ıörüldUjU 1çlD, b1· 
rer hartı mUddetıı tedrt.atı tatll 
edilen Alman LllNl ve Üsküdar A.. 
merllı:an Kıa Llaeılnd•n aonra; Btı

bektekl Robert KoleJ lçln de mU· 
racaat ~'Apılmıştır. RobMt Kolejde 
halen 137 04rencl ırtbe yalı:atanmıf
ur. Bu rakkam okulun mevcudunun 
Yülde 30 unu t.eş.k.11 etme:.,-.. edlr. 
l.faarJt MüdUr!QfU, bu otul tein de, 
\atU edlllp ed11memnı buıuıunda 

kanı.r alınmak üi':en .. tlık ı.t\,\dur· 
ıoıune muracaat etmı, ~. 

Vlllyet saıııt MUdt1rıaıo l'trdltl 
cevapta, okulun ıunauıın taleb•I~ 
rluln birer bafıa raporlu olaralı: 
evlerine latlRbata P,ı?_nderllmf'lerlnl, 

r•tılt olup jrlb• sa~nanlann da, 
nıüaatt bir yatakhane revir haline 
seılrillp oray• yatırıtarak dt~er t•· 
!ebelerden tecrit edUmelerını btl· 
dlrml~tır Roberı Kolej, 11r1bt yakı· 
lanın taleb• ••Yı.tl ytı.ı:d• 50 yl 
bulmadan tatll ecııımel·eı.:ıkttr. 

öta yandan, AVUl~\ll'Yll 1111 .. lncle 
de, talebılerinlu hıtDen hemen 
he-p&l ırlh• yatılanan. bir ııınna 

derıl•r tatil ıdllmhtlr. 

AKSARAY 
ŞUBESİNİ .N·· 

HUSU S . İ ·· 
Ç E K İ ·-L İ : Ş İ _ SEKER.BANK lltR 100 LiRAYA 

PIRIL PIRIL 
Amerikan Eşya Müzayedesi 
6 Ekim 1957, Pazar günü, saat 10 da 

Pangaltı -Hamam 
ıeık Aprt. Dairesi 5 

F.rgenekon Caddesi, Bay Sun
:ur Sokak 140/1 

(Haı Fırın yanındaki ıokak) 

t.ıu yanmaz Formika kaplı mueoslyle pli tik ve krom 
din•! yemek odm !Jıkımı, kolayca yatak e•kilno t•bdil edi
l•n kanape, aynı üs!Qpta koltuk sigara ve ahajuı-lu etajer, 
orijinal ham kaplı Amerikan ıalon baı-ı, meıhur Beautyroıt 
yaylı (iiltel~l'iyle yatak oda ı takımı. Komod ve Tuvale-t, 16 
ınm. Reyere sesli sinema projekıi~on makine~J, Dipfrizll ha· 
rika buı dolab11 kU\'Uk ve ı:ayet pratik c-amaıır makine ·t, 3 
dovirli pikabi)'!e Plıi!ro Kon•er Radyo•u, el ktrlkli tavalar, 
Blender buharlı Dtü, Kıtırlik, )"Ük••k sadakat (ili-Fil dUn
yaea me~hur klA!oilk ve caz e»er1erinden n1eydanı ll"'lıniı mu· 
auam Lonııplay plAk •rr!sl, Klinton 5 beygirli dıttaıı takma 
motör, 12 Kalibra Remtn ton beşlik otomatik şarjör!U Av 
tlifeği, Kenmor )ekpare havagazı fırın ocak, yine Kenmor 
borulu harika petrol sobası. a)·rıca havagaıı sobası, vanti
lltörJcr portatif perle sinema perdesi, Pireksler. Düdüklü 
ttncere, mutfak l1l'Uer1, Royal tJtbak tıkımı, oto tenno•u, 
portatif oyun masa ve sanda1yaları, evin ınuıaınbaları, ıp. 
lik ve avize v.ı. •·•·· 1. B~;ııAR 

Gaziantep Nafia Müdürlüğünden 
ı - Kilis- Leyli!, Kilis-Mezraşir. Nizip-~: me karakol bina

ları ile Kiliı - frin takım merketi inıaatları t~l kapalı ıarf uıulll 
ile ekıiltPmeye konulnnı;;tur. 

2 - Keııf bedeli 224994,60 liradır. 
S - Eksiltme 18.10.1D37 Cuma &Unll ıaat onblrde Nıf!a MU· 

dürlütü odasın4a toplanaoak komisyon taralın<lan yapılaraktır. 
4 - Bıı iıe ait keıif ve şartname her ıun !'laflı AIU~llrlUAUn· 

de ııörü!obi!ir. 
~ - Ek i!lmeyo girebilmek l~!n l&tlklilerln 124499,73 lira mu

vakkat teminat vermeleri ve Pksiltme ıartname&l ıereCince Tici· 
ret Od3sı ve ·ika ı JbraJ etn1eleri lizımdır. 

6 - htekliler, ıerçek t•k klıl v•ya tıı1el kiti olacaktır. 
cöwı ve t••cil edilm•miı ortaklaı· kabul edilmez.) 

7 - isteklilerin, bıı iıin teknik öneminde bir ııı iyi bir •u· 
retle baş..-dığını veya idare v.- deııetled!Ain! !ıbata yarar belır•· 
lrriy!e ihale ırl!~tinden en az (tatil gl!nlcr! harir) Uç &ün önce 
Vi!Ayct makamına m!lracaat eder•k bu tıln ek iltmeıinı sirebli· 
mele için l'hliyet vesikaıııı alnıalırı ıaı1tır. 

8 - İ•ltklilerin, kendll rinden i ten!len ı·esikaları tekli! 
mPktupları ile birlikte r.ar!Jıra koymaları ve ıarfın arkasına ya· 
pıştırılacak muınun para ile olm=unak Uzere mühür veya imza ile 
lyJce kapatmaları ve eksiltme günü saat ona kadar makbuı mu· 
kabilinde komisyon reisliğine \.·ermeleri lbıntdır. Postada vuku 
bui•rak ıorikmelcr kabul edilmez, (13877) 

Akköprü Karayolları Merkez 
Afelyesi Müdürlüğünden 

ANKARA 
1 - Atelyemizde mevcut 15tK adet hurda oto dıı lh· 

tik 2400 11yılı arltırmı, ek ilime vı ihale kanunu ıerrtinre 
ıtık arttırnıa suretiyle ııatılacikhr. 

2 - IPZkfıı• 1 stlk!erin ihal•~I 21.10.1937 raıaı·thi ıunu 
uat 11 de yapılacek!ır. 

3 - Mezküı· huı-da dış !Aıllklel'in keti! btdeli 79700 T. 
L., Geçir! teminatı 5977.50 T.L. dır. 

4 - Bu ihaltyo ıit ıntname Atelytm!z Sıntral Me
murlu&unrlan ücretsiz olarak temin edilebilir. 

~ - Geçir! tcminat ihaleden bir ut önce Atelye vcm• 
ı!ne yıtmıı olmılıdır. 

9 - Satıhla çıkanlııı hurda !Aıllkler it ıUnler!nd• ve 
mua! saallorı dahilinde Alelyem!z uhasındı (örülebilir. 

(13982) 

• llR KURA NUMARASI 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünden 

• 

1 - Ünlveııitemlzin ~terkez Kütüphaneıi okuma salo
nunda pazarlıkla kitaplık tt'!sial )'apılacak:tır. 

2 - KitaplıOın keılf bedeli 23847,09 lira kat'! temınatı 
da 3,..7,05 liradır. 

3 - Paıarlık CMerkrz) Taşkııla binası içinde Relctör!Uk 
Sa!ınalma Komisyonu tarafından 9.10.19~7 &üııti nat 11.00 
do yapılacaktır. 

4 - Talipleı-ln, pazarlık cünUnden 2 gUn evveline kador 
Rektiirlüile müracaatla ehliyet belıı:e ·ı al malan lAzımdır, Bu 
belıreyl ılma tarzı da lıin ıartnaıne inde yazılıdır, 

5 - Ru !ılero ait bUtün evrak R•ktör!Uk Satınalnıa l!Ü· 
ro unda olup her aUn nıe al saatltrl içinde ıörUlebilir. 

6 - Bu kitaplıklar müteahhit namı hesabına yaptırıla· 
caktır, (140~9) 

Türkiye' de Bulunan Iraklılara 
llôn Olunur 

12 F.k!m (Teırlni F.vvel) 19~7 Cunıarteı! ı:ünll trak'ta 
e;ent-1 nUfuı ııyıml yapılacaA:ından, m•zkltr tarihtı Türki) .. '· 
de bulunan bilumum lrak'lıların, kıyıtlannı yaptırmak Uz• 
re: 

ANKARA'da IRAK SEFARETiNE (Kavaklıdere) 
ISTANBUL'da lllAK Batkonsolosluğuna (Ayazpaıa) 
müra<'aatlırı, bi:rııt miiraraat Nemi)' cı lı durumda olanla· 
rın ktyfiyetl ınektupla bildirmt...tL rıroı. olunur. 

i. E. T. T. işletmelerinden 
Pili mev•imln!n n!hıytl• ennesi dolayısiı·le 6 Ekim 1937 ra

zar sabahından itibaren: 
1) Takıim ~Baruthane otobüs seferleri yapılmıyacaktır. 

2) Taksin1 • Florya olobilılerinden l'IJnız bir taneai ile çi!t 
sıatlerdl' Floryıdan tek saatlerde Taksim'den hareket etmek il?e-
re ftri•r devam edecektir. Keyfiyet ilin olunur. (1419'7) 

Eşya Tarihi Eser. Avize, Halı Vs. Vs. 
~Iüı.ayedesinin Zi>·afMi 6 Ekim 1957 Pazar ıünii saat 

10 da Orta.köy Taşnıerdiv•n, Pa!anRa Sokak 27 No. lu Büyük 
Kö kte , hplo ıli! Chi~ndal U-kmili oymı Matun ıtarı ha· 
rikul:\de yemek odası takımı, bil(e, vitrin. ~rvant sanrlaJiyı 
koltuk. Paris malı .Louiı Kenı ıtllinrlc 1alon tıkı.,;ı, Bul Mır·' 
köteri işlemell ıaton maıaıı, Loui• stilinde altın yaldız aalon 
sanda!yaları, İngiliz malı kUIUphane ve yazıhaneler. Harika 
Bohem Kriıtah avize \ aplikler (Renkli) hfermer çcşmrler 
An1pir ıtHinde komod, konaol ve salon aynaları, Se\'r, Va· 
tiııan, Kruaıone J. P. vazo ve ıekerlikler, SU!eymıniye Je-
j:en, ibrik, eski ıra\'ilr kolekiiyonu, Sö!ltine takımları, Pı· 
ris malı porıel~n kolonlar, Yrsari Rıza yazı koleksiyonu, n~ 
hem, Beykoz f!teri İstanbul Vı. vı. kAıte ve vazolar. lleı'eke 
perdeler, ıneşhur reıısaınların yağlıboyı tabloları. Keşan, 
Tebrız, 'iaruk, Naim halı aeccıde ve yol halıları, den1ir ve 
porselen bahçe k•napeler ve puflar, bahçe !Jıkımı, döner kU· 
ttiphane, ıTonet, yen1ek andalyaları. Super Lamp ve Cn. 
Jeman petrol sıobılın. Tekmil emaye .-on model kömUr soba . 
"· lnri!!ı malı yemek masa11, bUfe vc ıervant. Paı-!ı malı 
Gotik stilinde tekmili htyktl oymılı salon takımı (Antı-c
için) Bronz aviz 1e-r, ıılon mııılın, bronz karyolılır, eta· 
jerler, hasır portmanto vıe eıkt eıerler. 

NOT: MQzaytdtd•ki f"m•k odası h•kikıten görUl•c•k vc 
ılınacak hir tahutrdir. PORTAKAL T•I· « ~H9 

IA~YAZININ DEVAM! ..• 

S_EÇIMLERIN 
ONEMI 

(ft11ı'1 t tftt:llle) 
Rtilun ııarlllf'r hlr f'lm itııı ııht 

nu•nılf'l.fltltı \&Jl~Ptl df' hlr drııı. 

llf'r '"',. raınıl"n Hllft dan bn 1ana 
tl"r•n tut.. ltıLAnHll rlll ... '• 11rlftr· 
rl~f'l ~uı.., dl"ntol..rıt .. ı ,-ol.I» dire 
haıırdıııınu: 11 ıoırıtlftr dahi ,.,. ·ı
ıııııını~ tll 1) 1 ıtınl•r. eu ıarll• ı.ı 
bu •f'tlnılt"rln tlııulh• 1ı.1t1ar y:ı· 
pıl11111lıırın Pn hııt·ntllıd alduıunn 
anlı)ıtlıın ,. te!ı.&muıu aıı.wıuınaJa· 

lını. 

ÖZCAN ERGÜDER 

ISPARTA· 
DP «YÜZDE YÜZBIR 
KAZANACAGIZ» 
DİYOR 

fBqı t lftr.h1t) 
tae1.ı• bir ııırprUdı kart1l•t•u1 ıh· 
tlmal lclndldlr. 11160 ••çlm.l•rtnın 

havaıı blHUn yurda hll:lm. oldqıu· 
ııa ıOr• bOYI• bir durum Hı.en· 
melidir, 
D.P. •l:LZDE ı:t:zeiR 
KAZ.:l.~.\C \GJZ. DİYOR 

ll başka ı "' D.P. mlllet•eitll~erl 
kOylert dolaştttlan lçtn lapa:laoa 
kald1 0 1m 1.ı.1 ııun tı;tnde eört11ıratıt 
mt.imlr:Un olmadı. Parti bln&slı:ds 

merke.ı Uçe ba tanı Orhan ıtutıa 
konuşabUcllm. YUı:de 1Qı:blt D.P. nın 
.tuınaca. na inanan Uç• b~nı 
•lBparta k&Jeı:nizdlr. D.P. bt:.r Hl .. 
hadı taycıaıı '• yapn. 60.0. 7 11Jda. 
otomubll ıttme)·en :ıı:oy blm;ıdı. 

Her k1.4da aaıı:ıık merk,zled açı:. 

dl. C~N1JI köYtl\ )'cıknn·11 <"'edt. 
Orhan Kut da .-Uleülılkle g.!~ 1 ııen· 

lerll\ l95S • 55 araaında memnuA ol· 
madıklarını kabul ediyor. H:tlt-::ı•ıit· 

ta IMı 1'tıh•l1n 10 mt.11 arı.-ıııını 
Jt50 d• meırt•l ıo lira cı:an hail. 
nın ,ımdl 120 lira oldUIUtı.\l •«>Y• 
lüyor, D.P. ll liç• ı. 'fk&D\?I& IOM 
irJen 41un o I'. dın ayrılma,ıa b·r 
hlo oımuıtur, Mııri:•ı ada;-ı eJır.•ıı 
bellenen Tıh.lln Tola pırtı lçln Çlo· 
l~ınata denm Ml9dtıtr o P lltt 
fi birlltl d• olM ıren• ıafer blı!m· 
dı.. dlyorıar. Onlara ,or• BUr. P. 
Ulerl• O.H.P. llltr ~ruın:ta 11M8 • ıo 
J1llanndan Jt1!111ıa derin yara~tr •ar
dır, Yalva11ta bir t.tk C.JLP, 11 lT· 
fan Abu'yı 01 yerme .. 

D.P., JOklamadan 6noe dalla ,<'ıı:: 
iç huıurıu:ıluklan baUıt.ıılil1 mq· 
ıuldll. 1ı .,a.,kanı C-elll ıtara·rı •· 
da)·llkt n ya 9Çlrt.Pı!al•r, u aaha 
O.P. den thrao ıu1rHIYOMllU!J S•lt 
Bllıtç, K~maı Deaıırolay'ın renldıo. 
11.ııtıye ıtrınelert nıuha.ıdr:a~. Jap&r· 
ıaıı oımıyan ZühtU Vellb•~ de b11l· 
ki merke;.ı; adayı p.lacaıc: . 

Ktipltılan. Afllll)·etçller Dtrne 1ntn 
t.tlı:.1 ba kanı Salt Bllıı:tç·ıe, kalcllt1rıı 

Kona.k Ot.eıtnın holünde tar~ll•i
tım Otc•, Jcö~·Jtrden döntntl.,~'j D. 
p nln .&cçlm f&Mlnt n•etl buldu&;unu 
ordum: •ParllmWn Mo;l".11 ıan1-1 

rt\itQkı.l.r. K.artu:on:.41.a ralllp o:a '.; 
Jt•.)r. P. d•1l (Olt 0.J:t.P T&rdlr, Hur. 
P. iki parUdtn d• btr mıt:ar fJ1 
a!abUtr. Ama a,çmen aayı.ı. ds arı. 
tl&ı için 20 btn oJ taritını JD\l}Jıı.tı
._ ld ı.z. D.P.. irfan. Abı.l'Q.'ll11 

: l'n a:tı•endlılt, ff'r olan Y&l\'açıa )'Q.!.· 
d• eııı 01 atacak. Stnlrkenı 11• *" 
ltml11t1lr• deaı. 

sa.ıı Bllııttc: .uıcoıunn .,.. !ı.at.cı~ 
Iıtın ıerllf'IDI ):a~·det,ınldtıtt. "'ııae 
sell,tıil tlkr;.nde: tC.H.P. devrtııoe 
Jllllk JOlyıfl ıaı.tbMll .SO kiloydu. 
ılmdl ıooo kilodur. Japarta .o:uıon· 
teri tat1kbale ıruvenlyorıar.• b:pt.rta 
mebll6lt Keıo l DtmlrollJ'ln OUlcli.. 
l•r KooperaUttnd• TUlfı alma.ını 
ırt llAf'1lamıranlann bulundutu 
halı:kındakl aöılertn• :aıııto fU ce
vabı yerdi : tK•maı beJ ıan.r i.lze· 
rını bu lfl kıbul etmlftlr.• Ha!ıcı· 
tık ıı:onUl\lnd& ısııııo ••tld•n 250 
rne,,. kan lmall\ yapıhr).en flft!ıdf 
ıoo mttr•JI ıeçtı ini, halı LKWnln 
mımnun oıdutunu aöyl•dl. ıayıar.a 

köyl•rlnd• .laldl ıtUrd.l'nln ı•ni.f nü· 
tu,.ıı olup olmadıj:ı •• 'bu nD.tulrUn 
teçtmdı D.JI nnnna ıruuanilıp 
ktıllanılmtracatı aual1n• ıu ce••bı 
aldım : •BedlD.uaman sau·ı Nul"ll". 
yl öml'Umde bir dıt& bil• 16rm• 
dhn. N• dlffkt nı endlrelll alarak 
hlo temıaım olmadı. aecımı~r lclll 
otıa lbtlyacımıa yoktur.• 

D.P. nın T .. Uada cw;at: başkanı 
Halli Oba •Hem C.B.JI., bem Bur. 
P. )1 yılı:ac•~,• dedt. 

:pP. nın l&plltarda taranma auat 
ne çaltştı.ı:ı 1nklr edtleın.ea 

2 DOKTOR VEKALET 
EMRiNE ALINDI 
Haydarpa .. Nllm .ııt haatahau-1 

baf hık.imi Dr. Nurl Pehmt Aybırk; 
O,Anm•S hakinını buıamadıtımuı 

bır Mbepl• V•kllıt emrin• altnmıfr' 
ttr. Dr, 4Jbarıcın J•rin•, Beykoz 
pr"antorJUmu ba hekimi opera· 
tôr Dr. Rtıa Te7el taJ!n ıdı:aıı.
tlr. Dr. Nuri l'thml AJ'btl'k'hı p
ç•nlerdı tattfa. ede,.k Hl\r. P. 1• 
sıren Sallı& Vekilıtl aabık :Lf•latL 
f&M NaU ı.:arabuda·nın nlı:1nı olu
tunun, ..-aılf•lnden alınm.t.tında 
lmll oldutu 1&Jl olunmaktadır, 

Öt• )'andan Saalıt Vıtlletl Tef1ilf 
R•Y•tl ll•tat Dr, X:tıaaı önı• de 
Vekll•t •mrını aıuımı,ur. T•rtn• 
klmtn taytn edlldljt hP-ntız b!Hnm•· 
mekt•dlr. Htr ttl V•k:Al•i emrtn• 
aıınma hldltul d•. uthk ıePllltı 
men.atıpla.rı aruı.nda tee...Or uran· 
dırnuııır. 

lzmit, Adıyaman, 

Eskiıehir Belediye 
Başka11!1kları 

Ankan, 4 tliıı•a.t) - llıbntu 

Kttnılu, j ::o.it, .tdı,.man •• •ki· 
••htr t.ı•!lldıyı 1'a•kanlıklanaın "u 
ille"' ••llllkltrlntn. uhdutne t.Tdl 
eıuam .. nı kararla tırmttltr. 

t:•kişehir Yüksek Tah<ll Talebe 
Yurdu !llildürlütünden: 

E•!..ifcbir Vili}-1'li tarafından 
idare edı!nıekte olan lstanbul -
Aksaray, Cerrahpaşa Caddes.in· 
de vr 63 nun1arah bin.ada bulu· 
nan E~ki~ehir Yüksek Tahsıl 
Talebe Yurdu, Eeki5ehir Viliye 
ti Daimi Encümenin 10 ve 17.9. 
1957 tarih ve 436,448 sayılı ka· 
rarları ıerefince ta:ofiye edilmiş, 
yurt bina11, nıUştemilitı ve de· 
mlrbas • ya ı (E<kişehir L!suin 
den Yetişenler Derne~iııo devir 
ve t"'lim edilerek yurt ile Eski· 
••hir Vilayetinin hiç bir tlgiıi 
lı•lmamıı oldutu Villyet Daıınl 
f:nrUmeni karan !le ilın oluııur. 

ct414T) 

' 
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Lider Gal•t.-nıy busün. Uctn 
kunetll fô:K form.us tat:ım1 Der ALI AKINCI 
kozla e. haf .... .,.,,..,,....,,.. o,,... 
Jacak. 
~os DURU'JLARI' ru.ıp mUdataçı c1.alıt.mK pllntm 
'\lliKA.l"ESESI muv&tfalrlyetle tatbtlı: of'd9billne 

Gtıçtttımız hafta UnUl ttJr:ım neticeye onu olacaktır. 
bpartü: karşıs.ınd.a ııey~ttıaıtmi2 Yukand.a t.a.Ydılımu; b.Ultıalar 
sarı-Kırmızııı takım Ha:deki tıraat Gaıatasar"Y'ın tıatnn durumu .u. 
çı ve aoratli oyununu hll:Ylf arattı. mMkeienmooıtı tıü:dtrd• Benotı 

Kanaatı.mızce Galatasaray forıa leıblne ıııarılabilir. 
n eon !l&ftalard.a "ki golcil hM- San-Kırmızılı t.t:ım 1H tnor.t 
letlerınt terket.ınışe benztyorlar. oıcıutu mcısabakad.a BeyJroı·a ,ans 

Tek eoııa kaaandıkları Adalet venntyecektlr. 

maçı bunun en büyük deltltdır. --iiiiiiiiiiiiiiiİl••····················································••l!l'I Beykoz•a &elince, oldukça ıtuv-ı 
1'etlJ btr kadroya mali-k oımuına 
ngmen Ha başınel&n bert bır türlü 
.ıetenilen forma n 1ddJaU duruma 
ttrıteme:ı:nlştir. 

San"'81y&bh takımda bazı mu
htm mevltHerd.eki oYUnculann aşın 
formauzıuru oyunun en umulmaya 
eak zamanlarda takımı Jehıne dön 

"" meeıne ee~p ol.makt.adır. Bey-
koz. elemanlannın kalltire durumu 
nazarı ltlbare aıınacaic olu~• hi!r 
:r::aman büyük sürpriz yapabHecek 
kudre~ted.tr. 

!\ETtC'E:Sf~ Tt'\'l'l'E 
,.ARAYA' BLbl"SJ..,\R_. 

Taratlann eon durumtannı et
raflıca ortaya >W"rdtkten eonra bu
S(lnkü oyunun net:ceısinde rol oy 
na:vac&k faktörleri şöylece sıra.laya 
bilir.iZ! 

1. Berko:ı bat ba:tı sert ve kuv 
"Yetlt markaj yapabtlen elemanlar 

M:I:'? bt' dan kuruluraa (Günay, Erd:nç, Mu 
(hlatuaraym JIQ""-os karşw.ııdati •tasw ammer) 'Ye buna ballı olarak san-

------------------------------~ trahat oynaracu olan elemanın. 

1 
Metin'ln karşı.ıncıa baı,arı gögtere
bllmeel ao.,nnuıorae Sarı-sırahll 
mrıdataa çolc bqarı tuanac&ktır. DAGISTANLI, AKBAS VE KAPLAN 

Federasyonla ihtilaf halinde 
HER OÇ GÜREŞÇi DE ANTRENÖRDEN MEMNUN 

OLMADIKLARINI iLERiYE SORUYOR 
8on ııarnanlarda OQre' Federas- tır, Dttl"r tarliftan dol~an tayı ... 

:tonu ı;e antrenör Cfılll Atlie ara-- 'ara göre. bu ctırellÇJlertmııı fede
atnda hW!Ule ıeten lhtlllf yanın rMYon re 'Ye antrendr ce:ll A
:rama:u halledll<Uk.U!n sonra. ~im tikten memnun oımadtkları için 
d! de ue dtınra ıampıyonumoz. .kampa ve mu abak:alara iştirak et
Mu11ta!a Oaıtıst&nh, Hüaeyın Alebq mıyecekler1 &ôylentlmektedır. 
Te Bam:t. Kapl&n n:ıszeret. tlertye Temennımı:t. Rusıann &enell"r
aOrereL R.uoıya aerahat1ne ıettr&k .et den~ri yapmayı arıu!adtklan bu 
mıreeekler1n1 bt:dırmtşlerdtr. Gü- mft&abakalara en kuTVetli takı:nt
ret l"ed.er•ronu Re~ının İzm.lrde mızla ;rttml'!mlZd.lr. Gf'r181. kendi 
bulunduau bu aıralar<la ıamplyon- aramızda nuıl ol• ha!Iea.ıtecet ı
ıa.nmızın bu ini kararl&n spor çe• dart ı~ıerdir. 
reler::nde ~UntU ile ka.rtılanmıt-

1
, --------------

1111111111ıııı11111 ıııı il. profesyonel lig 
Greko - Romen maslan 

birincilikleri 
bugün başlıyor 

Profeıııycnel Udncl Uı mfteaba'i:a 
ıannın 8 ncı hatta k_,,ııqınaıan 
buırun Şeref Stadında yapılacak o
lan ınaçtarıa b.ı,lıyacutır. 

Oeçen hafta namatlOp Uı lideri 
tsmır, 4 (H\W\Lll) - Tütk.11• Sanyer, oyunun ton dakt~aıannda 

ıreko - romeıı birlnclllklertııe ra- fedllt bır golle Karaa-ümrük'e ye 

2. Nu.sret"in yrr almıyacatı "&y
koz: forveti bol deplaıeman rapara:.ı. 

·~ H~HTE~L KADROLA& 
GA.lATAS-'RAY ! 

Tursar <1> - SaJm (2), Ahmet 
(3) - co,ıc.urı (4). B. Ali (S), 1 
Ünal <•ı - istendfya.r (7), Su
•' (1), Melin (9), Kadri ('10), 
Ennr (11). 

B.EYKOZ: 

Nttınl (1) - Rauf czı. Jlftl•t 
(JJ - Günay (4J, Erdin~ (51, 
Muammer (1) - ZIJ"• {1J, Ha· 

l un. (1). B. Erdoğan (91, t\luJ. 
tara (11), Abdullah (11). 

_Başl.8.nıa aaati: IS.JO. 

Emniyet Avrupa 

tumesine sıkacak 

Elnnlyet kulübü bu ~e~n t ... 
kım '1 net 010.uıu takdirde, ayun
cuıanna 1000 er Ura prim veTecek 
tJr. 

Ayrıca oyuncuları taltif mahtye- \ 
tını tqıyan bil' Avrupa turnesine 
•• ç>t>lacalrt>r. • Beşiktaş ak ı nında lvakin topa 

nn burada, S:ülıürpar.lr. açı.lr. ha· nllerek liderlikten u:ıt..ır.laşmuına 
n tıyatroaun.Cla baflanacaktır. 9 ratmen, te:rtlP t.omit.eaıntn eUe-
blılıe~·· menaup 140 • yakın ıU· rtyetle aldıtı karacla Oalata btlk-
nşçlııtn. lttirik edecekleri bu men yenlk ıçılınca tekrar puuı 

MAÇIN yegane golü 
ml.\aabataıann c:ot c:•.lr.ifnıelt ıre- cetYel1nelek1 08t ıınraya pçit 
çeceitlert tahmin edJlmeittedtr. Haftalar llPriedlkçe, birlncl UC'e 
Bllba.ua •rbeeı ıüre•tt fÖhre~ t.ertı etmek tddJMında otan takım 
JaPmlf bir c:ok .-znplyonumw:un lar aruınelakl mUcadt>le artmatc:ta 
sr•ko · rom•n. ıru.nı.ıtınıe de rer ve bu t.uıoptertn maçlıan heyecan 
aımaıan .pm.pl7oııanın. ehemmi.. ı~ ff8Çttlf'iı::tedlr. Altıncı hafta b.,-
Jet.lnl bir il.at dah& al";,tıtml4 tiLrlten rt.k.iplt!rlle a.ralarındalcl pu 
bulunmakt,adır. van ta.rıunı a('&n Sarıyer. Perıköy, 

Tllrkl:re l&JllPfJODMl n.lhayeLln· Karaıtllmrük. Galata -Ye hatd T .. 
de derece alacat •• 11.ablUyet fildtrek·Uler eamplyonluktaki ideli 
i6'terec~k ıUrllfQller Alpulluda aıannı ortaya :ıcoymutlardır. 
kamı- alınacaklar •• Ru.ayad• 
yapılacak mO-bakalara hu.trlan· Bua11nkü maçlann ProatMDl fU 
dırtiaeaklardll'. Tat.ımı AJpullu· tek.ildedir: 
da CellJ Atik ..,. fit.im Antan Saat: 13.30 Süleymanıye • Tak-
c:aıı.tıracaıctı:r. alın (Kbım At"lr:all, 16.30 DaTUt-

•• 111111111il1il1il11 a Pat• • Sanyer (lııl~~~~!;.-............. ----.... -........................ . 19'-e 
OTUZ BEŞ SENE SONRA 1 
BULGARiSTAN'A GiDEN iLK ı~ 
lüRJt__GüRE IAKIMI 

Glttftflwlmlaln. Bulıarl•tanl 
.r1ah•ttnl Uktbed.en at"k:adaıı
m>a 

CEM BAŞAR 
7u1yor 

-ı-
dutumu• Plltbe bölıe&Jn• menaup 
ıtt eıa?tıa 1anım.ıza plf\rek ka!lt. 
"'e mihmandar olarak TUtfe aöre
Cu~ertnı blld1rdller. 

Dört aaat aonra Cıeçen perşem
be aaa~ 16.16) PlllM aarına 81· 
nyorduk. İltMJonda btlllert. B&l6 
kona.ola. Nihat Erman. Fıllbe 861-
ıre mfidtır11. Odreıf P'ederaeyonu reis 
muavlnl ye Buııarıat.anın dört bir 

ıetenlertn .ııertnl aay11 ı;e ııktıt
tan aonra, ermentce telcraflan..·u 
&ldtklannı •• rerler1ntn huırlan
dıtuu a6yleı:U. Teaadüfen Ölrendl
gım. birkaç keııme ermentcenln. bu 
derece Jşe yanyacatını biç bir •a
man aklıma ıetınnemııUm. Ko
nuşmalarına deT&m ettUer. Taban 
cılar MoekoTadan atıreeıçUerl takip 
etmeıc: üzere pldtklerlnt, l:tlretÇlle--j 
rtmlale Te 1dareellerle tanıımaJı ıı ,rır-"1:1 
tecıı.ır.ıertn4 llÖJledller. Biz.imle •:i· IW._....lol 
nl katta bulunan odalarına çıka...._ 

tarken İltanbuJ ı.altımınuı Fillbede 
7apac&11 süreıtler. bu Uç e1raren· 
ırtz tıpı de kartımıza çıkarmt.ştL 

Bunlar Molkova ıpor kolejlncten 
m.ez:un SÜ.ret mUtehMIWl QQ.rcU
tıanlı ZnnenilerindenCIL 

<Oevı1m_1 yar) 
7anından Coreşçllenmız.ı seyretm.l-.------------
1• aeımıe Tar> ır••"4lanm>1 aamı- F. Bahçe bugün 
mı btr tekUdoı!ı kartıladılar. Kı"a 
blr nutuıc teatııtnden aonra a;.., 
flle:;e t&llall: edilen arabalarla kala.
eatımıs otele hareket. ettll:. aoo o
dalı • Tr1montelum., Balkan Turtat 
TetktJl!ının en büyük otelldH 
170.000 nütl.llilu l"tllbede bu otel 
aarıann• ç&lıtmaltta oıcıuıtunu, y ... 
bancılara kartı bit Ptertı olara.:.t 
7ap1ldltın1 bir pensoneltnden Olreu 

b:mir'e gidiyor 

Penerbahçe tuıhol taltım.ı bu 
aabab lk.I katile h&Ilnele Karşı1• 
kanın davet.llal olarak fzmın aide- ıw;:;;::;;; 
cektlr. hıc uçak aaat '1.45 de, ttın 
cl81 :ıae ıaat 10.30 dael.ır. 

İlk kartılaı!Jm• busron Kartıyaka ! 
dik. 

Ayni ,Un lf(lreeçl1er1mıs hatif bir 
Jdman :raptıktan 10nra iatJrır.hate 

çekıldll•r. 

uecıır. Pazar aünü oynanacak: olan 
tkınct kAf1ılaıtma ıae 1ıne Kartı
yakanın pıerecetı bir taloml a 
oynanacaktır 

FfLIB8 RO"S~OLOSRA'\EMİZDE 
\fRILr:' ÇAV 

San-LicJverUiler bu tii maçlık 
h:.mir orıranızasyonu tç1n 20 bin 
lira Ocret alacaklardır. 

rekae şehrı.mlsdekl Spartak maçı ... 

ı:r~~ı ıün Plllbe ıı:onaolo•umu• 
Ntha: Erman. .Urqçtlerlm.J-a •~refl 
ne komoloahan~de bir ı;ay Yerm!ş 
tır. Bu ça:ıraa FranN ve B~lçliıo:a 
fahri komoloşlan. Bulaar aüret 
mılli takımı antrenörü T• ıazf'!tecl 
hQ•11eıl1le pimlt bır po:.!ıı bulu
nuyordu. Buıearların daht tanıma,. 
dt&"t bu aabt. euetec~ hepımıze 

Te bllbama konaoıoeumu:ııa bUyük 
b:r ı·atınhk ır&terıror ve aamtm.i 
oimıya aa:t"ret ediyordu. Bu ara:la 
Buııar aüret otorttelerintn, B!:&
den daha kuTYetlt takıma aahtp 
bulunduklarını aöylemelerl l'(lref
ç!lerımızıın canını aıktı. Hatt.I ço
cukların morallerini düzeltmek ı
çtn Fllibe takUa.ının &!ltrenörü tle 
aLtp ırelecel'.m17.e da!r aaatlerımt~ 
&e l:ıahıııe rı.rı.şttk. Çok aoluk o;r 
bava ıçeruınde çay eona enli Te 

Bu 1Uretle lt'tt-lc Aruı:ara<IU:i "" 

1 rının oynanmuı tatlletmtettr. Qı•llP 

ot~:e döndü'.<. 
"'O~KOl"AD.4.S GELE."i 
tC ER"E'<l 

Trtmont.a1um·un holQnde otur
muş. İ•tanbuldan telefon ı~:mes.
l'.11 bekliyordum. Bu ııra.cıa kapıdan 
uaun boylu. bir tanea. kır ıaçiı •• 
bıyıkll. diler tk.181 de ec:ıer ve o
tua l'aıJlnı .. mam1' Oç t111 strdt. V
çUnün de elb1eeler1 <ılJahtı. Elie
r.n.de t .. ıdıkları ufak ba•ullarla 
recepeıon·a dotru 1ler>t7erei: orada 
bu:unan kıza bir teyler llOyledt
ıer. kız hemen mftdtıtUn yanma ı 
s.cı.e•ek kendt~:nt dısarıda betıe
d.Jı:ıerln1 ~y.~ı11. latanbul.u F.rme
ru b.: &l:enin oa::u olan. mUdU:, 

(Hilmi $ahenk} 

bombopu ... B. Ahmet sıkı bir şut sekti .•. Fakat lvakin yerini, almış golü önlemişti 

Siyah - Beyazlılar1n daimi baskısı altında geçen bu maçta 
~""""W"""".....,...,...,...,.,. ......... ,.. 

Spartak, Beşiktaş'ı 
ancak 1-O yenebil~i 
Rus takımının tek golünü 3 üncü dakikada lsaef attı. Be

şiktaş sayısız gol fırsatı kaçırdı 

G 
~n !!alının «Fırtına Takı-

• i•ııfl mıu Spartak. Betlktat k&rıl-
ıunda sOç ıaııp geldi tekiJn .. 

tt•ııl deki yazımız, mOsabakayı aörm.t
)·enlert veya dlnllyemiyenlerı bir 

Aı•ıA bayll ifilldUrecek. ve b~rette bıra-
icacak.tır. Haklan cıa yok deltl ba· 

t .. ~~ nı ... ATrupada büyUk töbret yapan 
ve Türk tutbolünün temallclai bır 

'lı•4J takımı o. Sarayı aayet rahat bir 
rı oyundan aonra 3 - o maglO.p eden 

Ruaya LiR lideri Spartak'ın Beşık
ıtı•ıa taşı da ezecetı tahmln ed1Uyordu 

Pııkat ~lyab • &yulllar oyunun 
9•ı41 tıqında aanııız bir ıol 1emeseterdl 

1 
belki Ttlrk ta.tbol tartblne ıanll 
bir ıayta daha acacaldar •e eöh ret 
11 Kae taklmını dize ıellnne lm.lı:S 
ıuoı bolacak1ardı. 

BEŞiKTAŞ SPARTAKTAN tvt vnl 

Dün Mithatp&fa ıt&dtnda oyn.-. 
nan maç .cTopun yuyarlakhgınoı 

~·IN btr kere daha tabat etti oaıatrua
rRJ" ınaçında '****' 7ıtdn:ım ıaa 
Jı\ylk bir oyun tıkaran Spartaklı-

lar bu~u ancak. '**' 11ldı:c ahr
ıarı.eo. Dettktaslılar maClOp olmll
larıua raıınen (***} Jlld ızı h ak
ctmlsler41. 

Bu 118' d.evrealnde htç de muvaf
~!119 fU olamıyan Bqtktatlı:ar, zaman 
; zam&n Rwı raklplertnı auç durum 
U..-~ !ara aoıcmuını, Ç&re6tzUkler tçlnde 

hırakm.1&ını blldller. Öyle kt., Spar 
caklılar flzlk yapılııları ıtıbariyle 
Hftlam Te top blla11ert yüUek ol

u ·--~ mau.:,.•dı belki de Beşlk\.Qln ener
jik Te wmıt oyununa mallılp o-
lacaktı. Bu arada 105t.er1pl1 k&lect 
1vakln de takımı kurtanıı aaytl• 
bilir. 

SPAHTAKLllAK Mti DAFAADA 

!;;a•lll CA.U8TIUll 

ttc 1611 e v\-el Galata..-.ar.,. karsı
ınuda 8 forvetle 01n1.1an Sp.artaıı.
lıtar, aon Be lktaJJ•n bukı•ı kareı· 
aında dalma mOd ı.fııaya eekllıntlı: 
ldxunıonu hl etUIC'r. Öyle ki kale 
re sftt cekmekle nıeş.hur olıtn 801 

hırıa rı dalma mOdaralU'a yat"dım 
et.tııt ıthl ıııol le de ıant ra.rı iki 
adım lf'Cmt!ff" «ıaret edem lfordu. 
\ocak Tatuşln l'r 0&"nlı.ov•nn dü n 
ı.o mııcfa o:rnamamatırı Spar ta k
ıııartn bOcum ıöclerlnl 171~ axaU 
mııtır. 

SCRF.lKLt 4.KP~ LARIA. 
GEÇES DE\ RE 

1 GONGÖR ERDAL 
1 

el dakü::ad• Nazmı muhakkak l'Ql· 
lük bir akını heba ettl. .. Ye Clevrro 
de Snartaıc•ın aallblyetl He nlhaye 
t• erdi. 

ikinci dPvrf')e Beost kt~ da.ha 
hızlı bfl8ladı 'fe Adeta telıi. kale oy
nadı. Buna ratmeo b 1C ırol ('1J.a
ramadıf.tarından oetlet:df' Ru& rra· 

~lffll"tlttUflM.. fftttlfflMOUOnt' 

Guetelerlmh de ıık ilk ıos· i 
1•t• ded tkodula.nlla rutlaru. • 

~,- olııurucnlu tArat ından ha]ıU 1 
t"ı ile takip edllen bu dedi· ! 
kodularuı ıpor konuıundalll i 
benı:erlerlnl. ara ura Adna.rı j" 

:. VeJl·nJn kaltmlndea bu 111. j 
tunlarda lt uluaın.uua. 

l.ıM111nttM•ıt111tm1oımuınuuınımu•uım•"' ... " .. 

* o..ıatuartyın "' M.tlıt ntı· 
mın kaıtcıal Tu.rga,-ın boyuna UJ
ıun. blr karyola im.il edllmesı ıcın. 
;rapılan l9"bbl1.aler mU..be.t n•U· 
ce ..,ermek üı•redlr. Kar')'ola ıma
Un.de ıo..umıu demiri tedarlt et. 
meli. ttzer• t.ulüp b&fbnı Sadık 
Ola taratmdan Demoır.raı Partı 
başkaa1ıı11 kanallylf' T!caret Ve· 
Wetıne ;rapılan mU.racaattan bir 
Ha ada C:tkm•yınea, yeni çı1rele

re blf Turulaıuf •• hurda demlr 
ıoplamaları için. Beyot:lu c1het1n· 
d e dokua mahalleye dokUı tan• 
ıatlcl ı;ı&artlmtftll'. Kd.icllertn do
.tua (Ünlük faa.J.lf•tinden de blr 
netlce hacı oımşymca. ~flllmbL 
paannda arama yapıtmıt Te ouı. 
cemal "Yapunınun pıttonlarından 

k1 tanNl ursun ftJ&Ua ıecı.ıı.rtk 
ıdll~ru t•rJola dt.•an hall•dil· 

m.ltt.ır. 

* Puarleal su.nü yaplları Oala
t ... ray - 5part•lc maçını ıerreı.. 

meıı:e ıtlen Plkret Kire.an, ••ri· 
fi temlnle ıftreTll polt. memurla
nndan Hamdi Tılmu'ın eUnt &ık· 
mtftır. Pik.ret Ktrean·ın Dcmollrat 
Paru M1a11 oıma.aından aturu 
kertıJ"el'ı ttuytr A•undut'a btld1-
r11mt• •• polia memurunun mem· 
lelte!&eT~rııtınden dolayı bafkoml 

Oyunun UIC dakttcuında Beştk- aerıııe tertı ettırtlmest tararla.$t1· 
~a.ıı-Iılar but.ırma"a ba.-Jlacııia.r nlmlftır. 
fakat hcnOı: tltünctı dakika dolmrı 
ınııtı ki, tsrıf'r ıuuıtrator Slmonyeo * l'eof!rb&hc:tnln t.ırmetll f\ıı,. 
ile yaptıııı:ı mtl,t.rr'k akında toııu boleulanrıdan Letter pc:en ak• 
, tl ratlr JS t' yaklftftırdı. D!-marke .. m. rUrunıda r:endainJ blr kalıp 
\a.7.l) l'tte ~ktltl \.·arot·nn plonJo- lt&f&r peynltlnln uıtt1nde oturur 

nat1et!e ıörmOt •• ertMl Son 
n una rarnıen kalecinin aıtıntl&n kulübüne müracaatla "° aram 
RJlara takıldı. Do Spartat.•ın at. ti· t-.ar ~rnırt bulunmadıtı taL 
Jl tik l'"tı aon ıoldb. dtn1• aoı me.mesJotn $şeblleee~t· 

Bu aoıo mUte&le!ı> Bet1ktaşltlar nl haber Termlftlr. :Bu nult: du· 
açıldı ... Becep ve B. Ahmet vuıta nım Zeki R.ıa. !potb"'e blldlrtl· 
Aiyle yaptıkları a~ınlarda rak'.p :.ca- mlf, Zeki Raa da telefonla Vail· 

den 230 ıram kaşar penılrt tem~ 
le 1çın tl"blı~eıı olma:;-a ba!!ladt: ır. ninl rtt"& etm.Jftlr. Pir ... da ta-

, .....................• 
SPARTA.lt: ** 
iVAKi N - TİŞENkO, H&BLER· 

RtN - Sedot, ParamoJlOf, MO
ZER - iıyln, İSAJ:P", SİM.ON· 
YAN, S:\L."'d KOF, MİfJİH 

BE~iKTAŞ: *** 
VAROL - MÜNİR, Metin -

GÜRCAN, ÖZCAN, !EDAT 
NAZ:\li. RECEP, it. Ahmet 
(Co~kun), B. AH.M&T, Cofkun, 
(ErdofanJ. 

Hakem : WERNER. 

btaa p•fD.lri deJM)J.art da .Aııayu& 
teminatı altın.da m.uhaıa.. ed.11-
dlti için Bollan.dadan cr&Tfer 
peyniri ıönderme.t babında Hart
cı1e VelclletJ tanalı1l• ı. Ba;e 
eıcıııtımtze ıereltll talimat verll· 
mlş. böyleUkl• Lertertn. 901 me.. 
me-1'1 mubt ttmel bif' tehlikeden 
.turttnlmtıştır. 

+ o trlbününUn deTamlt mu .. 
tertlertnden lulu Klrım, ktlolulı: 

TOtkayt mtdt11tne tn.dtrip IJ~f"&lnt 
de •hara flr!attıtı fç1n, mllU btr· 
ııtt unı:ın.at auçu7le Adliyeye •• 
rtıtaışttr. * BAAın trtbOntlntın 11'\lldel~ 
rtn<Ien o:an Civelek :$f1tran1n. 
tutbolcOlerln bacak adıal~ler1. Q,ı. .. 
tOnde dOrbt\nle yaptıt1 tetktıt· 
ter nettcefllnde b1r kitap ha.ıır .. 
ıı ·acaıtı Te bu kitapta bacak ha.
reke:lt>r'!nln Pn makbul lt>kill~· 
rlnJ tı"m•Ta.rla 1Zah f'ldtt.ıeli, ı~
kill ;ok ant a mahtıtlertnde nva~ 
yet edilmektedir. * P~nerbahçeıt Bıısrt'n!n kol~ 
ıarına muaJ yapmak t\ısere fn
ıııtered'n !lan aaçh bir hatun crl 
bine dalr, l!'neı mttdQr10kçe Te-' 
rııen karar. Şl.lra11 ~let tar.,. 
tından iptal e4Lirnlfttf'. 
* ~tkt~ kul'flbOntln a::akta 

durabllmest ıçın S&drt Ul'.Uoğ.1.U 
tarafından dört tane payand• 
d:reıtt tt>dartl::l tçırı: l'frto1len tt-
l!l&bbüsll"r, m05bet •&!haya vat" 
mıstır. Dlttkler temin edıımedl
tı takdfrdf". Br.tiktaım tU:ımınııı 
Oa:atMarayla Pener tarafındılf' 
bu yıt için tattmlA.l: edlllnt&I 
mub.tf'tne:dır. 

* Adaletli'! EmnJ7et1n ı..:.e ett• 
vellndttJ dercceeı buı epor ,..
vf'rler arasında tl.aüntU )·arat .. 
mıtt a iMI de bu halin m~f"" 
kettejtf Adalet -.e Eınntretl:O 
durumundan pek farkll oımartı
R:ı, onun !çln ozoımentn dl!' :rer-
aiz bulundutu betlrtllınekte<Ur· * Son ıınnıenıe O~at&.!'M&~ 11 
Kılm.tıln yQ2ürıde baa.ı A::eaık~tt 
Te JU!!t yaralan eörülmQş. Uk•11 
bu .testtıertn k6tü blr berber t•· 
rafından yapıldıt:ı ıaruım11ur 
Sonradan yapılan mnıtturmad•· 
bu kesUı::enn. rad::;o RUetcs!lll 
dinlemekten Uert aeldJli btrenil'" 
rn.~tır n ıncı Cl•t; ;ı;acıa Rtceb~n •lia tU· / ~ar pe·-n!ri ı,u:unınadııfı tçlrı ve 

tünU ivuın uetalıicla tuttu. 3:2 ı., ___________________________ ,_,,,.. 


