
e-

.. 
u k 
ini 
lr· ... 

ol· 
in· 
cel .... 
•• 

~
ıu 

d• , ... , .... 
ed1· 

n•• 
••• 
r'"' 
c~t· 

' .... 
arar.· 
10-'!f"" 
:etırı 
]attı· 

\•er
.8dır 
ra.>U 
ııc.>tt 
ilk~ 
~r ta· 
ıeur

ıad•· 
es:rd 
.. oıı· 

.. 

PAZAR 

6 
EKiM 
1 9 5 7 

Prof Dr. Fuad Köprülü' nün 
ilk ya%1.St bııgiiıı 
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CHPADAYLISTESiNiNTAMAMI DÜN iLAN EDiLDi 
isnıet lnOnii. Kasım Giilek, Şe-.usettin Giinaltay. Faik 
Ahmet Barutçu iki yerden aday gOsterildi 

-----

bıoııo 

~:-P. tistesfud; 211 hnk;kçu,S9d;ktor, 
20 gazet!~i ,58 t~ecar, 57 çiftçi, 9 işçi, 

sanayıeı, 36 mühendis 18ınaarifei var 
.. lııııf Aıııtdoıu ..\Janaı ~ 

T Ankara, 5 - Yüksek Secim Kurulu, 27 

R l • • • Ekim 1957 tarihinde yapılacak Milletvekilleri (( e y er 1 n 1 z 1 seçimi için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
1 

kurula verilmiş olan milleh'e
k_illeri ada)' lisle9in; ne;oretmi~-

c Hp Ye Verl• Ill~ ~~;;,~:d,~:~,;~~=':·,~~~:;'k":~çi:'; 
31,38.16. 3383 numaralı tezkereat ile 
.ıf.endl•lne :;apttııı tebllte uyarak 
C.H.P. mtııetvell:lllıtrl aday llates!nl 
radyolarımııa ve pzetelerlmtze ile· 

"' 
D,.,P. ~en istifa eden Binerbay'o 
gore ılk iş iktidarı değiştirmektir 

Afyon 
Kemal A·lr.ar. Emin Halim Er. 

1 

;t"Un, Mebme: HUrol Çtk1ı;._ l\1ahlr. 
Erıtmen, Sami Neısllog:ıu. l\1Ur&t Ö 
ııer. Ahmet Sorıtan. Be6!m Tarak.. 

ı çı, A:t Ts,A:apıh, AU Vezlrojlu, 

1 

Ankara , s - B • 8usud '\Iu1ıııatt~rt~en 
?~lij l) lrıtaç ıfln e D 
... l .ıa~an lltntrbaı b •veı .P . den a:;-rLa.n A • .,;,cara .nı.!P~ 

•ra C.R.P ~,. ttıttn. a..~afldakt beya.--ıatı rermJ 1·a•an .. 
-ir~r.·~~- ~-i;·"~7~~·~"~"'t!~•t:o.ı tanı1·e et:n~t!r • 

Amasya 
lte('&t. ... rpaı-ıotlu, Halta Gı.lndot. J 

du llatla , Ahmtt Cao De.mtrar, 
Huan Dolue:. \lu •ara Kemal K.~ 

1 l <D P. bo mem'.elı:ett' t.a.m mina-:J • • ' ..... '• •,., ..ııı"'". aır.e h~tr:-" ceL•recet:z. hr: •• -- • ~ ......... " r~ uc:uz.a!aealıı. 1~t•nbı.ıl(la klk"' 
- .erde TU:lt aeçJnntr•'<:e#t.z BOtüo 

M 
vattımız..ı :m.ı;,.•e ha,trpcıecea:~z o-

Eş' UM tomobıı •altanatı yapmı;,.-ac~.ıız 
llbl ıctzeı vaadlerde buıunara<t '" 
başına cec;.ı. 

BiR Poll.J. 7 ı·ıı •onrl.kt monzara;o odı• 

IKACI 19SO dek! hürriyetleri kıaıım~. çı-
l\l.\RE!l;.\L Zl"KOV 

ra.ı:ı. l'ttn Ktla1"1ıa. 

Ankara 
İsm. t İnbuı.:t. KMlm GU!ek. Fatt 

Anmırt Barutçu, Turhan l'eyztot:
ıu. Hallı ~u.ı Ertut, Kamil Kınlt. 
o lu, O.<>ınan Altş.iJ'OllU, ATnl Do. 
ıin. Hıfzı. O::l"Ul Bekata, Ferit !.le· 
len, isma:ı RU,ttl Alu:a.l. H\U:e;,.1n 
Bıı.lıll::, BlUent Ecıovıt, İ&mall İnal, 
SeUm SOIC}', Übt}·de EIU, ~ıuacn. 

11 .\.DL\l l.l GÖ K\Y .\ \ED\ EDt\"OR 

GOKAV iSTANBUL VALiSi 

Başbakan 
Partililerle 
Dün görüştü 

Menderes yoklamalar

da kaybedenlere itidal 

tavsiye etti 
1111 .. utıof ınuhııl•lr1nıl1rtf'n 

Ankara 5 - Ada:,-la.rın Hinına 

lkl Ritn kala otel salonları ,.e b~ 
bakanhJı: b•r ana baba ıünt.lnü an. 
dlrmaJctL ıllerden gelen partıiı:e:

ı·f" rok:ama:araa kaybeden mHI'!t~ 

veıı:ıııerı Ba,bakanlıb ve par:I 
ııenel merkezine do:ara.K 6alA.hıye; 

coe,anu ~a. 3 Su: 4 tle, 

1 D. P. propaganda 
Filmleri 
Menedildi 
b 'll n.ıUı .at.· ~e·ıy:f! 0.P. ni:ı 

~· ••m f:ırnie:r hazırlamuı \'e .,u 
!Hmler için b1lh8!>6a Beşiktaş t>em 
tlnde rek!A.m a!lıtlerinln w.ı:mL"'>I 
\'e gö&terUmeaı üzerıne C.H.P İl 
İdare Kurulunun yaptığı ıtıraz tı 
Seçım Kurulu Ba..1kanlıgı taratın
dan ka.rara batlanmıştır. 

İl Se('lm Kurulu bu fekll film· 
:e:rtn utım &üretıl boyunca htçbır 
l!iUretle afişe edllemlyecetint',., rıım. 

:erJn aösterllf'm1rec~ııne. bu a:ıbı 
hare.."'<e.t.le-r;ıı 5~45 sayılı kanun bü
tümlertne 'E!Sre auç olduıuna ve 
B~lktq aemtlnd~ aaılmıt o:an a
tı~lerın kalel1n!m-.ına karar ver• 
mlfUr 

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

karılan antidemokrattk kanunlar 
Ahm d E la bUiün raını~ Adnarı 1ı.1t'nde:.·P.I Mareşal Zukov 

e rnin YALMAN •• iş b""ınOl.kJ ..... ..,:art IÇ1'1 

B a •a 1 te~ı:: tarar!ı bır bllrrıset anlayışı s h • • d f' 
Ctıık ~tl!'df' 'mf'rll.anın lr.ö- or::a~·a çıkmıtttr. e rımız en geç 1 
O.nt ' •Yaltllnin vaıı, 1 Pa.'la:ıı'" •• otomobil .. ııanatı 

hlm Em.11"2'aUoğlu , İbrahim Saffet DİYARBAKIR: :,;· ~::.:~:.~.~:~.:
0

·~~~~.:·~::::· Hadımlı'nın vedaA mesa1'ını verdigv i ôna ka-
~~..:li,"~~~::n.";;:::'.:,.ai:~~. ~~~. dar kimin gidip kimin kalacağı belli değildi Yoklamayı kaybe
-;;;;;;;;;;m;·;·;•m;;;:• :S•:':':·:S:ft:':'=·=·=·========:::;::::::,iii::::;;:::;:::;:::iiii tlç ay ••• ,"""" bir nm•nd•n""rt den Dem krallar 

a1n ıözlerı 1F~ubu~ btJtan dtJn-ra- da her aınıf wat&nd&.'Jın 1rözüoden Sovyet Rusya savunma BU.anı 
halanuyor.

0 
\ ~bd1 tiıerın" ceı.rİtıt ~.açnnyacu blr haitltat olmuştur ıı.ıareoaı Zukov dün .aabab KulbY• 

df'n btrt T&ll t\:anı.1.\"da 11;.1 df"\lt- .ittl~l durum. bPr ııeçen CUn da hev knıvaı:Orü Ue fehrlmlt.den ıeç· 
•oııu~('l ti Ubutunan bu mt•·um h1t tötUre ıııtmelte namzet oldu- mlşttr . Yu&Olll&•ya savunma Baka· 
dl.ha l"aJİııı.. C n('tt bit dtl"lr ·ltJn Ru_nd.&n bu d.urumu önlemek iÇJ:l nı General ivan Ooanlak·ın divet
dlyt 1•lnı-ı: Ll~ırnını laza.nayım. l•Yret TOrl<: mfl:t'Une dfl.JUyor. ııaı olan.le Yu~Oıı&lavyaya gitmekte 
.J&lnıp '4.rkan, 1,1f' Rocı.. ~t'hrtnln, Seçim 1rUnü olan 27 elr.ımde O olan lfareşaJ Zutov, Tltd Ue önemll 
Amtrf\ı:anın dili'! ın, Yalnız Blrlt..,lk P. YI lktldlU"dan Uza.lı:la:st.ırmfl.ic ba.ı1 gOrilı;meler yapacaktır. Bu ııı· 
1ının huz.uru"lll, btttftn bdr din bir memleket borcu h~ıne ııeJ- rada ereni Baııı:ao Palr.th proJtal 
tahtı ın~abı,.~tı. lı.und~klanuf!I. or- nı~ştır. BO.tO.n Tatand•lanma bu üıerlnde de tıuruıacatı aanılmak.ta· 
Terntltllr. - a. barbllrea at~ 1!1&.c:aı lr:idtş~ •Dunı demek. ve bu dır 

'1"oıı.o,a Aıtne I .lihntyetl tıkmalı; ıÇin, fımdllf!.t ~n Zuk.o'f'u bıi.mil olan Rua "11rhlı.aı 
ft"l•k itin u700 r ::da tttnf' eı .. ar4 tuvvetlJ parti C.H.P. ye rey "Ter- aaat 8,30 da Botaıfa alrmlşttr. Zırh· 
&abnıt'tıf' hf'lf'r bf' .'1"tdlr bin bir ı:neıertnJ tavı;ıye etmei1 borç bi· lı evvelk.1 ıtın S1•aatopol'dan bare.. 
lracı Or,·a ı Faubu te rnıı~ e. Pollu. llrtın.a '"" :ı lilıı1: 3 "O "l ... , 
l•rdan blnltt('e li.• t tek başına on- ................................................................................. , .................................. . 
Ö11ftır. nur dün~ futa ınt )'&J)

ıa11ıımaı. ı.aıeııı otanın bOJök we 
rıı..a. ıı.ırt onun ~n Blrlt'.fll;. ~me-
bdlinrnuf. 011 J zttnden lkh·e: 
• ö nyaaa ola · rmtz bir baı 1 nı, bltenı 

Bıı.ıün şehirde 16 
ıniting yanılacak 
Dünkü CHP toplantıları hôdiseli geçti 

1 ı çeşitli yorumlar •• IM):rlent1ler yü· Q 
sUnden, bayH t•n1>ılr: b1r durum ar 
zeden •İ&tanbul vaııııa:ı •e Beledi· H p ' 
re "'l&llAb "' .. ,, .. , nih'Y•t 01 , , nın şansını 
dınlanabilmiş te Ord. Prot. Dr. Fab 
rettin Xeri.m 06lr:ay, dün aa.ba.h vı lf 
l&yete •"'"" ""'""'"' nııruıne ar ırıyor 
ba,,.ıa.mıştır. -'------. 
«AYRILIK, YARI ÖL.,lEK!'ıUŞ! .. • 

Dün aabahın erken aa&Uerlnden 
ltJbaren VU&retto yal roı hah do. 
eell kor:ldorl&n.nda sabırsızlıkla ae 
Einen Te ikide blr merakla kap•·• 
soz atın ıazetecııcr, aaaı 9.20 de 
iat. 00002 pl&kalı cmakam arab&61-
nı• g:brUnce, ka.pıya doıiru kO.futtu 
lır. Arabadan, lı:endlllne çok yakı· 

f&D aevlmU ıütüı:ııaert.l ve k1.68Clk 
paltoıurıa. Prof. GOlr.ay iniyor ve 

< De\&mı !'i.a: 3. ~O: 7 dt>I . ...................................................... . 
D1yarbakır. - Oıyarbakır·oa o. 

p_ aday YoklamMının netice&! alın • 
mıştır. Buna göre D P tı b&tkanı 
Nuri Onu. mılletvektll Hel\l TU!'• 
aut. gezet.ecl T&h~in C&hlt Çubuk
çu. avukat ŞE'vket Be)-"f,&noitlu. ~ 

VATAN ti mlllet•ell:111 Ftkrl Anj, Dr. Ki.. 
mil Tayşl, e&kl belediye re:oı SPt&,• 
ı Demiray ''e ziraat müdürü Saha-

nıo.. df'rdtne dU: °:ı''° kendi b441-
"" arnau ız A ta •tür, O lan11 
binde 91 Yll e, ,n;1erıı.an dab111 bar. 
Amf'rlk&J"ı ıı.ı dUne llbl Ut'ftt-Uer, 
)trtru.s a. hunıarı!tnan ctpbe;re a
a,aı.ıannıııs. ıu :nu ı. he:p,ı Yf'nlde-u 
ttln le: ihPn&..ıı 1 h8J ırıı tednrl
ıının ml'J\a.ları'"e, r.ul1Jı h ı,bırıı. 
mtır, rtnk ıaa.• .. obOPtan 1ok t:dlJ. 
tnaı l"f' ctau 1 u dl\aıoı \"e 1111• 
au,tır, P htlllh On PIAna çık 

d •• d hattın Savcı yoklamayı kazanmış-
------ı Cum.ı1ur1ı;t't Halk Part.· 1 P'atlh UJI ile efl !ardır. Diyarbalnrdan dokuzuncu 

l(TANBUL'UN ı llçe tt'~k!lAtı dün saat 15 te hl:- ı adayı merke?. eöeterecektır l!:tıltl 
J sahvehanede seçım toplant~ı ya- •k• L l kl mJlletvf'li.111 l\lehmeto tlnaı yokla-

KURTULUSU 1 ~~k~'!im~1.ı: ~~:::;11::-ıe k:·~ 1 ı uaş l 1 m~·~r=:~~~~:::· yokla.'llalar 111• 

Lıtanbulun 1turr.uıu,unun yıldOntl
mu bı..ıaun törenle anıııcattır. Bu 
Fllkl kurtuıu, Jllddnümü törenine 
bet ıam.anll:lnden daha büyük bir 
iLlna '' tttı~Uk aoa.terlld111 dik.tali 
çekmektedir. 

Burun aaat ıo.30 da Ta.kaim mer· 
danında, tllülki ve aateri ertln or 
du blrıtkle?'I, ıenı;-ııt, cetnlyetler "me~ 
wplan. ve talebelertn 1•tlr&kl tıe 
J"t.pılacat törenin her türlfl ha.zır. 
lı.lr.lan liıı:mıı edllm.1ttlr. 

\lub~ltf teş.etll:Uller .1.tanbulun 
iur!:ulu!JU münMebeı.1,ı.. meaaJlar 
D*9tm1'Jerdlr. M.T.T.B. nln net
rettttt mea:&Jda töYl• denmektedir: 

ı Df.vıııımı "'• • s "'il ıtt" 

nuna ayklrl olarak kapı ve pen- BUR. P. YE KATlLAS ŞOFÖRLER, iL BAŞKANI ORHA S KÖPRLLÜ iLB kt _,., rıuında, ka;.·bedt>nler ara.~unda E-
~relerın kapatılmaı-ını, hoparlö- • CI ı • aat Cemil oQ:lu drı. bulunm1ı1.'-tladır 

rOn dı~arıdan ıcertye alınmut!ll D • • 100 d f 1 f • • Oıyarbakır'da tuLtuiU taratrı. l<t'n-
ıetemıetır un en az a şo or OOnküM_T"lmızdaaltalta kİ dlıı.llleberabformensup oldakua-

Bunun tı:r.er1ne C.H.P bu hare- VATAN bqlılı gören okuyucu- .§lretlf!rde oyunu saiı:hran Ct.-m!l-
ketı vaıııtte. Cumhur:yet &avcılı- ıarımız herhalde bu revkalAde baıu·nun yoklamayı k'yhf>tmesl 
~ına ve tl seçtm kuruluna blr tel- lltin blr &ebebl olacatmı dU- DıJ•arbaıur'da büyük" tepkiler y,a-

f.~~ı:e:~ld~:~~~~~e~u v:~:~;e~~~~~ H . . • yet Pa rt .• s •• ne g •• rd .• t~~:ı~e~~- !:!~ha~~~te~8:~~ ra~ra;:~~·ıtıme göre CemUo~ıu·nun 
kında tahkikat &Çllma&lnl ve I&- u r r 1 tunlarımız üzerinde bllhMHa bu ClUrum kt.l'Şlı!ilnda «Demokrat 
çim mücadelMının adalet Jçlnde resmi mi.kamların ve iktidara Partlnln de,·amıs ıayllan Hürrıyet 
cereyı&n etmesinin temıntnt talep men5up çevreler1n t115arrufunu Partlal aa1'lannda ~ıer almuı nıuh-
etmittır. • ı ı ı o derece hudutsuz bir hale ae temeldir. Bu takdirde Hür. P. Jaha 

:~!·~'.0~~~:~f~::~·~~ ::~; BiR ŞOFOR, ccD. P. VAADLERINI. TUT~~DI,,, DEDi. t:~:;~,;:~~:J.fı.{11:1~~ ::s.~~~~:ilE~r.~:r:~~~r;·~:::::: 
ı aca.ı.p baslıklarla tıt:mata mec-- etııtım hv.ı çe\'r-tler, D P den bu 

~~::rı~~~e~~v~~:~;J:~m~·~:~ı H"u"R p D"u"N ANKARA' DA BiR MiTiNG YAPii bur olu~~~mı Sa: 3 SU:, lt'l ~~!~ı·~innd~~:;!:: ,.:~~~da~~ı; 
nra ver1lmesln1 palla önlemek: ıa- • • --------------...'.~:::::::::::::::::::::::::'.'.'..'.."~"~-~bc~:~ır~t~"'~'~t~t~o<1:':'.."~'.'..'------(Det"amı Sa: 3 SO: 1 de• : ------------iiil Dün Fatıhlı foförıer ırup ~P ı 

ıelere1', 11 merkeı:tnde Hür. P. ye 
ka~ntlarını yaptırmı'Jlardır. 

1 

Kayıtlarını yaptıran •oHSrler. bu 
arada, arabalannın a.eçtmlerde par 
tt ernrınde oltıuıunu da ifade et-1945'den 1957'ye ••• 

Ne idi! Ne oldu! 
mJelerdlr. 

Hür. P. h Ba.'l!k&nt Orhan Kötr 
rülü, ıotörlt!rle blzzaı; llRtlt'nmllJI, 
ıeker ikram etmiş ve kendilerine 
ıunıarı ~öylemtştır: 

• 

' 
Ya%an: , PROF. DR. Flf AD KÖPRÜLÜ 

•- Önce tüztll(ümOz:ü ,.e prosı 
ramımı21 1~·1cfll okuyup neler yapa 
cağımızı ös:renın. ÇektUhnl.Z &ıian 
tılan olduııu glbl, ,.al:ltlt're dt! kar 
nınızın tot: oldUjtunu b!Uyonun. 
Onun 1tın al:r.e yalnız ıtunu eö;,.·ıı 

yeylm. tt, divaoı.ı dıl•am.ızdır.• 
l9t5 sonbahan? 

İlünd Dünya Horbi, garp demokrasile· 
rinJn. kat'i zaferiyle t0na ermis. Alman. .Ja· 
pon, IWyan milletleri, zalim bir diktatörlük 
rejimi altında, tarihlerinde hiç bir zaman gör

medikleri korkunç bir felikete süriiklennti-. •.. 
•Tek parti, tek ef• sistemine bağlı olmakla 
beraber, büyiık demokrasilerle talih birliği ya 

l pan mcnılekctimlz, Blrle miş Milletler daire
sine girerek insan haklaruu ve demokratik nl· 
ıamın ana prensiplerini kabul etmiş ••• Hemen 
yüz yıldanberi, fasıJalı da olsa, mütemadi bir 
hiırrlyet mücadelesi içinde bulunan bu ment 
leketin aydın ve yurt.se\•tt çocuktan, hele ür 

btiyük totaliter devletin yıkılmasından sonra, 

Şoförler 0-mlyetl Fatih ~ube 
Başkanı Cezmi Aııralı da. Orhan 
KöprUIQye verdli') Cf'Vapta, vaat-
lerını tutmadıgı lçln D.P df"n ay- I L--'lım 
nhp Hür. P )·e ırtrdlklerını ır.ay-
letQ.lttır. 

Butünlerde Hür. P ,.e dı er 
tıazı ~törl«rın de 1lt.ıha:.cıan bek· 

fDe\Rmı "'a: 3 "o; 1 .,Pi lenmeKtedtr. 
...,..,... _ _,....,,......,.., ... .,..... Ankara., l - Burıo.n öltleden ıon 

<Devamı Sa: 3 :su: 'dal 

«AGLAMA DUVARI» _ B'"Juıt ıle Aksaray aruındakt Ordu taddr inin «e:nldetilmf'&lne ba-;-
la•llt.Uı Uzf'rine taınlr Te "''f.ora~ Y<tnıı hPouz bJtmJ, olan La.J.f"ll 

C'amllnin du•arııun ıerıye: alınması llararladı~lmı,tır. Bu Pbf'plf', cami duva.rındakl t.&şların numaralan • 
ması bltmls ..-e •seriye atmaıı a.meIJ.yulne başlan.RU1tır. Reılmde, caminin 1e:nl Jnp edilen n yıkıl&· 
c:ak olan •bahtsız du•an» ;OnUd.7n. 
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•a ,. P" 1 

6eç11ıiş Znıııan FıkTalnrı 

Yine Sultan ~!t~\M Başvezirin 
iddialara rağmen 

bakkallara 
peynir verilmedi 

v 

oyuncagı 
Hamid1e d • 

ır 
SULTAN HAMiDiN İTIMADSIZLIGI 

S 
uı aı Haı a aı cıoıa:·ı ·ıe.. ac ,. u• '"' Dün bir beyanname nt"~rPdtn 

>r ıuau - Ja: vaA."a.J •crüı le •e ltııat Bakkallar Derneği, .. Bakkallara 
ıeyı m&0taI tellkt: erlerdi. Ancak. kendi beuplarına a~ tevzi edilm1ş pt'ynir 

re "' e.l.f m.zaçıar ve te2a .. ı menfaat:f'r1n teaırlerty:t", nsa.:ıiar 
b r le~ıne anla.şamulansa da.."ıaa.ı; teh!lkell oldukla•ına ınanınıı 1 )Oktur• diyor. 

Zira. lı:anaa~inC:I." ~anıa. ne 0 klan roalümd.ur. Şaru5t ha:.&ıyet: Bat.kall&r •e bl'nzerlerl mııstah· 
le-rtne b&a-iı o:anlar& ıtlı ıaı olw.ıaıı.az.. zıra onlar herkes.ten zlyactt!I dt>mlerı eıın&rı drrneeı dün btr be· 
tendi hanııyetle· ıanname yarınıamı..ştır. Bu be:rır.· 
rıtıe ballanız.ıır Yazan &alem.un llOzler1 namede blr ta~ rUndenberi runlük 
HıJaI;re:at.z oıooıa' nın m<Lnaları b&.. ıazetf'lerde devam!ı olarak bat.Jt&l· 

Ab 
zan nuıl anla ı- ıa 4 b 

ta ltltn•d aluna d ••ıh I,. ra ceman 00 bin teneke eys~ 
maz. z:ra onla• 1( a~ ıacatı keat1rlle· peflllr tevtl edlldttlne ılı haberler 

• mezdl. Ba•u1arı ı lt d 
3·aJnıa menr11.atle· keodl.ltnln ıt:S un )'&\"in anma ta ır bakkal. 
rt7le hare'-et , şı•llftSl• Haklka!te buıüne tadar .. en maddl"1"t tarar 'ara t zı ·•ıı •· ı • derler. Parara ta. • ev- cu. m.. pt-~·n r ınevcu .. 

tar olduıtunu aan dellldlr. Bu durum hıllıi:tn bakkal· 
ııanJara tt lmad o
lun!\maz. ZJra 00. 

lar hPr ~Pyl daha 
Hl. SAR :ınıflardı. Metrutl· lara tehacl.lm etml"ıfne •e bakkal 

yetin ıttncl lh\.. :•rın da e-rtart umumiye nezdinde 
nındın 1<>ora sa· fUphe altında bır&kıımuını !f'bep 

tazıa parara r ... '--------------J zetelf!rde o 1.a. olmaktadır. Ancak ?ı.Ugroaun eıtnde 

a.a eııerler. Rüşvet \"fi rttıaya m'!!-
ll1f oıunanlara lUmat olunamaz. Zl 
ra onlara paranın nüfuzu olmaz. 
hlr oıma_vanlara itimat oıuııamaı. Zl 
ra onla:!' 4a~t tnOnuebetler Yeti
ne mOcerret bir takım ah"-ıima r:
a: et edrrlrr Sada!tatslz:ere ıtımat 
oluna:nu. 7. ra ba$kaıarın menfa
a•iertnt merbut o:abllırler. A;c.ll 
P:enler~ ıt.macı n:urıamaz Zira .... n 
; arın hesapları ayndır A ıle.ız o
ianlara 1t1Irıa• Plunama.z. Zira bU!'l 
lar teh! kelld!rlf'r H&!tre:ere ı"":· 
mat olunamaz Z•ra CSedi..klert ra:l
: tt olabil;:-. Kf'n'1:lerlne ııtıfat o
iunmaua ar;,ııt (tl.zll bir ter aarıe
mez olurlar. Kencı.ıtl ıçın her ta-:-
ıu top;uıuklar böyle karışık teza•
lar ve tt"4'""kkH11 Pt l('fndeo tM-lt:! an
cak t~ ıvazı ne mklnt buluna 
b.lec~ktJr. 

DOKTOR 
KAKODİLAT 

man bu maddPye taraftarlık etme- halen ıoo binlerce teneke beyaz pey 
mı, bulundutunu yazmış.tı. nlr bu1unduil:u bir vakıadır. Ml1rcı1 

Dok!an üç'Cle Rua harbi aıre.sın- Belediye ikli&Bt MUdClrlUl;U ııe an· 
ı:ıa Sultan Ham.ld, barbl Said Pa- taşarak ber ıün için 300 tenek.e 
tava )"azdırdıtı telnaflarla Sarav- perntrl 2R6 rramltk paketler halin· 
dan idare etmışti ve n~t;cede Rua de kamyonları ile te?:ıırde 1&tıta çı. 

ord,uau AyasteCil!lo a kadar :ııclm~· llarmaktaa.ır. 
ti. Şimdiye kadar hiçbir makam t&· 

Sultan Ha:ntcı. devlet nüfuzunu rarındar baku:ıara peynir d•tıtıl
Sald Paşa 1·asıtMı.,yJe. BA.bıAUdeon mamı ır. 
Sara':"& nakletmlftJ. Sa!d Paşa. an Genç bir kız 

yanarak öldü 
cak Sadrllz.am olunca BlbıAUnın 
hukuJı:unu Saraycsac. bir nebze ıe
rıve alrnak lstf'C!ltl olurdu. 

~lr-.şrut.ıyet.ın ikinci lllnı b:e-
nUdtll zaman. Saraya bir çok tel
ııırattar dolar. Said Paşa dokuzun· 
cu defa Sadn\zaın oı ur. Krncıısı
ne rıvaset. eottltt bu vük~ll. heyeti 
bu telırrarıarı tetkik ed~r. fakat 
kimse- bu tf>lfranann ıatedtklerı 
Kanun-u F.sA.si'den bahsetrnelte 
cür•et tdemn Sultan Hamid bu 
mecburiyeti anlar, !tirat r-dPr. Ka
nun-u Ea~i·nın tekrar ll~ını 

"\·ükelA lıeyet.ıne ha\'alt' eder. O 
zaman Sadn\7am Said Paııa VUkP.ll 
:\ft'Cl taL'ldf'O. \UIUl "'iti ldf'tl \"t!("hi
lP, bUlbOt stbl du.vuımaya hail&r. 
meseleyi btr u&.l tarzında \'e ken
dlsl. Rl!l.s 111ratı ile ı1tırAıt t't;:n~ 
df"n. hert:cıın kal'Jul etml.ş bulun .. 
dutu hulbalar eelı::lındf" ırade r--
de-r: t.Kanun-u EWl'nln ıadrst 
halr:kıncı.a h\l7.UMJ Şahaneye bir 
mazbata a~1na tarar "t"f'rf1dı dl· 
yeceıtlm ~luballf \·a.t mı?• Bu ta
rihi zabıt yazılır. 

31 .. ıart irtica harf!kettnd<'n .ıı.on· 
ra bu Ayin ve ~eb'U(;an t<'>p!antı
lannda Avio ;\h>Cl181 Rt1BI atJ ar 
tıyle rtymıet eder. Eaaa ıtıoarıy:t 
Sultan Harnıı:ıın bAl' o~unmutna 
kara!."" ver11rrılıttlr. AvAn ve ,:\lebu
ean Mf"Cltslerınııı blrllkt.e topla.n
t11ında bu hıll' kararı tahaktuıt c
dınce Reis t:Jllia P1.1anın ıesl tek
rar duy,ılma~a başlar: 

A~vanı;ara.!f. ).tumhane caddf""\ 30 
ıavılı evde oturan 18 raşındakt 
~ıartına Ll"On :.epırto ocajUnın pır 

lam&bı ile vücudüıı.ün muhtf'iıf 
yerlerınaen yanmııtır. 

AA"ır }'aralı olarak Balat tfusevl 
ha.. .. tanesine kaldırılan g:enç kız 

tedavi lmkAnı bulunamadın Hlmü• 
tür. 

Bir topçu keıif uçağı 

mecburi iniş yaptı 
Evvel ·ı "ün. -.aat 10 !.ıralarıncı.a 

askeri hır uç&k. S vr:n1n Sı·ıtmpa 
şa ve Geleryo kt')ylf'ri aruına mec 
huri iniş :yapmııtır. 
Yüzbaşı Fıkret Arda.'nın ldatt

slnde.ll Çorlu Hava Kuruluna 
baitlı topçu ketlr uça~ı tatanbul 
üzerinden bilnf• döaerkrn moto
nındaltı bir Anza yür.ünden mf'C· 
burl ınış yapmış ve bu arada rol 
U:z:t>nndekl telirraf teler1nl de ko
parmıştır. 

YüzbaıJı 110! avaRınaan ve kaşı 
'il'ıtünden ::ara\arunllf uçatın aı 
ıer lk kanallı :opmuştur 

Adam çiğneyen şoför 

mahkum oldu 

um BAŞVEZIR MAHMUT NEDiM 
YANDAN ABDULAZIZ'IN DER 
ISTEGINI YERiNE GETiRiRKEN 
BiR YANDAN DA KENDi ŞAHSİ 
iSTEKLERiNi YAPTIRIYORDU 

-·-AbdUIAzlz tabıatındaki hiddet 
ve tlddet1e. nazik ve narın karcıe

•hıt araıma~a başlamış. AH \'e FU· 
at paşaları daha atır mUısküllerle 
karşılaştınnıştı. DıQ"E'r taraftan 
rıarp kU\\ürilnden raycıalanmıo o. 
lan aycıınlar. Tuna vıIAyetlndt' 1\-tıt
hat paşanın tatbik ettttı idarenin 
bütün memlekete teşmilini. Padi
şahın ve Bi\bı&:inln keyfi tdarel&
rını kontrol edecek halk tarafın· 
elan aeç.ı.ımış bir Mebuslar ııecll51-
nın kuruımıunnı l&temete bR..f!l&
mı,lardı. Genç Osmanlılar cıenllen 
bıı P.Ümrfl ıtanaatlf'rlnl mf'mleket 
kinde serbestçe yayamayınca A•· 
rupa~·a karıvorlardı. Mı.sırlı ~f\111-

tara Faııı Pal!& da P<ı.ı .. ~te bu ırenç 
Oısmanıııarı barındıracak bir mel
ce .hazırlamıştı. 1868 de büyOk va
tanperver Namık Kemal ıle taır 

Ziya Paşa da bu mücadeleyi kam
çılamak. canlandırmak üzere Av
rupaya kaçmıf. Londra ve Parııı.
te Muhbır ve Hürriyet gazetelertnl 
neşre ba..,laml!!larcıt. Fakat Tanzı
mat ricaııncı.Pn FUat ve Ali Paşa
Ia.rın da devletin başında bulun~ 
maları bu n~·1rıyatı teı!!11r"l'tz bıra
kıyordu 

•Hüsnüniyet• 
Fakat 1868 de Nıs·ı:ıe Fuat P~a

ttın vefat.ıncıa.n üç sene sonra yd· 
nl H'71 de de Alt Pa:janın da irti
hal ederek Reşit P&..'1& mektebl 
kapanınca uzaaı ıııören baıııret sa
htbl vatanperverlerde büyük endl
şeler uyandı. Çünkü Tanzlma.tı 
Hayrıyerun tek müeyyldeH1 Pacıışa
nln hUSnUnıyetı 1111. Vertlenıerı 
ırerı alnu•muı ıçtn hlçblr mAnl yok
tu. Günün birinde Padlşal:un ahi· 
mo ile 11aa.arPte 1relen ~lahmut Ne-
dlm bu akıbf'tJ lstıyerek hazırladı 
Sultan Az::z.. Ali Pıu,anın ölümü ile 
ae-nı, nefee almış Iatıbdad.tna. kf'\"
fl ldareeıne ımk&n nıabetıncıe en
aeı o!aı n kurtul-
mu u. 

•Dama taşları• 

HURRIYET 

virler uyduruyor. metnı olmayan 
menbalardan paralar takdimi ile 
Rbze gtrmeH:e çalışıyordu. Ef Pndt
mız Allabın yeryüzl\nde 7.tllı bir 
pae1i1&111 mutlan bir haltfe-ı ruyU 
zemınsını~ her emır ve ff'trmanını-
7.1 icra ettırmeke muktedtı-.ınt7 .. 
gtb1 sözlerle l&t.lbdat meyı ;nı okşu
yor, kışkırtıyordu. 

Yaranma hastalığı 
Sad.rAzam olunca sarayca ne ı. -

tenilir. ne arzu edlll~eı hemf"n 
yapm&ga başladı Bu yüzden bır 

mf"k ha.~ta adamı defnetmek. lçln dedıtı a:lbl CPacıı,ahın Cf'mi mü&-- vakitler ımuamellt ve icraatı reı;
İatanbula atınderıımıı olan Rus el- tekzat ve meşhenıyatı tavaly!'ye mıyesınde BA.bıa.ıının kader ve 
Çisi ~enf'ral 1ıınatlyet ld çaltşarak) Padl,ahı, Ali Paşadan haysiyetine ve devlet nızam ve ka-

Tel,rar gerı'ye soauımak ve sacı.arete ıeçmeok ıçın nunıarı ahkAmına riayet eden pa-
" akıl hayAle ~lmeyen ıttiralar. tez.- dlşah. artık tekeollüfattan vaı.ıtt"Ç-

AbdUlbı%1n Mahmut Nedime yapı mlş. bir sene içinde dl'ğltmlf. 1)ır 
tırdı}:ı:ı ilk emtrlerınClen biri 35 se- .-.~··'''''"''''l°Jo\\\\1lo\\\\ı ı orta çaa miliı.tebidt olmuttu. Maıt-
nedenherl devlet ıcı.areetnde \'el" v 

1 
G 

1 
ı rur. kendini beıtenmtş. kıbırll olr 

leotınek iizere bulunan ve Tanz.ıina- a an aze esı adam olan AbdO.lazız dalkR.\'UklUk-
U Havrıyenın e11uını t~kll eden, j ıan çileden çıkmıştı. Huzuruna 
can. mal ve ırz emnıvetınin thlAlı. y 

1
. 
1 

1 çıkanlann 40 defa yeri öpınelf"rl 
aür1Un ve tebld. müı;adere ve g&p azı $ erı Paditahın yüzüne baıcmamaları, 
~ulünnn iade.at olmuştu. Kcyn l- huzurda iken tapınırea tavırlar al· 
dare ı,a.l.ı.al earez devletin beka te-- maıarı saray AdA.bı ar&;ına airmlş.-
m•lle.-İnl oarıunata ... ladL ilk o- Mu''du" rlu"g~u" ne tl. Padlşahlar kOltO•lü oı.ola.dı. 
ıarak Serasker Hüıııeıtn Avni Paşa tanztmat-ı mülklyye blzde dr. RUH· 
Iıtpartaya. tşkocıra Valisi :lamaıt yacıa 01cıutu gibi be.zı mertf'be Lo.;-
Pa11a Trabzon&. mabeyln ba.şk!tıDI Muhterem ıazetenlzln geç el1· lahat ve terak:klyata Ve51le olabl-
Emln Bey. Zabtıye NA.zırı aaı:ınü ma ıeı:en ve e••elce 1e.tanbul lirdi. Ne çare ki Padl!<ahların lf'-
Pa1a birer mahalle teb·:d edlld!ler 1 Poıta MüdUril bulunduıı:um ııra vlyeı!lzllıtl yüzünden Tan2ımat ff>-
Ba~dat vaııaı M1that Paşa da Bı1- da İatlk.11.I Mahkemesi llararıyle ylzll olamamış. Ali Pıw,antn ölü· 
bıAllden para bıteıtı k&f11Slnd.a L&- tararımdan tevktr et.tlrllerek iz. münden aonra. bil~bütün unutul· 
tıra etnılş. t~tanbula dönerken sı- mire mevkufen ıevkolunaıı aayın mu~tu. &iasen Tanzimatçılar t'ht"rle 
vua fiilrOldüfl:U emrını almış. ra- emekli general Ali Fuat Cebesor rıne ya.şavabllmek; kabllı~·ett de vr-
kat dlnleml}.·erek 1ıstaubu\a Rel- tarafından 18, 17 ve 18/Temmu.ı.: reı:nemişlerdt. Yeniyi alırkt'n e!'lki-
mıştL Mahmut Nedim bir taraftan U137 tarthlt nüahalarının ikinci yl cıe tpka etmııterdl. Hem ~arklı 
rakıplerını, Tanzıma~ mektebi eahtrutnde ıizmır suıtaatınln iç kalıyor. hem de Garplı olmkk ı..-
rnenııuplannı. hürriyet tararurrla- ruxu) b&flıth .. hlıımı heder tu· tıyorlardı. Garp hukukund.an ınHI· 
rını neh·ederken, c:Hger taraftan da tan hakikate tamamen arkın pa· hem kanunlar tecıvın eO:ılırk:eu. 
İstanbuta.a genı, bir haflye teşkl- aajiartn Basın Kanununun 19 un Şark hukuku da ~teCf>llfl ~kllnde 
lıi.tı knrdu. Bunlar olup bltf'nlf"rt. cu madde-Al a;eretlnce uıı: çıkacak urllettlrllmiftl Adliye mahkeme--
halk ar•ındak.I tıöylentııerı öll:re- nüshanızın aynı .. hlfe, ıUtun ve lf'rı yanında ş"'r't:,·p mahtf'1Tlelf'rl 
nerek Sadrı\zaroa jurnal ea.ecekler- puntolu barrterle aşatıt1.akl fe· de dimdik duru~·ordu. 1IekU·pler a-
di. kilde tavzthan tetr.1bln1 rıca. e· çıltrkrn medre1;elf"r de olduldarı 

derim. ııibl bırakılmışlardı Bu hAl tan

Mahmut Nedim'in 
marifetleri 

sayrııanmla. 
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Gunu Gunun~ 
Karanlık şehir 

l
e "'tıınhul. ı:ec<"lf"n'leonbrrt pt• 

rıl pınl ayctınlaitlryor. Sa· 

rayburnu '"" Sf"ft1•1 Pa~ıı 
\.ırııarı. oaın.ta. \e" Reya:rıt ~u
ıtıer1. yeot11 teıu· fl"'tftn~eo yük
-.tıı•n ~r-lfı.tln ('~nüler, hep l!!lıl 
ı,sıl "e vırıl pırıl. 

0>1'1n. tnk,·lınteor h1e bir ba..v 
ranı ı-ö,;temıhor. İ'lanbuı·uıı 
ı..nrıutus yıldöunmrı otan 6 
F.1.lın tıı.rlhl de anrak bua-On. 
ı .. 1anhnl·u daha da ~z:f'l bul· 
~un ılht'. J(t<'e t'nllklf'rinl ıeo 
rf"l.tlreu hlr hatırlı yabancı dl\ 
)Oı.. ŞU .. ıra. 

l'aı.at 1-.tnnbul. bir haftndan 
lıtırl .. anahtara ı.adar :rint de 
·~r:b.ri l]'ln• flpl.l'Or. Bombot 
ı.ı)ılnrı ı ıı.tan ııı:erdanııı.lar u~ 
Hhor. \ 07.)ılların lorıhııcuna 
tf'ı.llnılıı cıımlleor. proJölı.tür bu:ı 
ıne-lf'rlntıı ,. .. ,.arlı 8.'dınh11ına 
burOntt.ror. l ı>uzon nerazıt ı.o 
ıt-.1 '" 111.naz. uaıata li.nlf'"l'll bl
tr-. yanJln ıı:özetlPmek trött\IPrl 
ııı unııınıus 11lhl, apaydınııı... 
!)Oy a-ii.;tt•rl> orlar. 

~f'ht>hlııl hl(,,' bir yetl.lllnln 11-

(lklamadılı bu esrarlı .,eh tl ı. 
;ılını l..nr~ııtınıla h&l-tttt•n hay
rrlr ilO'itll onblnleorN" t-.ıanhııl
lnnıın c_·oıunıuıu biraz ~ilıoıı.111. 

hlrıu: ttktnıen ve blraT. ıhı nz
ııt:tlıı. \ıua. şu pırıl pırıl ıı;ıı.ıa
nı, ın nnıhtt'!!t'rn ıe-c-e şf'nllı. 
lt"tlııe bat.ııı da l.f')lrlf'neon )Ol.. 

"\ ıı.tırılan binalardan nrtaıta. 
ı.nıruılar, hıl'-(tıoııına 11Ac:- arı,fln
lar, tocuınna df'ttt'r ı.alPın t>ıı 

laııu~nnlıır. '.?SS Jf"fUltlıl. lıf'~ll7. 
Pt') ıılrdk ıcln !i<lhl\IUn ~t't11.,ln
ılf" ı.u, ruıı:-a ıtlttnlf"r, l"t't·e !'<t'll
ııı.ırrlndf'n llf" ze,-ı. alır';'. 

Hlr 14'1.. ı.ıın.,u altı llraııı. ı.11 

ru [U"!tı.l)f'Uln lı.al"!ı"'ınt1a ~arn 

ı...ua dU"llnenlf'r. ('f'kl!o\I ntuz il 
radnn tt<lun aJabllnıf'L h:ln o
flıın dPposıı an•ranlıır. @t dlyr. 
) aıc <il\... ı.a-.ap. bal.l..al tah:ın 
pa.tlntanlar, feh-ri iyin4en. zevk 
nıl nlır'.' 

h·lnılf' ytHHHlıJ..ıarı Sf'hrfn hR
llnl \.a\r&UH)ttııların hPr lil'.l"N' 
~ahnhhtra ı..at1Ar hUttln orhrl 
1:uıu1uı: a-lbl ıl>ılınıatnıa .. ı, bo
şuıııı. t .. ı"r 1'ot'('lınler l'Jf'rrrınr-. ı-. 
tt"r hablrf' ıenlrılr-lllf'ıı c·ııtldf'" 

\t' nlt'\dıuıhır ı;<"reflne. l!-:-11.hır 

) aı.ıı-.ıu: hl'P"I nafile. Bir huf· 
tadan h('rl ho~ıına "ıilrff"dllf'n on 
hlUlf'n·f" Ji:lln\allık elt'klrll.. ,.. 
nerJl~lne-, {inıtırlprl bo~ )·f"rt tıı 
kf"tllPıı )llzhlıılertt nnıpııla \8-
ııt.. 1-.tıuıhııllunun bos \"t'tt• cı;;a 
(·ıhuı J)ılra<·ıt..ınnna yazıı.. 

:t,lra dt'ıt:ll 111nıtt'c'f' .. u u.ı , an 
ıın ı.uh· ... ı '~ htı)tll. c·nnıllf"r. 1· 
ki l..ı'.' ı 'e blrkac.· Ahldf', raı..:ıt 
blıtılıı 8t'hrlıı ı..111. 1.i•'if'. dar ha 
:ı.ır hf"r ~eri "akır 8aı...ır n,ııın
ıatılı.a tın. rn~da-.11:. 

t .. ııuıhııl, lf'I ı.ar11rn11,. hlr ıır
lı lr olılıı. t'J>hlenbf'rl. tııııııt'rlo 
hllJl-.ı ola. 

BURHAN ARPA.O 

İ!\til>dat ıcıar,. indr her~, .. lilZ.ll. 
mahrem vf" zUlfU yAre u~·RUn b!r 
eitıı a.ldıgında.n tuç bir ft>:tln ta

mamen do~ru olmuına lmltl.n kal 
mud.l. Haflreıer;n Jurnallt"ri hf'r 
zaman R1bl padlşaJıın ve-ıımını ta~
rııı:: ettltl tçırı. bir de Kemaledd!n 
Patan1n barem.ı Nalrof' Sultanı. 
doktoru vuıtulylP. zehır:eotmef. 

S..tenı.1 oldu,lu fa;".1151 çıl<mtştı. 
Bar-a:v ldetı vt"Çhl:P bu ırızll ıah.-:.cı:. 

kat bat!anınca su:tanıu cıoktorU. 
Hakkı Şlna.o;t Pa.şanın kendı lnf" 
"·eraııı l!Açlı~rın rer.eteıerı tetk'k 
olunarak ıc:aıto<ltl.lt dö eud oıauıtu 
•aı:>ıt o:du. KakoCSUAt dö aud ili:. 
ı:ıetll miJd\? Evet amL mlruf b!r 
doktor Rıfad HCl.Aameddln Pa~a 

raporunı:ıa. J·uıyon:ıu ki. ka.kodi
IAt. dö aud 0 da anıl'Dlk mevcut bu
luncıutundan. çok ıaumal olunur-
aa zehır teeırı edtbılırcı.ı. Bu keşif 
Ü7erlne a.oktor Hakkı ~lnBiil Pa:a 
detba! bir vllAyete nl!'"!yolund.u. 
Raıx>runda bu ll&cın ço" a:ınmı;ı 
t'-tllt tesırı yapab ırcettn~ )·azaıı 
cı.oktor\!·ı ~aı:>ı da Kak:odılAt Re· 

t.Ol<unan rl't,·A-vı şerlfe ve mil• 
ıct tarafından Köatf"rllen arzu-vu 
tımumt muclb1nce SO.Itan Hamid 
Han-ı SA.ni"nln h1lAft't ve aa:tanat
tan hal•tnt" karar ,-rr.ı;tor musu
nuz'• tarihi •t.ıallnl lr"Ff eden 

)ldunt>· Ut u actır.:la ,ır 1orör 
t~nc AA'ır Ct'za·dakl dün! n du· 
ruşması arınuncıa üç ııırne dört a! 
hapıse mahkfur· M!llmlştır. "\1tıtın1e\ 
uaıu. ııeçen &ene-. t~ıık0dan1a otır 
mohı" lf' ...... -.: 1 1 nı:ı lUUmUnf' hlr 
kışını ı e a.ır •k!l a·1ıılaoıııa 

Mahmul N~dım Sadarete &t'llr 
a-elme:.r. Re-; Pa~a mektebine nıf"n
r.up rıcall BA.bıA.ltcıen uzakıa1tırdı 
VAlllt>r yerlerlnd~ oturamaz hale 
&'eld!lcr. d11.n1a taşı ıııbt muttasıl 
yer dejtlştırnırte b~ladılar. ~adrfı
zıunın başlıca müıtavırı Çar Alek• 
aancır·ııı emellerını tahakkuk ettlr--

l\fahmut Nedim vllAyetıerln tah
sısatlarını kcı>erek kUçilic otlu A
ROP vaoıııt&Hılf> y(lzcıe ylnnl !aizle 
ıo nıııyon ıırnhk lllr i:1tlkraz ya· 
paraıt ıaraya para yetı.,urıror, Ab
dOhnecıt de\'rl !J!.raflarını iölr<:l'de 
bırakıyordu. 0"1.ıa Bahriye- Nazırı 
tken vak:anü\'\6 LUtU E!endlnin 

fatanbul Potta MUdürü iken tr
mır aullr.aatı münaaebetlyle 1atık.· 
lll Mıı.hlr.emeelnln teYldtıerlne ka· 
rar verdltl Ee•atı tevki! ecıeret 
izmıre yolluyordum. Bu mevtur 
•ahlı1etıer1 goz 6nünde bulun
durarak en kıymetll memurları· 

mı bu işe memur ettlm. Nitekim 
aayın ııeneraı bir memurdan 
memnuntyet.ıe b&haedlror. iltıL 
!Al Mt.hkemealne &e•kedllen bir 

zııııatın zaafı idi. AbdfllAzız esrı::ı 
uı;.ule dönünce Tanı:ımat da gev
şemişti. Fakat memlekette l\fahmUt 
Nedim lıakkınd• ııent• bir cıedlko
du başlayınca etkArı yatı!ttınnak 
için Padişah ~lithat Paşa~·ı Satle· 
rf'te ııettrmek mf!cburlyetını duy
muştu. Sadaretin tebdili O:r.f'tlne 
Mahmut Nf'Cllm'ın aUrdilQO HUAt'yın 1 
Avnl Şlr\•ani, ROştU ve dıf(er eUr-

ııtln paşalar da latanbula dönmU:r ":.:=====::=::::::::::=~ 
lercu. -

fPt c A: on .ıı 

le 71 ıu 

INANILMAZ 
RİVAYETLER 

kf!ncıı.aı olur. 
Sult ·ı. Ha:nlô.ln bir doktol"UnUn 

onun hitnatı ırtbl ıcaydetmı, bu
ıundutu sözlerinde Said Paşavı 
kabahatli tf'lı\kkl e4 or. heken-

Tat aı ro.ıyor .,('vmı or ve al""hınde hu-
r~a ı::.. ıunuyor Sa d Pa a da. buılmış hA~ 
r t hı' . :-l -rart. l"'t"!ll!:'t tıratınaa. Sı.ıtın itam ı · tı ıı. 
taı U UOllli.1 hlÇ 2amau .. .,. dl dan ll lr:l'tt İı1al; • ,.1 ~ raI'C'• 
'llU Te a ~atım'1!- Said P&.'iA.. hauM!ne acı.<"at k:ao.ar ı;::ok çeok· 
Jte. ,: Kona .ncsa. yat.at: oda ın- mlş bulundutu. dUyuluvar o cı.a 
dakt a · 9laAına ya r.ıadan evvel, sultan Hımıtdt yanlıtlula dolu f'l 
on uı •lUnrfa b r adamı:ı aı:z:ıen- ya..zısı ile cahil buluvor, o da iten;. 
rntt ol\IP olm11<tı4ırU tünnek ıç n. d!Alnt bf"ltft".... ~ · 'lr 
ihttyı,~n. OrLUyü k:alttırıp ~akar- ı.; 
mış. Yıllaf4u• Sultatı Ha.'Uldln 
\f'hmıy-le yqami!J olan bu ad.t\nl 
o ,·e.ntmlt'I a.,ılanmıtdı. KISA SEHİR HABERLERİ 

Sa1ıarettrn. azıoıun."'IIUJ hulun-
dUğ\I bir aıracıa konatın 
bahçN!nde. avlusunda. alt kat 
odaıannın a.çııc kala.n pencrrl!'Je-
l'I Onüncıe, hattA }·erlc:rd.e arada 
bır. <'> za:na.nlar Pf"k çole: yenllf'n 
kitçUCOk b1? frımcala atılmı1 bu
ıunurmut. Bun1ar zeob:ra o
l atıtl:r. ıakın kı.tnse ,,-eme
tln dlveo teliş etrn!şlrr. Zehir
li ol:nadıitları kanaatıno raıt:men 
ıtı.rnse bunların a:-ada :ne1-
dana çıkm~ı hUOnetml bir tür
\u anıa;amamış. P..,anın aı.lNI 
bunınnn ıumıer ". • ntçin a:.tık
lar :ıı birçok 4~ ...... dükıen aon?A 
bu kıtçU trança.laların S'.J.1

-

t.aq H;ıtıtdtn ,mro:;l• tona~nı 
t&rlMUd altıncı . t.utllD haUyele
rıu P aoın veamınt ız·aç edıl
mflJ!. çtn atmak•a oldukları ka
naıatıne \"atmtşıı.ı.: Bu muammalı 
Jranca!aıar Sul{ıuı Ham.!dttıl eın
r ı'I< Saıd P•ava ·•aptırııan aziz-
li ·e tel6kkl ea• ıorla..-ını~. 

SULTAN HAMIDLE 
SAİD PAŞA 

* fllT \it Ol Bıo' ·e İ'. 
ıat ::ı.tUdUtlü~ı mura:cıp!art taı-a.· 
tından 310 mUtMttıe tefıl1 eoc.Utmı,. 
6 e.anafa para. 4~ esnafa 1a 1b.tı4t 
cez82 ı 'fer1lmltt !' 

• 

aıra . p u. 

Yeni Veteriner Müdürü 

başladı işe 

'-lü •• t J. bu ;.ın ~r; '" e il' 
re •d ·mrk· o!flr. i!i.tunhul \·('•P. 

rlner B~mOd nrlORt\nt' v•tıotinf'ıı- u· 
m ;m m cHlr muav n. ~ıu.stafa ou 
rwso.,, ta}'ln Pelllm ıt "'"" , . .,.~fPVf' 
başlamıştır. B·..ı mnaueb('tle mesai 
arkac1qları dOn aıt,aun Htlton o· 
teli .. aıonlarına.a hlr tanıoma toı>
\antl'.\ı rapmı h1.rd1. Toplan•.ıya 
ı;a' mua\' n!er· de- ıra:. etm ·· 
ıercıı 

lnfilôkten çıkan taş, bir 

adomı yaraladı 
KüçıJkı "-Z&r ·' Hı, ı.ıl.lnııe ı .• 

tt:nıa:..:: ma.. .. atılan dlnarr -
ıeoa etrafa aaıplan Ut:fl&r Ballk.lıa
nede çalt~frJl 111mat1 Kuru adında 
bir şa?:ısın başına cı.uşerek aO;u 
teltlldf' yaralamış ve adL-n tedavi 
ıc;ın Q-rrahpasa. Hutaha.nealnl" kal 
dırı~mı ur 

BUGÜMKU 
H A V A \:e,llköy :o.ıeteo

•oloJI lsta11onu
nun tahmlnlerlne &öre buılin 
•Phrlmi:ı ,.., d•annda haTa, k&• 
palı, aralıklı Jlll•lı ıetf'cf'k, 
ruıılrl•r po)'raxda.n ınuledll, 
2aman :ıaman .ert olarak t!\f'• 

cekllr. OunOn rn yilk~eok hara 
rrtl .ı. 11, ton dü ,llk bl" + 14 
sınttıra.t olara.k ka,dedllmh 
tlt. 

TAKVi M • EKl\l 1937 
p_\Z.\R 

\Y ıo - otN :rı - ll1ZIR 135 
Jtt.:,11 1373 - E"\·t,( L %1 
nicat "i7 - Rt'blUll'YYel 11 

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

_. grup çok iyi muamele ıötd.Uklo
'(rınden yoldan telirarıa tefekkür 
~ettiler. Bu z.e••tın bazıları er 
#an brr hayattır. 

I
# P.t-nhn uılıız lf.Jlata aorıamak 

k -· ordutum ıartp auılll'rd@u 

ç mUteoemlr olmuf).ar, sunu 
btmrn açıttayım ltt ıarın ene· 
rai dahU olmak üztre mrı·:.tıır· 
lard.ın hl('blrtnln o 11ırada ~·U;-:U. 
ntl l(ôrmed.lm. Eı;a.ıııen fatıtlAI 
MahtemN1 tarafından bana aoru 
aormı.t. eallhtretı •erllmemı., 
tevkif ve thtl!Attan mtmnu ola· 
rak mahfuzen İzmlre H•tlert e· 
ınlr otunmu.ttur. Sayın general 
ıtarlp ıuallrrımt açıklarsa lr.endl 
!erine mnteseklclr kalırım. ııca

ranlıkta. otomobil tıe Topkapıya 

..,ötOrülmHlne dair hlQblt emtr 
verml' değllim. Bu hal lcart.111tk. 
t.a yanllş bir Lltlkamete aapıtmış 
olabilir. 

wHôl yolun bıdur bu aevrı l?D~·ı,. anlacı:,or: 
Abdtıılı.tz lda!"t"-Uıdt'. Oı,nıanlı 

drvl•·1 ı. pal"Çallt.r:ma#'a :yü.7. tutmUf"' 
)111hat Paşa dcdı odulara son ıu. ı..ıı:,ıı· llıcti\'1 ı)ara lle 1667 v11 

vemıek maL. .. ac .. e )ta!1mut Nrdl· 1812 tarlhlcnnde ikı ferman aldı 
nlin ya.Ptı1'ı 10 mttyon altın i tik· t:l hunlar hemen hf>men Lıstlltll
ruı için muarıziara borç verenle- Hn1 t&N!tk Pdlyorlarcıı. il\.MV ·t,,:.· 
re · ll2 bu1 llı-a komlayön \'f'rlırt.t~1 mail Paıta.. Pacl aha. BAbıAJ.t ,.e
me"ele<illldE'll stlt"Renı Hr.etl VO- Saray rlr:ıı:iııı> \er_J[llP uzere ~ 
~--elii.da i5tlnta~a ~t·;cı.l. İ tik.ru ~ e.- yilı btn altınla !&raf1 Alınlham 
pılırken Padişah ıoo bin !ıra ko- ı~ı tatanbu:a ıöndcrmlş. t; • fer-
mı.syon \"erilmesi h1.11iıl1Jjtınd11 b'" maıılar\ wmışt.ı.} F.br>r1 vllif. .. e• ~er~ 
ıracte Lbtar etmı,u. Fakat bu pa- de vall!f'r Adeta b!rf'r hOlr.\lmdar 
ra borç verc:nlf'ro dcğıl, nl vet °""' a;lbl hareket P.dlyorıardı. Falıl 
!arak .saraya verilmişti. Abdüti.z.lz faı:z:lerle Avrupadan milyarlar t&
pararı kendisi almış olduğundan tıkraz edildlkı balcıe Bazıne1 Malı

lradeglnl lnkAr ettı. Mal1mut Nı~ ~·e tanıtakırdı. Memur nuu,~:ar., 
d!m de Padişahı yalancı çıkarma-. askpr nıuıuıaesatı &euC'lf"rdenberı 

mak: tç:.n bir şer sö_ırleyeınt'dı. Mıt.- tt·a.ahülde kalırorcı.u. Dkhıli adli -
hat Paşa da bunun üzerine ?.-tah- dınc, titlşaş. ehliyetsizlik \'C k~yti 
mut Nedımı 100 bin lirayı öCleıue- mA.nalaruın tum&.m•·ıı uyguu ıcıt ıı 
ile n1ahkOm etti. fşl bilen Paa.ışah 1ıtnatyct•ın hazırladıth Her t'I:;: 
Mahmut Nedime hOkmedllcn 100 lhlllAll. Bo;ınaya da ı;ırayet etmı~ 
bin lirayı affettı. Kendtelnl cıe padlı:ıah bu tsyanlarHl tts;;.ını ert
Kaatarnonu Valılltint1 ttönderdl. bırlennı ftnatyef'le göruıHyor .,_ 

Ankara Bahçelie•ler 2 cadde 4/3 ~ro..-tebıt Padışah :\flthat Paşa- nun tavaıyealyle alınan te:! >I !Pr 
Sabık iatanbul Poll• Müdürü dan memnun olmuyordu. Sadaret- durumu bOsbUtOn vahtm1Pf1 n-

Emekll Konreneral ; te kendtsını Rüftil ve Elat Pa.ı:a- yor, MibilUman uruıurlar yer yer a-

"'"""""ME~. ~Ba~y~d~a~•""""""~f tar takip ettiler. aller tara.Undan katlilm edtll}:oı-· 
sıya.si tarih motıııırıerlndt'n De- tardı. <Devamı ,-ar) ............................................................................................................................................................................... 

t1nii~~'!i!i??!f in/!? ez?li~I 
KALPAZANLAR ÇETESİ 

th Bldone) ReJI : Federlco Felll· 
ni Oynayanlar : Broderlelc 
Crawrord, Gluletta i\1&\lna, RI· 
chard nasebart, J•ranco ı•abrlı· 
2:1 - Senat)'A) : F. Felllnl, '.I'ullo 
Plneill, Ennlo Flalano - Kame. 
ra: 01.('llo l.\ta.rrt-111 - l\li.lılk : 
Nlno Rota - İtalıan filmi -
SARAY Slnt>maıındL 

TUrk seyircileri Federlco l"elllnl"il 
ıeçe.o. }'ti ıöılterHen Sonaµz Sokak.. 
Jar {La Strada; rıımıncıen tanır. 11 
Bldone, İtalyan reni gerçelı:eltlk 
akımının bu şalr Ye mtattt reJl.aö· 

1'a.ıı ın anlaı·n m\u<ad..deratı dl· 
ter :· t-" ,ka •: .ın mevcudıyetır
le ye:-leşmtş ([ıou:Ur Sultan Ham1d 
devr ntn tarth:ı ti b~lanaıcından 
Mnuna ıı::acıar. Satd Pa..,anın te.tır
ıerl "Te hltıraıarırıe cıotucıur. 

SABAH 
(\6LIS 
!KiND! 
AKŞA~( 

YATSf 
iMSAK 

·~--------'' I rünun dördüncü tılıntd.1r. İlk tıh:ıı.l 
Beyız şeyh (La Sceicco Btanco), ı-

\'ıuan 1:1anı 
08.02 12.11 
12.02 oe.ıa 

suıtall Hamid. Padi ah olunca. 
mi:oeyn başkitlbl olarak. tavai ·e 
•dilen başkalarını cı.P.tlt o zaman 
~aıd Bıo·r olan Said Pafa'.('ı tntihab 
etmtett. 

tıt . te-trut yette. ltanun-u ~l 
hazırlanırken. Plld!şahın bu mUz&
ıc:e~e bulundutu Oç kt,ıden biri 

1.5.18 ot.31 
17'1-' 12.00 
111.18 01.30 
04 14 10.39 

Gazetemi:ıe ıönderlle n u· a 
nlat Ye nılmler ba..-ıhın 
ba.~ıım.ann iade edlımeL 

....... -·-··--""'''""''"'"_ ................ . 

AKBANK 
AiLE TEVDİ!TI HESAPLARI 

oo---o•ftOooO•ooo•OO•••••OOOoO .. OHIUtOO*"OHOOOHH•OHOO .. HHl•"'OOOHIOl .... OOOIOOnOO-HOIHnOOOOOIO-OOO 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 

d~ başkl"P saıd BP.Jdl.. onun bu- ............ ......... ................. . 

-\~f~lifSBf:~~-iili\ ;Ji! :G; ~il ı..1 ıtnfraı..1na da\t>t etn1i') 9e • - • - - - 111111 11!1111!11 llGltQlliCIOQOOOll ıocı cıoıı:ıııocımll)Oj•ill!llli !11111 

1 
mi tonu acın. yokı:.am Dortoı;ııu1-

nan nu, bu ışın önOue iC(: .• Ne o 
luzınıızı l&te)·ecek c.ı:tili.U, ne cıe oız 

vermevect"tc: olaiım .. O l&ter, blz ver 
me?ııf"~ ı.şter bepıcıtıne ça.prazla-

- tır, Eyl&l n11.lı\tnan mı olur. na
aıl dersin bilınem ~rl. ~unun eôn
ıonü et, cıüşnıesın &tümüze .. He
r;! takarf.a kancayı bır yol. bizlere 
Yol ıröZükUr 1taı1. Anlayacağın bu 
iienln., İ>jte. ıu yaban yerde. sen
den ba.tka kımımtz.. k.iil"lbemiZ yoit, 
Dı>r.u koştu~. ı;;a.ııa ıeldlk .•. Sen 
ste1'1'>en yapanıuı .• Konut Rauf E
fendlr.tıt'n. J ahut Rtt kendtaıynen 
1'.oouo .. Bıtn :·ile ellı ya.şıncı.ut lıl:t'" 
rlfe on aç J-.ıncı.ak1 kı:ı.ımı verip 
"le bayatını zehır etmem .. Anlıyon 
nıu? öana <.tedııtımız. deYecca:ım!z 
bu b:zım. .. ı 

lf·f'rlrrkt'n li.U4.:ülı.. ı.ıxııu ı.a..•Al"Hl· 
nın e,rafıııdo.n ı.ırkıııt at1ı.ın 
nortoııu ya t .. tf'mlıstlr. Sıtı.ı 
Tfeondl ıı:r:<'f' tırdnttl> le f'\·e d•ill 
mtl.e rturumıı ı.an .. ına unl:ltını~ 
tır. Erlt·d ıı.ın ka.ruıJla birlikte 
)u ml'.rlıoJi koı:ı.uı;.mak iı:ıf'rl! \ ]'. 
a.f'·nlı:ı. a;abe:,-i 1 G•llp'e ,-ldtrlf'r. 
Gı11P Yl" karu.ı lıı.endilerinl IJI 
kar,ıtamazlar. KUçiJk kn.ın Dor· 
totluo.a •er:llme,lı:ı.• t.uaft.arl'ı.r· 
ı ... 

Avte: 
cAıa. nnu demt\·oz.a aecı..t. 
@ıtllı da 
cO deitli be ata.• dedi. cb!z.m 

dO.tındlUto.maı bMk• cthet... ıı::ız 
n'dP: sona o eve sirlnCf"?.• 

A'l"•e: 
c"Nefee aldırmırz kıza vatı&.. Ea

kı ku~ı ne :'.r"iizden öltnüıJ. beO' 
d·::erde.• 

Sıtltı pa.nna)CJarty:a M.vara:.t· 
cHertf:n :k:: ottu. bt de tbtl'.\'ar 

ana ı. ıtne bl cıeı a.uı karde,L ~a 
ııvıo: batı!ım sa.adeti cı..e onıartn 
ar•ına tuzu gtbl • 

AJ,enL.'l tomurcuk ıubt Jent - ye
ni açılan. l{lleç Jür!U :<:tıı tOzier:· 
ntn Onttne- pldl O dörtb&fil m.a
n-. ~ ,et:.aiblz. koca ata evtntn 
ç.nde, k:ed.Uer aibl btr t:aşe:re bQ
ıO! a 1 a:' a.ı:ar. htı> at!a:d1. Sa
a1l!t dö~ vavn.J&unoan blrt, sö-
z ,.. Jta: dı. ıcundak•.a ço. 
, o :ı evde o aenıt, 

Edebi Roman 
b0y(11C. bUZ lflbl d&je1.t, da:ra'.ı. k:O
C& ""·cı.e, arıa :ır:ucalı. ana merneal 
araııı: 

cO&ba n• ki., Qoeukt• cı.edl. cA"· 
zt ~1!~ "'<oıturnr • 

Gi~zıert yaşardı. ptrtl pırıl parla· 
dL Raase onay. eocek aı ı>t !)alı:ıror. 
eöz~e:1 dlltntu a: ıncıa d~ndUtOyor 
dU' 

cHeç mı bt ve!"! vennereoc~k&illll 
tııınız17• tıedl. ıoHeç mit Her •vde 
t.a1Dana var.. Çek!"l"Otla berıtntn 
kızı da çektyor. Bade. A!la..~nlz f·2 
dl". Hı!' mı l'!:z:lnktt Herkeetn •ısı 
var. herkee 'ana • 

A:vşenın. ıoz hur•tna ıeld.ı. oo
tazı ouıumıend.l. 

tıEeı>? N·ecı.e!lm. örle··~r '°tıntte? 
dedı. •Ora: ını bUratıını heç kurca· 
lamadan. auvereltm mı teze ıı:rıı 
el eYlnP?• 

sıtkı • .az Claner. cıo:aşı:. uza>::ta:-a 
1t.:ı:ıer df', hazı ı:amanlar oıdutu ır' 
bh ,u evden ötke1:., çıkarlar tor
t.ueurta: 
ıDurun. durun. hele bt duron ,. 

dedl. ıBız:rn dedıtımtz o de .. tı 
lto::ı..ustutumuz '.;ı&Şlta • 

Ru!Je. a:'dtnı Aneıe döner ı.oı 
oturuşunu detıt•lrdı 

•Sö:ı tem.54~ dly-oz.• 4edt. •ha.ıhı 
ha: Size de bıet lf" oııô;·ıeme:; e gel 

'11nte. atan ne de,, li"Cel • 

Tefrika No. 6 

Gal.p. kArd~ Of' şöy'e 
mıvor Kaç. kadınım.. ·aç .. ı 

Aft:P: 
t:&yı., 1.ŞtP "fa. hMbüıat 
t:Heç dln1em -ronuz \et 

• J.t"dt 

Biz ·'"' 
f_k!"t:ll!Zi göy!ıl'.\'OZ 1 

•Dınlı}'OZ.. işte J& OınleıY:P ba1 I• 
rız .. G:dlp elneo rtonuıaeail:: deıt1l•Z 
)·a. hemen koşu ıtır- aeıı:ıııı:: 

Bunu aöylerken ıA•"Of:l'alne ba~
tı, sıt«ı 

•VLIA .. ,. ded\. •lltmen siıe k,... 
fUP &elCl.lk .. Şu yabancı diyarda 
b~ka ktmlmiz var? Ne J"laltmtz 
var&a. vf'recez. haşba'la. keııdl kc.ı
dlmJze ha!led.lcı·z. "imdi koyve:•~ 
Hm de çeneyi. he\f! bl konu,alım 
Bu Jı;actınlar da hemen ıürültüı• 
boturorlar .iŞI '» 

Du:d.u. Oerln blr nefea verıp Ga· 
lJbe döndü 

·~:nd! aka. aen ne dlyon bu tşe? 
Hele bı pntne • bOruna O!çetım .. a 

Ga'.lp baca.!tl•rını aedtrcı.en a,,atı 
ıalladı: 

c.Valll benim tıkrı.m hu itte ... • 
dedi. •Hern bakAan ya. sı.z verm~ 
110.2 ):ara.nnız:ı. \Te.mtye<:ez k17.I• 
mızı cllyn~unıı.z • 

•Şımcıtllk bô;le d~üntt:.-oz • 
A'."Şe bqm: ka:dırdı 
tVemııom. '>ll"'Ük aözüme tOvb~. 

vallA , . .;ftl't'-:rt. • 

tıKız aus. yemin t:tme, bat..ıım. 
peden b!r taıt uçurdu: 

•Ata df'yecek ıayırı mı k&ldı rirt. 
oncı.a"?• 

A:v•e pek oral! olmacıı ama. i:l'Ue 
df' sOrıur.Hne u:ı;ar&k, yerınde mıh
lanıp kalmış. aözün altında ezHrn.ı1 
ıı:OrO..ndU. 

tF.yl.• dec.U O&llp. cSlz anM18t .. 
nız. buba&ı.;;ınız. daha ıyı dü,unu: 
aaaüz .• 

Sıtk.1 

tB&.~, 
cÖyle 

ı;.a e•ız. 
Jucek"1• 

41 1<1t ata. bö:.'le tilf ... • 
.:ardeşlm. bl2 ne kadar ol
B:;ıım dedli1mızlen ne ·>-

sıtkının lçınden kalkıp i(ltme~'t 
lflldl ama. yapamadı. Renat kili 
ıı~l oldu; 

«Ata• dedi. •B!2:Tm dedıtımız 
ne, b!ltyon mu? Bız bu kız.ı vernl.•· 
lf'Cez" BenJm flkrı.m bu .. Ehn ma· 
hnda. rnillk:Hnae benlm aözl.lın 
yok ... Rahat e<l;ceılin1 bllaem. çob• 
na bı:e "·eririm :iı:ı:z:ımı.. A~ıkc;a.;ı 
bu ... Dee. ben elin malına. mOlil.ü 
ne tamah edip kızımı Ja:ıtı::nam. 
Ben JüteCI peiC. özü &Osü doa:ru 
bJr adamım .. E:nme, I)ı)rtoııu b u. 
,-~a·mu benı bu memlekPtte. bt· 
roın ben bunu.. Bız.ım. •ana • -

llp alvanuamız. rakarmamıt. ~le 

bı.ı··on mu? Oıt,. MalmüdUrüynen 

Sıtkı konuştukça. A1şe hem ba· 
filli "".llıyor. hem de afi:Mllll ı;O;:ü 
)'Ordu. o. yOzlinde bir acı gQlüm· 
ıseme. bır derın dil,ilnce. §u meseie 
yl kolayca düzeltlvPmıen1n fiöete-
r1şlı. zekl düşüncf"tl tçlnde kendln
a.en seçerek. dınlemlı,tl: 

•Bt'n lla?• decıı. ıBcn ne ecıe. 

rım?• 

ısıtktyı daha da konuştunhaıt ıs-
tf"c11tl bf"l:ıydl. Ra.-.ıyt-nın de itlbir 
den ik.Ula !arı bUe oynuyordu. 

•SenJn &O:ıüııneon olacaklia..a cıeoll. 

ıO:t konuş bt yot Galip .. • 
Galip, u.ıl dU.üncıüklerını kata-

aının ardında bır bo~ıuııa yıtıyur, 
Sıı:ktJL A} e;,.-e lı:arşı da akraba.ilk 
büvı.tıtlUk ~cı.evını Japıyor ~rü:ı
meıı: tçın •;a.Jancıan. ama aahıden· 
mlş llbi Jalından. d.(lfUnüyor, k:aj 
!arını çatıyor. dilini dl4leriyle dtı
aakları ar&bında oynatıyordu: 

(Oev•mı ,arı 

ıcıncl&I Faydaaı:ı inaanlar ILea Vi· 
tellonlJ, Uçüncuıu Sonau.ı Sokaklar-
dır. Oerçl Beyaz .Şe)·h 0ttn 6nce 19:10 
yıltnda ~Iı.ll'!lkhol ı,ıtları (Lucı del 
Varieta> adlı blr ııım daha çevtr. 
mlftlr ama. bunun reJlaörlUtUnU Al· 
berto Lattuada Ue b1tllkte yapmıf" 

tır. 

Kalpa.zanlar Çetesi Fell:nı·n1n Ulı: 
üç ıumına.ekl özelllltlerl t1.t1makto
c11r. Daba rıımın ilk &ahnelerlnde 
mekin içinde kaybolan in.anın ruh. 
hAll, mMkaralık. katıltaız bir yeni· 
aerçekçlllk tendlni belU etmektedir. 
Hatta Nlno Rota•nın Sonauz Sokak. 
ıar'ın kar taplı çöl aabneelnde kul· 
landıtt melocUlerl de daha tık. ıe
kanıta tanımak mUmkündür. 

Felllnl Kalpk&nlar Çeteal'yle tar· 
fllDIZa Jı:dtü tnanları çWnyor. 
Bunlar toylülerln 900 turu,larını 

a.ıacak, ıecekondu ıltlnlerlnl dolan
dll"acalt il.adar merbametala Te katı 
yureldl .k.ı.,ııerdır. Fak.as Felltnl 
bunların ltötıJ. roldan a;rılmalt rır. 
sa.tını ber zaman ellerinde bulun· 
durduklarını da ıı&termelt latl}'or. 
Plea.a&<>"nun (Rlchard Baaebart) çe
teden al·rılıp karıaının telltl.nlertne 
boyun t~mul, A;.ı:uato'nun fBrode· 
rlclt Crawford) kö}'lUden aldıfl 330 
bin lireti arkada,ıarından haberai.z 
ıene köylUY• iade etmut bep bu 
hate.ların düı:eıtllmeal yolundaki ça
balardır. 

Fe!.ıt, İl Bldone·oın sonunda Agu.s... 
to'yu blr b•ş.ına bir ölümle bafba· 
,a bırakmı,tır. Bu, Bonauz Sokak· 
!ardaki zampano'nun ölüm aahne· 
ıldir. Bununla Felllnl ln~anotlunun 
Tannnın huzuruna bütün ıünıhı 

"\'& btltun l'alnız:ııtıyla eıktıtını an· 
!atmak ı.auyer. 

Bonsut Sotaltlar'da tablat; •• eş.. 
ra ile ınaan ruhu aruıncı.a turul· 
mak latenen koprure İl B!done·cıe 
de ra.atlıyoruı:. Bu da btı:e. P'tlllnt•
nln dün]'& me11tleler1 tarııaında. 

bellt b!t gOrüae varmış blr rejlaörü 
oıa.uıı:unu mUJdelhor. 

Kalpazanlar Çttesi, Plknlt ıiltl 

hartanın mııhaJ:kak ıOrOlme&l ırre· 
ken bir rnmldlr. Hatta tık filmidir. 

İTİRAF DAKIKASI 
'La. l\ti.nute de verile) Rr:JI: 
.lean Delannoy - Oynayanlar : 
lllehtle ~lorıan, .lean Gabin, 
Danlel Gtlln, Lf'a Dl Leo, Denl· 
~f' Clalr, Slmone Parh, !\farie -
France - Senar.ro : Jea.n De
lınno)', Henrl Jronson, Rola.nd 
ı .a.lldenıth • Dlyaloclar : llenrl 
J,anson Kameora : Robtrt 
Ll!'tebvre - 1!hiılk: G. Vaıı l'a· 
rrs - Prodtlk:ıılyon : Franco • ı.on 
don Film - Franı.ız filmi - \'lt
sl ."-R Slnemaunda. 

Jean Oelannoy }'lrrn1 yıldır fUm 
yapan bir Fran.sız rejt:ı;örndtır. Fran 
sız tıımıerlnın memltket!mııe çok 
az seımeaı &ebebtyle Dctınnoy"un 

!llmlerlnl her zamau görmek mum
kün olmuyor. San o!p.rak onun 19~4 

te çevlrdlği ..-Ob5talo11*' adlı tll
mint aeyretmlştlk. 
oeıannor·ıın fllmler1 çokluk: iyi ış 

yapan flimlf'rd!r, Bunlardan Sf'nfo
nl Pa..~tor1.l ıı.a Symphonle l'a.a~ 

rale) 1948 Canneı !Um rutlvallnde 
blrlncllllc ka.1.anm14tır, Tanrının İn· 
Anlara İhtiyacı Var IDleu a beaoln 
dee hommeıııı fllml de 1950 Venfld.lk 
rum teııllvallnde birlnctılk anııata· 
nını almtftır. (Cblena Petduı Ban& 
ColUerı t1lml tııe 1933 Venedit Yllm 
resU•allnde bir hayli bett:nıımı,ur. 
hırat Dakltaaı. ll:ocut taralındaı:ı. 

ih mal edilen bir tadının blr ikinci 
erll:et kat'$ıaındakl ıo ııerıınııtını 

anlatıyor. Film oldukça aerçekç.t blr 

görü•le yaptlmtş olma.!ltrı~ ratmen. 
hikayenin aerlye dönüşlerle anla.. 
tılmaııı fllme blraıs aotukluk vernı1t· 
tir. Fakat buı Franıuı ttntldçll• 
rlne inanmak gl"relr.lrae Delarınoy'un 
bir (ok rumJerı ııct..k bir ruh ta
ş.ımıktan uzaktır. 

Böyle olmakla beraber itırar Dakl
kaaı .rene de r:e•kle aevreı11lecek bir 
filmdir. 

PARA KURBANLAR! 
(PrJvate HeJI 36 Rej i: Don 
Sieıeı - Oyna)"a.nıar: Jda t.u · 
plno, Steve Cochran, Hotırard 

nurr, Oran laııer, norothy :ıta.· 

loneo - Senaryo : CollJer Younı. 
ida J.upln t - .Kamera: numf'tt. 
Gurre1 - !\tüı:lk: L~lth Stevens 
- ProdUkslyon : FUmaken Re· 
leaslnc Orcanl.ı;a.tlon - Yılı : 19SI 
- .\ merlkan filmi - El.JIA:\JR_\ 
Slnema~ında. 

İda Luplno·nun da ortakları ara.sın 
a.a bulunduil:u Fllmakers film. tır. 
lcetlntn şimdiye tadar Cehtnneaı 

~fahkOmıan (Craahout) ııe Ölüm• 
df'n dl' Aeı (The Young Loverı) 

a.dlı lkt rıımını &örmüştük. Bun• 
lardan btrlcWnln nııJl..sörlüjtUnü Le
wı. R. !"oater, lll:lnclainln rl"jlıbr

ıuııunü ıae fdı Lupıno rapmıştır. 
Amıorlkan utetıtlııe reni bir ı;&

rUs tatmak tlzPre bit kaç yıl e•· 
•rl turuıan Fllm&kerı·tn bu film· 
lf'tl ne razıt: lı:l raz:a. doyurucu de
~ldlr. lda Luplno'nun l'tlndrn cıkaıı 
Ölümdf'n de Acı, bunlınn beliti rn 
h·ldJdl Para Kurbanları lııP potta 
filmi oldutu halde ıeyır~nln ıı.ı:_.. 
ni çekecek blr aüçte dellldlr. 

1 
• 

I 



1945'den 1957'ye ••• 

Ne idi! Ne oldu! 
1ll d--• lll ti fR'ttt t fnt'l1'f'l 

• cw. m e er içinde ıerer v ha l tl 
ya ıyabıhnek için, Türki)efle de:okra~~ytbi~ 
~~:.~~1•1n bı§ka bir çare olmadığı ka· 

ar ... Yalnız ayduılar d •ıı 
tek partl ılıtemlnın ke . •a • 
nıri yolsuıluklaruıd Y,fi _ldare11nden ve 11· 
bıkıp usanan he an turlu zararlar gören ve 
hotnulauılulı: r sınıf halk arasında derin bir 
yor •• lıte 2ıı4s umumi btr kaynaşma hlssedlll· 
anettijl man '!Onbahırında meml•ketimlzln 

Halk ~ara, umumi çlıgU•rlyl•, bu ldL 
demokratik b~slnt ve onun dayandığı rejimi 
lt'l • ıbtemlnd ıekle ~okmak ve •tek parti, tek 
malı: için 194 en, yanı diktatörlükten kurtul· 
tevaıı Ye lddl5 de parti içinde yaptığımıı mil· 
mln devam : ıı hamle, menfaatıerlnl o sisi•· 
barlyle de ~ a ~ulan ve esasen zihniyet ili· 
mıyan bir .•mo raılyt anlamasına lmkln ol· 
neticesiz k:ıru-•n\ı mulı:avemetl kllllısında 
takrir. dik m~ş, .verdiğimiz meıhur •Dörtlü 
otan .~ b talörlük rejtnıJerlnln bir allmetl 
rint 19~5 lrilll• ile reddedllmiıtı. Bunun üz .. 
mUc~deies~~ba~":'ndan baılıyarak, demokrasi 
bur olduk 194 ma uata intikal ettlrmeğe mec· 
rulmaslyl~ m 6 baım~a Demokrat Partinin kU· 
hürriyet ır.:1c::;~k~hn her kö5esine yayılan 
bııaıın kudrotıı ~ • umum; efkArın ve mat. 
daha yayıl .. m ıaheretı Ue, her gü.ıı blru 
dar 1lddet1:.' d kokleıerek, 1950 seçlmlorlne ka· 
dald bu mile :•;un edip cıtıı. 1945 sonbaharın 
da bııtadılı 1 

1~ eye yln• •Vatan. sütunların. 
riıı bir h m n, bu satırıan yuarkf'D «•· 

frte reva gördüğü çirkin iftira ve t.azyiklerle 
kendisini ~ok yıprattı. Nihayet, milli irade:ye 
karşı gelinemiyeceğfni, bütün dünyaca kabul e
dilmiı demokratik prensipleri kabul etmekten 
başka çıkar yol olınadığını anladı. Nihayet ha-
11rlanmasına Demokrat Partinin de iştirak et· 
uıı yeni seçim kanunu ite yapılan 1950 seclm
Jerl, bütün dünyanın hayret ve takdiri karşı
nnda, Demokrat Partiyi bÜJÜk Vf' rrici bir 
eksf'rlyf'tle iktidıra getirili. 1945 den 1950 ~·e 
kadar rlr.vam eden tetin mücadele, nihayel dl"· 
mokrasinin uferiyJe netittlenn1işli. 

*** 1957 oonbabın ... 
1950 den sonra 19S4 seçimlerini de daha 

kuvvetti bir ekseriyetle kaT..anan Demokrat 
Parti· 19"6 da C.H.P. nin yaptığı gibi · birden· 
bire öne ıldıtı u.muıni seçinılerle nıeşguldür. 
LA.kin, ne ıarip ve inanılmaz bir tecellidir ki 
Demokrat Parti bu ~t>çimi 1950 ve 1954 dekin· 
dt>n tamamlyle farklı . artlar içinde yapı)or: 

eyecan duy 
lo~et hesab uyonım. Fakat beni mem· 
ye kadar ına on çok Uıen cihet, 1945 den 1950 
1957 sonı!~~tınuz demokrasi mücadelesine, 
yetinde kalı .~ndda tekrar bı~lamak mecburi-

Bundan evvelki iki seçimde kendisine parlak mu 
va(faklyetler sağlayan seçim kanunu, vatanda
şın seçme hürriyetini tazyik edecek şekilde de· 
ğiştlrflmiş, hele son defa \'lpıJan tadiller ilt, 
tııylk ve tahdit son haddine çıkartılnuşhr. 

Birkaç yıldanberi. nıuhtelif kanunlarda yapı
lan bir takım tadillerin "Ve yeni çık.anlan bir 
takım kanunlann Dl" maksatla hazırlandıtı, ar· 
tık i,·idrn i'.\·h·P 'e hie bir te,·ile ıneydan bırak· 
mıvaral.: şrklltle ort:ıya ('ıkmışbr. Bunlar, 
1954 dckJ ,artlar de,·am ettili ve o seçim sis· 
trmi de-ği~mrdiği taktirde ekseriyet kaunması· 
na lmk1in oJmaflığını anJ:unış bir lklidann: her 
ne pahasına olursa olsun mf'vkiinde tutunabil· 
mtk için sarretUği son gayretlerdir. 

A 
• ıı ır. 

rodan bu k d 
ıonra, 194~ b 1 ar uzun yıllar ge(tlkten 
,., mUcıdelel;o~ ahırında bışhyan miinaka,a 
itidal il• mlit:.la mahl~~tlnl arlık sUkfln ve 
ıamanld lktid ~dtbıhriz. Rnnu yapmakla o 
sö1cilltrf ıras ar d soıcülerfyle bugünkü iktidar 
fark bulunma~"ı a 7lhnly•t bakımından hiç bir 
ti taraftarları ı bıl~~ açıkça göreceğb. Tek par· 
dar, ıu Pren;lplt f iSU 1946 seçimlerine kı· 

§ •Demokrası' 1 müd~faaya çalıştılar: 
PlrtiH dt"moknıldnl 0 en ıylsl ve en ilertıl, tek 

" r •. 
• •Biz bize bonz 

lill demokrasi bizde :rız. ~arp usulü çok par· 

Kendisini iktidara gttiren prognınını bir 
t&rara alarak. yalnıı: "\feclise değil, bütiin mil· 
lttr kat'1t bfr hükitmtt taahhütnanıesi olan 
dördüncü :'ltf'nderr~ 'kabinesi prol(ramına la· 
maml~·It> :ot bir yol takiJ> rderf'k Demokrat 
Parti,·i böylt- ptrisan bir \"&:ı.İşele sokanların 
vlrdani mes'u1iye-Ueri çok ağırdır. Bütiin dün
yada iOis t-tıni~ olan •otoriter• ve .totaliter• 
ıl~tPmt doğnı gitmek istiyen $İmdikj Demok· 
r2't P:lrti sencri ve sözri.ileri, 1946 daki iktidar 
cııÖ7("iiterlndrn farksız bir mantıkla, bu vaıfyetl 
mildıtfaa1·:t ralıs-ıyortar. 

1 •Türklyed ııarıı doğurur •. 
~up Yuma ötren~;:•lkın YÜ>d• doksanı oku· 
demokrasıv, cırebil~::...sonndır ki çolı: pa.rtlU 

• •Millet llleclt ı 

K,,rkun( bir gaflet ve daliılet uc:urumuna 
yuvarlanmı~ olan bu 4leflere ve sözrülere, lH'· 
mokrat Parti programının dördüncü maddesi· 
nl hatırlatmak isterin1 : 

le mükellef küçük b';,. nde mürakabe vaxllesly
kifidlr. • muhalefet bulunması 

§ •Açık re 
ÇÜnkü her y ve glıll tasnif u•ulü zaruridir· 

Satıdık b d ' Yaprnalı: lnıki n<ıııın a bil' ~f"çlm baralı:ası 
Verm•k, Tlirk ns~~ır. ~undan başka, gizli rey 

Buıun he~ <'tlnın mertliğine yakıctmaL• 
P"••iplrr; nıi~.ı::_ı: h~ttl ••kti)1e bu tolalltu 
ttcek ntahlyett.e o:aJ ttn1f, olanları bllt güldil
rı ,·arıtan ılhnl ~ n bu safsata ve muıaııta 
lı bcrabor. hAı:'tkİI biraz .~a.~kelenmiş olmak. 

·Geniş ve ileri miınasiyle demokrasi, bil· 
.tun drvlct rnaJiyetlerinde milli iradeyi ve hal
.tın menfaatini hA.kim kılmak, yurdd~ın Cer· 
·di ve içtimai bütün hak ve hiirriyetlf'rine sa· 
·hitı olmasını gerçekleştirmek, ynrddaşlar a· 
.n,ında hukuk e$itliiini, karşılıklı sevgi ,e 
•saygıvı, Vf' iktisadi ruel)faatlerde ibengi sağ· 
•lamakhr .• 

ıadüf ediyoruz. dar ıoıcüleri arısında te.. 
D•mokrat l'aril · 

llnda teıa,a d .. ntn <tiratH .l:f"11""1f'oııi lc:aM1t· 
ltşklll.hnı ltn~;r;ek, Dernok-rat Parti hf'nüı 
l"f' ı:ltmek kı ş e mtden tVVP' umarni sf'çimle 
maJtırn. şeldld~nnı veren ve 194.6 seçimlrrlnJ 
ı·i ~:ındıJı bu ,f:.P•n C.H.P., ince bir ıek<\ ese-

. 
1 ~anlı, harf'kf't!erlt, muhale· 

RiitUn bun1an ve Demokrat Parti progra· 
mındald bütün lle-rt fikirleri ve prensiplf'ri 
bir kf'nara atar:ık simdi onlann aleyhinde 
mürarlf"1f' tde-nler, geri cemiyetlere yakı,nn ge. 

rf ve karanlık riklrlrrln Türk ,·atanında asla 
blkfm olamıvacıtını, ht-r nt"dt-n~e. unutuyor· 
Jar. ltalbulcl biz. Df'mokrnt Parti progranuna 
· 1916 da oldtıllu glbi bu~ün dr · tam:ımb .. Jt> 
bıth olarak, •dt>mokraslyl milli mtnfaatr \"f' 

insanlık ha:-~ rtlne- en uygun bir prrnslp ola
rak tanıyor ve Türk milletinin siyac;;i olgunlu· 
tun:ı lnanıyonıt!• FL'.\D KÖPRÜJ.Ü 

Bugün şehirde 16 miting yapılacak 
tem1· ı <hası 1 trıe1d 

t r. Pot le " 1 ı •- Bu derece aor şartlar altın 
~raı.ını:ıa ı:ıevanı. ~d~r;_ı ldarecllerı da 'oır ıseçtm &örülmemtştır Sf'çım 'll-: , onunda hoparlör ıı::unu.aea· ter tçin :; ton ıtıtıda lhtıyacımıa 

:-conutmuı ve bô 1 Pi lçerıaı var. lsta.nbuı ıçın 4: mllvon rey pu 
t&ndqın. konuto:ı.Ja:-e bltçok va auıaısı butıraca~ıL xlaıt tahsıaJ 
rtbı ta.tıp etnıeeı latedlklerı tçın Veklletle temua ıeçtlm ve 
memııur, ne DlÜlaade edıl· ınüstqarta ıı:onuştum Vıtlrete 

nGHEV 11 \K&:l~I 
TA" l lAl' .\('; IZn 

D...ın &qanı z 
pıl11;n c H P eJtlnburnunda fa· 
•a.'l m11İeıve1t~~pı:~ttaında kon l· 
ı:ru~-.n1 da ttçı· ın ~~ı 8e}"!t Do-
ha il hCarı Ucre~~: flrıne ve oıı. 
ecı . "'· demıtıır kl · '*Mina teınaa 

• - C.H.P. lkı.ıd~a 
)"apacagı ıoıerden blr ·ıııe~l.nce ı~,,.. 
ruıcıeı. HClr aencttk '" • att6 at• 

ı a. arın norm · ça ı.~ma.ıarını ıası:larnaıı: 1 Jo• 
toçı •endııcaıarının hür ;Üacaıttır. 
çı t&tk11Atına katt>.ma.ı nya ~
ve mUmkun kılae &nnı teının 
nın tabtt netıceeı a.aı.a. Demoıtr111-
ltını Türk l~ç•ıe oıan Krcv hau.· 

• rıne ta.nıyacqı:ı. • 
Bl(;l'"ktl c.n.P 
TOl•L\'.\TILARt . 

C.H.P. latanbuida llk 
çııc. hava topıanua bOyQk ı
l-l-17 de Kaıuru uu burun •ut 
m~ycı.anında Jap::~• Tatıa&.ha11e 
Iantula c; ıı p utu. Bu ıoır 
. · · · t.da:;ları • 
ı:_,n 1te:enlerı ko 4.'fl Pt.rt..ı 

A;;rıca. tle.:ı.uau~~ac.u.1arwr. 
tar;ıtı önünde ••ata ~~GJ.ll.Jı mu.n 
R•Jköy ısk.e.ıe rn ~e Çe.rı~ 
13--l'J cı.e lkı e)"Q&nında da aaaı. 
i&µııac&ktır. açıltJıava toplantıaıı 

Açık hava to 1 •aal g....._17 P antııarı d~ı.ruıa. 
hLaar <le Be1koı. • Anadol"..l· 

• ıaıat 9-.Bıt :1 B 
bu:ıtıu 12 d • eykoı. . Qu· 
nu. c~<"l.deıı e ı[atıb. Malta .uae
ıa&lonund -.ınercıogu dUa:·ın 
nunda .&;.. llat. l6 da Zeyıınbur-

"Ultnet Yarm 
aınde. 19 ı:ıa z anın i:&hv&. 
eun Kıı.ııcınuı e:vtınburnuuda Duı 
tılar terı ıp _ ,~ahveı.ıncıe toplan 

- ... ı ...... lıttır. 
C. ,t.P. \ E Ul'n p 
TO~'L.~ ''l ILAıt( ' 

Ote ıanaaı1 CU 
Jet Partı.ıı.1 de' 

0 
tnllUrtJetçı ~ıu 

ara.: 111da Kaısırn~~ü~ Mat 10-13 
Be ...... oı.da, ıo- 1 a a •. 13.80-16 
13 :lo--1e A.tt"ctdt:ye~ üetüllara.a. 
ıtt T~huu·lacıa. 1 °Yd.e. 13 30-
de. 13.30--16 ı::1~ 17 İçeren;c:•'l'J 
Pa:tıaı ıae 13.3ı.).....ı:uı, Uürrırıt 
ht.anad.a mııınıııf! "'1"&ıında Ta..· 

r V•Pacu:arcıı-
Dl '\ ıot•L.\\.·rı \ \PIL..\l.'\lH . 

:Sı.:ıMl pa.rU.erın dun 
yer. rde tertıp.etn' ula . ı.:eıtıtı.~ 
hil~lıl ~op;aallı&ı.L c ıavUi4ıarı açı"' 
ıetı ye yıu~uıuı u"oıa:11.ımıulıa.• 
pthuıı.anııı,tır Y 11 i&· 

C.:\I.1•. \U.\ \ 1.1~1 t~t'.\t 
\AICl~ A\;lkLl\Olt . 

C.M P. İl Mt!r.li.t:ı.ııcıe 
k•~tf' lCbbıt edıirıuş ol~ııat•neı mer 
t.eıın ıle ıııı.ıı lıe)~canıı ~i lta. 
Yf't "'-"ııe çarpm"~ Rdlr ou~ ;"14lı~ 
radarı ,ehrunlze d~nmu, bulu nka 
tı Baı.~ıcanı Hüanü Zekı """yl non 

müracaat etmf'mUt l"'rektllt aör· 
lendt. Bu moracaatın ne zaman nf' 
tıce verecPl'lnl bUmlyoruı:. Kıııtn 
Jhttyaeı bakımından 'PartımtA mUs 
küller ıçınııe bulunmaktadt?"I d• 
rrıı4tır 

C.U.P. ?\I~ lKTlD.\.R 
l'ROGQA:\fl 

CUrnhurtyet Balk Partıaı lktida 
ra Rldltt ta.icdlrde buKOn yapıl· 
matta olan !abnka ve bara,!lınn 
lnşuına ne ıek:Jlde devam Ol\ına. 
cali;ını ı:ıtmdıden ı.e.bıt etmek m11.k 
ıa111yıe huırltltlar yapmaktadır 
Bu mıu.ııatıa hazLrlanan bir rapor 
da haleu mevcut veya yapılmakta 
bulunan t~ı-:erın nasıl f"n ra<1vo 
neı duruma ı:etırtlebllf'cet! O:r:P?1n 
df'! btlh1111115a durulmaktadır. Raoor-
da her fabrtka ve teııua uıerinde 
avrı ayn duruıma.ıc:tad.lr 

l'l:\R YOL.\. k.0,lil \C.\K 

Öte J&ndan. C.H P. l\lanbUl'un 
lma:ı bahsil:ıde de Çetltlı uz~an· 
lara raporlar baı.ırlatm&k.tadır Bu 
arada. Yll'.ıoeıc MJ.ır.ıar ze.ıcı Sayar 
tar.tından hazı.rlanan bit rapor

.da. tlrnd! ba.1lanmı1 ola.n ıatımlll:· 
lerın n•ıı cıevam "" t&n:r:.lm ecıue 
blleceıı etraflı .. kJide te.bt\ olun 
muıtur. 

Ol't C.Ol'Y.\SETE A.LET EDES \\iz . 

lzrrut, 3 < Huauaı) - lımıı t te 
D.P_. taratın11an tentplenen bir aı 
Yası toplantıda Çl)k har&retll bır 
k.onu,ma. yapan lzmıt vals ve 1· 
mamı Yusuf Ô'ıkan. d.lnl ııyasete 
Alet etuaı leldıuııe adlıyeye •erU 
mJ.ttır. 

Savcılık hldJae üır.erlnde hM1a 
ll)·etıe durmu.tadır. 

lstanbul' un 
kurtulusu 

• 
rR;ı"'ı ı lnrlrlP' 

•TarlhtJ:ı her deninde hQr •• 
kahraman lı:ıla:nı btr nu.un ~erent 
ıenclıtt olarak bu tarihi sanumu ... 
de de blr ..ıera daha be.ltrtmek ısı. 
rt.z t.ı: her zerre.al &7.lıı Mbttltırt. 
mızın tzıQbarek kınlan Ue auıanmı, 
Tllrl •ataru tarihin bundan aonra 
kl •tı"ı lctnde df' hur Yf' mUıtaıı:ıı 
kılacattır.• 

.T M. G r ntn m.e .. Jtnda da· 
•1-tıntJı\ıJ a.ıırlar bo:vunca nıaıİ 
Türk n:ı!llettntn malı •t canı olıralı: 
f'lllnı~:tdf' •e kalt)tmı,.dt }·tık.-eldtyı-e 
dıJnya letn mukıddf'T .. trtar h~YU~ 
ea rt'nf' G:rtttlnf' Tt\rlt kalacaktır.• 
dt"nll:nf'k•ed!r. , ......................................................... 

""' e.ınez:· o&IU. teııb;t ed!len l~terun Pazar 
~ ;ünü Ut 16 <15 \le tn:ı CUa, 
ru.una blldtrııe~ ını vır bundila 
önce hır açı:C.lL"rl.a ):&Pllı:na acatı 
1u b6vle .. jlft h Bi.$kao 1 

Artvin valili!ji 

Aı ·a. !5 ıH .... 1.1811 - BıUa.n ar 
K. ru.'1. Ordu va·ı 3.tua'"ını H·l· 
en ro;un un .\. r .n \•a.ı o 11 ~J: 
çaı i ırUma11nı ıc:a:ar.a..•;nnııt·: 

V~TA.N 
diiıı ııedeıı 
iki baslıklı 

cıkti? 
~ 

fR;ıoııı ı ınrldır> 

Dün ak~am Q.<:;t CI am aaıete 
yt teı-tlp hazırll':(lan yaparkf'n 
11avcılı&ın ırtı!t !lt'nlt bl"ııl; ol· 
d.U"qumus mf"mt;rıı çanta.:;ında 

llt1 tekzıplf' ı;-ıka Rf'ldl ı·e trıc. 

zıplcri "Ba!lın Kanunuı.un m~ı· 
a:11et Hl un<'t: n.aOdl'lıl hü~rnıon 
ce a'·nı ,.Jı!fr- ve atıtur.lır.rtıa. 
aynı· \)Untolu harflf'rlt' ·altına 
vp n~tüne herhanı-ı bir ll't,·t> 
ve det:clkllk l·flpılmaklı7ın. av 
nı yerdt- nP!)retmek ctzt•r"• alı:lı 

ttunır;a datr fi•vcılııtın tebPllilf 
tımülınberını lm~al"ttı. 

Ncı,retmeltl!l ıcınuneın mtıchur 
olduttumu'7. yazının h&."lll~ı ct7 
mir D P yoklaması 2 E:a."11 it\ 
nü yapılıvot.,. ldt. ye tf"itz·p 6 
Ekım tarlh\nd~ n~n-dlJ:-ı.1,.k Q. 

zere eönOf'rlltyordu. !5 F.ı:::mdeı 
çıkacak bir e-ızetPnin 7~ pun·o 
harfler:,. manı::et:ndP ctzm:r L> 
p yoıtlama...:;ı 2 Ek:m ırı.ıno yanı 

:ıyon haber:nl vPnnea1 lıf'r ,e'f 
den evvel okuvucura ka~ı ~a ;a 
rı•ızhktı Te muaddel 19 unı:-i.1 

maddenin i"fl<E"!c ttıkZ:bt ı:ıöndr>· 
ren ve prekse vuı.,ı :ncelf'm('k 
le vaz:!elt bulunan ltim11el1"t" • 
rafından çok yanlıoıı anla,ı!dıfı 
nı açıkça ıracıe t>dıyordu. Te-:::· 
zıbın eben .&ana bir 1.t edf'Vh"n 
de ıör• zlhnlyf'tlnclt'n uzak, an 
cak btr hak:sızııtın \era bir ya:ı 
lqın dür.eltilmesı huauaunda 
kullanılacak bir kanuni hak ol· 
cıuıunu her ha!Clt" tlJ:r!lllerln J.ıı 
bllm~t ırereic'ttr. Savcılıkların 
btlhM~• kanunun ruhuna avkı 
rı hareket etmemelert &t'tf'klr· 
kon. ma.ale;;ı;ıof met:n!f'rı1e h:c 
blr deQ:ııııc:ııte lüzum s<'lrülm<1· 
yor ve dUn OlQutu ıır.bı acaip 
bı$1ıkları net?"f' mecbur bıraı:t 
hyoruz. 

Şartlar böyle olunca b::ı.:m .
Ç1n rapılac&k 9ey Yoktu. Vata:t 
dün tkl b&l!ilık altında çık:ı 

Birinci buh1tın altında b~ın 

kanununun verdlitı. hakkı su.· 
istimal eden iki razı ,·ardı. tklr 
cı başlııtın altında da her a\1.1 
kü normal vazıff'mt'tı yapuic 
Bu vl".&:le tle <J~ ottuyucuıarurı.ı 
ı-a \(!ınde bu!undutumuz ~ar· 

:ann 1t0çü1ıc: l:ı!r .:ıa!'lıuı J&p:nı 

oluJonı$. Ö7:ür d!lertz 

Maresal Zukov • 
ıuası l ıncldet 

lt•t •tmhtt. 

Refakatinde tli:t ı:nuhr!p dt bulu 
nan aw itruva1:örü seıım.ı.,t önle 
rlndP fehrt yirmi bir pAre topla M 
ıımıamı, •e buna ~limlr• tttlutn. 
cıan. ar11ı 

&•}·et ~••~ınma na.1>anı ll• be 
&ırada konuş:mı>o. mtımt.'.Un olmam.t· .... 

Dün 100' den fazla 1 

soför Hür. P. de • 
Cllıı~ı ı lncld') 

ra Kırti<.Jı:ale-df' yapılan H\lr. P 
mıllnırinde ıconu~an Hfl amt>ttln 
Ctndoruk Uıba~. hakkt tanınmaru

nm fart oldugunu aöylem11t!r. 

Söz ahın Coşkun Kırca da şöyle 
aemışur: 

•Bu2un mıııet nfl' dCllı11, ne ball 
'"t!yor. tıııtPdıgı. aözlt"rlnl Tt' '·aat 
lerınl lUtan bil~J.I. tcıe-al~~ ın!.an 
larcı.ır. Sadt>ce sözde- kalan vaa~lf"r 
de bulunanla.:-a ltıanma~·ınıs. Hflr. 
P. Si Kıorı. divMıne11\ 11ac1t"CP Kıh 
ruı.takl Türklt>rın dt>tll. 12 ao11cıakl 
ve Batı Trakyaelalıti ırkda.'tlanmı· 
zın da elt> alıomlı8ını TP bunun 
bir kül ha.:tnde mütalla eaıım.eal· 
nt ıst,mt-ktNiır • 

Son olara kkonuşan Jl'eth1 Ç'ellt· 
b~ yaptıiı:ı U'tun konuşmalarda 

muht.el.r konulara t.t>mu l"ttl ve 
şöyle d@Cl.1: 

t:Blz et>Mf'n ~ktloarda ıcıık. Sade 
ce bunu ıat~ 1d1Jc. :ıı·erlt"rlmiıl bı 
rakmudık. Fakat dt>va.1111 Hı::a.7.ları 
m.ııa ralm!Pn O P. nin gi.t5ti,df' k~ 
tUledi[tlnl \'e mncadelcnın 1t,r1d.e 

KISACA 
Selôm, Prof. 
Gökay ! 

i t;la.nlJulun 1 numaralı aıla· 

nn '\rtll PrOlf''IÜr' F;\hrt>llln 
'h.t>rlıu GlHı.ıtY dO!l nlha,·rt 

\"Atlrl" .. lnt' 1>aşl.1dı. \)lıtrılır tir· 
\ tıın trlf'n ııo,·ıeııllll'r, llPrl \il• 

rillt'R lhtlnıAllf'r, hf'IUt'I\ hf'IUl"ll 

1ıtr Jün ,taı;rtf'ltrln blrinC'1 '">\ 

hlrtlt'rlndt" cıı..au t'f""ıilll hllhf'r 
lrr 1!1111 oıab:th, (ibk~uııı nııtlı.ıı

nuna ıttllp oııırmll"l)la .,onA f'r 
dl. f;uı..a)· ı .. ıaııtuıt itin. ht~nf'I 
ınllf'I ~ıth,..l:ıellylp, ı..ıt.)bolnıa,nn 

llt''"e .. !)lr. iyi nbf'lhle 'e htc: 
hlr dtdU.oıluya ntahal ıuraı.ıul\ 

.'nn rlflrft'ıt ı.aralı.tf'rt)lt"uo;rhrln 
hlı~tlgO \8.,fllll>) ta..')l)<lhllf'c•f'lı. O 
111111lr 111 ... uılı.ırdıHı hlrı .. ıınr '"" 
•ıl ıdİ hahaı1 oınralı; kah111 hf'r 
ıoıııır hallı.ı.lla btlltln ıı;e-hrl mtnı 
nun rtnılııtır. 

8.A. TPA ı 8 

yıpranacak Te ıe.-lm.al&lefecet· 
ti .. DUm•nın eıı ae&lp brik .. 
td.rltrl oonn h:ln elzlldL Dtl!tl· 
utllebllf"C"f'lı. h.-r pozda f'HIDllf'rl 
JAıf'tf'lrrln blrlnd ••hlfrlertnde 
nf'ı,rf'd1ldf. t:n 5rrt fı1trllt\r o
nuu ıcın ,.·ıu.ıldı. Her ,.-,...ııe llt 
ouıt tıUıldı, f:llı.at ı•ahrettin k~ 
rln1 (;UJ..ayın ı .. nıhır ,.t ıah .. IJI" 
tlıtt> en n!:llı. bir &l.ilıe da.hl fltJ!5 
nıf'dl. l r.a.ıut ıttruf'ı:t nf' harrt 
,nr·.• Rlz htJtiln ıazettt'ilt"r hlr 
,,. .. ıı,. lif" onu dAlnıa a.:rt teın· 

ı..ııırre maruz biralı.tık. ~' "ü1 
JedlJ.., llhtıın ,.1 tllıı;; .. uora \"alllik 
h•n uı.:akl~At'B&I Jhtlmalltt1 l>e 
llrlnt'f' hf'J>lınlı:I. liÖZ blrıııı ('t 
nıııııı1: Jtlhl bir tf'li.s ald1. Sn u• .. 
t·rn fi~· il.)" :ıHrhııda ıaı:P-tf'lerr 

g:u7 .lf'tdlrln, a.nlıJAC'tJ.:Atnız. A· 
,..ı "'"' ıı rl) a .. ız oıanuur ve sa· 
7t'll'ı·tıer tı~· ay :ıırhnda tıftrul· 

ıut hlr eıutlıı..f' duyrou ıardır. 
'n15ııd1ıınıır dl"T"lrde ban ı.ını· 
~ltrr haddlndPn fazla antlpa· 
tıı. ,.-ıı-n ı.11.f'tf'clltre taham· 
nıtll ttnıf' .. lnl hl1f'ıı bir bqt.a 
ldıHr nıtnnıı ı.oıar J;.01117 alı.la 
JPlnıl)or. 

l 
lmkAru.ız:a')tıf(ını ı:rördOktf'n aon
ra onıarcıan ·~·rıltıık. sı,-a.-.et. re:v 
koparmak d'tıt. memleketi tllare 
t'<1cbilmek A&ılAtıdır. D.P. nln iç-

\ali Gı'Uı.lQ, ı .. ıanbııl ıtlll bO 
yU" bir "lf'hrln bi\Sında, ldRrtt·I 
ııı.. ha.,aunın dolı.ııı: yılını JP
\;lrnıı .• talı.dlrlen.- \"f' lt>nklllf'rt 
nıuhntap olınııstur. Onun t•ıı 
lı.tı\\f'tll , ... ırıpta l'dllr<"r" tar~r 
tarından blrl!>I, hlr hhtrt' nıltt· 
1111010 mr,.ullyf'lltrlnl ıa)f't hl 

blll.':Jf \"e nıe!-inll)ellrrd,.n ı..ııcın 

ntll) uıuıır. (:e\·rıı dolı.uz ı.f'UI" 
zarfında. Prorf'.,iJr (>öliay f'n taı 
la icnlilt rıllll"rı ın .. Anltı:rdıuı bl 
rtıı;I oırnu~tur. onun hf"rhan:ı 
l.ıtr ttnlihlf' ınhıı.ıunınl•tiztttı.. 

ttn .. ıerdtıı ı..oıa~· ı..olay iddia e· 
dlll"Rlf'ıı:. C.üı..ay ... ınırıerlne hO.· 
klnı olmanın hlr lflılrf'C'I h:ln 
hlrlnt'I şart olduJ(nnu blltn in· 
11andlf. l:ıc:er trnı..ıtıert \.arsı da 
lnıa ktııdlnfn haı..ıı otduıunn 

nıtldA(aAf8 kRllı,;15 .. aydı, CAIHl('.llıı: 

(>Olı.IU ın 1-ıtanhullnlar tnrl\• 
tından hu J.:ıdar coı.. ııtT"l1mP· 

slııdf' ()t"ll..I df' onun ba Sf'hreı 

hııyran oıuı:ınnnn dahıt \"ardır. 

\ aıı. ~liri. nıu .. ıı..ırı. edeDIYntı. 

ıı;ıı.u'ıtll fı4•,·tn nıtıımdır. DOına· 
11111 hrr ınratıud;\ do:ı:tları. hf'r 
aıııııı ~l'rde- htlrıuet ı;ürtn bir 
llıut <)ah .. hf'll. hf'r IOt>IRntuıa 
(l'UIR~ ll:t tdt'n bir <·f'rheıu•ı;t, l'a 
zlbt>\l ,arııır. Uün)anın •n r.ı 

hal ı.onu~an ııı .. anlnrından biri 
Idlr. Uuııda ktllltlrUntın oldu· 

.-ıı lı.adar. ,.h:dıuııuın rahat ol .ı 
(ı;tıııun da n.ıtı ,ardır. t .. ranbnl 
Jlhl bt:ınelmllrl l>lr ~hrln t<Bl 
rlıu·ı adau1h11>• (.t.u.a....,-·a r•L.t~ı· 
)or ,.t ~unut onun bu vaxlftde 
artılı;. llıtl)arla)ıp bir l..f'uar:ı 

ceL.llın'L. J\lt) f'<"Pıl ıune Jı..adar 
Ju\Jnıaı,ını ı~tl)or. 

SON BAHAR. ....................................................................................................... -........... 

Başbakan partililer 
le dün görüş,tü 

ıoa.sı l ıncldel 

illere cıe.~ anlatmak 1ç1n belrle
mektedırler. BL~tıakan bUtı\ln ba· 
ı.ı \)artllllPrl ~a.hflPn kabul etmlt 
ve yapılan hataları ı11alilhlyPtlt ._. 
iızlaraan 01trenmı1ttr. Başbakan, 
hataların düzeltllmE!fil lçın va!l:lt 
kalrnunış olcıuıcunu belirterı::i>. 
partlltlt"re itidal tavı?.lYe etmlt. M· 
çimlerde muhalefetin karşuıına 
yekvücut olarak çtk.Umaısını ıe:tt
mlfttr. Partllllerle adaylıklarının 
!tabut eclllme.t ııuretlyle hakları

nın yprılruewınden va.zgeçJlmesinı, 

,-okla.ma.laraa ta.zaoamıyan m.ıı. 

letvek1llerının 1fie eeçlmlerde D. 
P, ye ça.ll~malarını 1stemt.şlerô.ır 
Bır partJli ıB:z çalıştık. başkaları 
parı;a top!amalt f.SU;ror• deml~tlr. 

hlıllet"·eitlllerı de Başbakan ve 
renel kurul ü~·eı~rl ile konu-,;abH· 
mek ıtın sıra bekıemektf"dlr~er. 

Bunların arzllııiu. rene! merıı:ezın 
kf"ndlit'rlnl % 20 lt"r ara.~ınaa a. 
day aöeterrnflfilellr. D.P ~net 1· 
darc kurulu rent btr çıkmazla .tar 
şı kAr,ı~adır. Listeye aıınmaya.-ı 

mı:ıetvek111~rinln ve t.atmın oıun· 
mayan teşkt!Atın 9eçlmler gıra.:ıın· 
aA tutl\Cl\kları tavır. bu anl~nı.az 
ıııtın muhalefet lebJne ola.cağı ta~-ı 
ının ecııımektecJır. 

IAŞYAZININ DEVAM! 

MES'UM . . -

BiR POLITIKACI 
<Baeı t lnctde> 

ıcŞıınnı. renul>ll Yl"nldt>n fl"thetme· 
ıf' t.nlt.ıo:tın dl)t'rf'l.. HlrlP$11i: Aml"· 
rn.ıuıııı t.•f'nuhl f')tılrllerı ha.tkıın 
tahrik ttmlıt. dttıılrpf'tılf'nln AOCUlııi 
hnrpte ııl'I.: arır hlr zntf'rl kolayca 
lı.cı7'runnu .. ın11 ~ol aemıı,hr. 

O r,·nı t''nutuı.!t, 1 ıı .. ııa hAllnde 

oıarıık na....ıl"a ınrıtt isleyen 
bir ff'rt dl}f' ı..al1iılaoamaz.. 

nu nı .. ~·unı adanı, btlr dtlnyanıo 
bu dfl5ın:ını; Gnflntle f'11Jf'l &"lirnte-X· 
bt', 1lı.tldarının df'\"Gnll itin ortalı~ı 
ate')e ,.l'rf'n, titr ıulllrUu. bir 
halk kütlt.>"'lnln l.:ıHlf"rf.Jlf' Adi bir 
o.runeaı.:ıa oynar «lbl oynayan po· 
lltllı.ııtı zOııır,lt"rlnln bir tem•ll<'I· 
.. ı otur. 'leraınıarına "arıualıi: için 
her ,-oı.ıla.> ı, htr hnba. .. etl nıübab (ü 
ren polıtlkacıtı\r, lntıanlla-ın ha.sına 
n111-;allat oırnn& belıilardır. Zarar· 
ıarıııı drrr1nıf'k ıcın hıoıanıarın t· 
llndrı.ı hlri<"lt. ,.a .. ıta. denıoı..rn!ll· 
ııln ı..urduıtt ınınA7.l"llt' 'ittleı1 ,,-e 
lıflr nıiiııalı.nıJllnııı ~·nrallııı ftYtlıu· 
lıl..t ır. nu bol ı~ıı..ınr oyt'~lnıt~ 
hlltOn dlhı)a \t \ıııerlt.an bnlkının 
ınühlnı bir 1.1\IUI ııolllUı.Rf'l FA· 

ulHı•i'un ırr<,•f>L. hfhf.>f'llnl dtrb,\1 
ö11:rennıl'<, una l:ıııt"t f'fınt'!Ur. 1.· 
nıt"rll..llnııı t·enup r,·aJetlrrl halı..ı. 

nın da ıo1.0ııu R4.'IP hııl..IL.aıı A'.Ôh'· 
C'f'jtl , ... uldKlıldııını anlıfa,:'l(I 
J(Ull f'lht'ltf' .:f'Jt"t·f');.tlr. 

\nıf'rlkaılalı.I nLınınr:ı.~1 (4.•lnılz 

Bu arada. D P. genel idare ku· 
rulundan fuzııu.1 haberlere aöre a· 
dar yoklamaeı :rapılan birı,,·ok vı· 
JAxetıerln 11.afr"ler;nde nıühım de· 
ilftkllkler 1apllmaktadır. Gaıı'!l 

ıdartt kurulu bir yandan yoır.:ama 
J11.pıln1a\ t.ı1 l\lPrtn l.t>telerinl tan· 
ıım ~der . .;:en. ı"ıte 1 aı)Clan da list~ ~annraı.. '"l°'~rf'dl)ornı. llrın hllr41iln 
:t•r üzerncıe vc:~.,..uuu ;ı;.ı,ıJ ana:ııu; .'anın lı.ıırııılıı"in 1~·1ıı rıu l..ad~r [t"· 
·a ı· ,0 ;11,.!.n frL.e kendl Uıte..ld;llı.;lrlık f'flt'n ııııl"ılt'rPlı. d.nıı~ı 
~ .. :ll'ı :n ı-ı>K:ı.a.~\ı• "l'rı•rıı· ı.-uı .. ıı ••lt"n hlr hH~_ı_ıı. 
........................................................ nı~·ıııh·l.•tlıı 14.·lf'll ;.:ır .. ıhllJ(lnı ı:ur· 

DP propoganda 
filmleri 

<Dası 1 tnchle> 
Karar 11('.P fit"<"lm kurullarına..!&

tanbul Emnl~·et Müdürlütüne ve 
Be ıkta.ş Emniyet Amlrllğıne ttJ:>. 
lilt edilmiştir. 
D.I'. r.I ı~cfı.ERF lzh 

Öte )"andan, l!'tta.nbuldakl baı.ı 
del'let fabrikalarında. D P. adına 
MOÇlmClf' vazı!e alacak işçilere !at> 
rıka doktorları taratından l!!tlra· 
hat vf'r'Jd!lt ve bu ız:ncıen fayda· 
Ianaralc bn ı,ahıı;.Jarın D P tf"':<ı· 

!Atında h::r:.nıet 11t1rdQkler~ blldıra 
aıelted.ir. B:lha.N'>a Bı!yko:r, Kuncıu· 
ra fabnkuında bu şele:lldf" lı-ıtira-

hat alıp. 'Partıde ça:~an ı,:ç:ler:n 
"lı'Künu dikka• Çt"knıek~Pdir. ................................................. ~ ....... 

lngiltere'de gazete 

fiatları arttırıldı 

dtit;"IİIHU.l.dt>n dolıt\ ı. hf'lll df' bit;· 
;tıU t.ı•ıullnH.1, lt.lldar hurı .. ı ııolltl· 

J..!ltllıır ;,ı1rOndrıı (."Olı. ceı.uıınıl~ 
h:ln ... 

l<·ı tf'<·rfihl'lf'rdt"ll der alma\ ıu
rell)le lıııll~hal bt\AIJ11111 ıa~arlndı· 
1ımı1: ı .. lııh~ıt proJf'h'rl 'llrdır. Ouıı· 
Jıırdnıı hlrl dt', 1ıuııııı..un11LI orofp.,. 
)Ollt'I tllerdf'u k.urlannaı.. ınlllttl 

lf"n•~ll 'a:ıırelt•rlnl tş \l' &fl4.' "IElhfhl 
oınıı, polltlJ..u)I kaınnc,: yolu ynıı· 

uınlı. l(.'lıı kt•ıııH tllf'..,l•lilt"rlnl tı>rktl· 
ml)en 'llllt<t\'el.llllıtl ı·ıu:ltf'..,lnden 
f'JI )'Ol....,t'lı. df'\lf'l 1111"n1urlarıııdaıı 

J..lll ı..at faz.la lllitA!f bf"l..lf'IUf'}"f'O \'a· 
tıtııda<ıları1 ıl"rınf't., Aıtıl)a ... adn on.l 
ıı;re lRdlllrr ) AJ)llJA\.ltr. Ulr tıt.rRıf· 

ıan da deılf't ndamı hllnıurnndan 
1'.ltn .. tler llilnl'I bir 'ıec·ll&lt" top· 
ı:ınııı.ılı, frf'ıı vaıırr ... ı l..Pndlltrlnr 
\f'rllnıt"llıllr. Oıhı•ulınlxl 1;.Jl7.anarat. 
n.ııd.ır:ı tınnaııdıı..tan wııra mt"lll· 
lf'kı•tıu l11pu .. un11 lı.f'ndl ınalları ııa· 
nıtıı llOlltlkıu·ılardıuı 111 ilah ... On
ların .. .-rrlnl flf'\Aınh ııurettf' Unlt· 
nu•ıt c.•ıtlı,nıalı. hıl-; \8~Htıubdlr. 

Ahmed Emin YALMAN ........................................................ 

timai adalet anlayışı noksandır. le 
tlmal acıa.ıet ht-r .&ını!a tamll Ol· 
malıdır. Bu f!lPbt"ple D.P aını dü~Or 
meıc büttln m!lleıtn men!aatıne 
olacaktır. 

KEVF Uot lf'hlln sa)tn doıt. 

SADUN TANJU 

l:Jl~l~llE~l!q~ııı~M~IW 
Bir Amerikalı kadm ·anlaııiôfi 

DİN MADDİYET()İLİGE 
KARŞI EBEDİ BİR KALEDİR 

-·-Dünyanın neresıne Kldersenız iri· 
diniz. okumuşların bir kısmı. dinin 
ger1!1ill te1n111l eıti&Jnl. nı.od111>1 
geçmiş. de,·rtnl tamam.lamıı btr ~tr 
oıcıutunu iddia ecırrıer. TQrk11·e 03 
böyle memleket:f'r!n blr ı11tlsnM1 
deıtlld!r. Bir taraftan da komtln:~· 
mtn Jıı:örük:ledl(l;t maddtyetçlltk ?3 

moda haline koycıuKu &0lculuk, d!· 
ntn ıu;ıl mA.na.ı;.ını ınkir etmek 'Veya 
kavrayamamak ltıtldaClınt reolşlet· 

mlştir. 

Halbuk1 btıgt\n ııccmı~tt'n hazır 
hazır devraldılımız en l(.lzel fut· 
lPtler. yük~ie' !t-Claklr1ık mPr1l!crl 
din kayna~ıncıan ı::elmlştJr. Kavnn· 
tın anlayı,.sı:r:.lık ve dünyanın y~ 
nl yeni tıartlarına ayanıızllk: ruz:tn· 
den kurumaı-ına n1eycıan bırai:ı:

sak. her tOrlO mAnevl l[tlzf':Uklcr 
suyunu çckrr.eg~ :vüı tutar. ~laCldl 
sahadaii:l bütfin a't>!l~rot>lPre raınuen 
vahşet dC\'lr'.f"r; cr-r~ gp:lr 

ın.ıo cıa Tılrktse1·e ıeldUt;.m za· 
man '.ıükllfln l~A.."n d.nlnt• Iı\yık. 
m~het. '"" ~ent1 btr au!ay1şla ".-:t.· 

mamlanmama:nna çok U:ıQlOUnt. 

Asya vl' Afrika hl"f'11~1na atılan ,, .• 
ni ~ıtırın aörtbaf1 nılrnur bl.:' tl~· 
le aelmNinl. TOrkl)·enın İıt!lm\~:t· 

tin h"kl1ı::ı ruhunu br-l:rtmPk bakı· cü.:Uk. ı11Ihirbulık. ou ve,_·a bu .._ aak!arı bu maksaelt k•-ılamaıı.• "'e 
mındaıt bftttın iııllm llemtne ı•e 7" _., " ~ 

ye tapmak. a:eçmiflerın ruh:a.rı:la teruez;cU Dınln Ult önce korkuiaı-1 
bütün ıman ~ahibl Jn"anlara öme~ ~ı••n-ak ilbt •ekJllerde b•oJa·.••" ı ti · ı f d" • oıma. ... ını aön!üm lt\tedl. Ht'r vesi.le n & ... ... -.ı ·• a Mnıar etnle6 • er ı arzu ve 14"1· 

mil.nevi Alet arama ve kullanma halardan topluluk hesabına feda· 
lle o za..onan TCl.rk!yede bu banst gidi.Ol. binlerce fıl boyunca. tedrl· kArllk etmeto dasanır b1r düz.en 
açtım; Adt"t& ıam&n zaman ve ]P': el ilerlemeler kaydetmlf, nıhayeı. kurmata başlamuı. sonra eıtııtde 
yer kurslar verdım. Türkçe aaze;.o. lll!.&nlar. Allahın btr!l(l;ınt ve bu· nef.ıd bir ,eyden mahrum etmetı 
!ere de o sırada. vazılar yazdım. yoıı.:üaunu ka,·rayaca.k bır kema.o hazlı b;r bale yükseltm<'tiı: cıünya 
İP'I'IU\t l'ı-.A'.\l' \&rabllml lerd.ir. yüzündeki ruedenl re11tmPnln ba:;~ 
!-<h_.\nL..\RI B.r oeye iman etmeıc ve onda!l uca aırlarında.n b!rınl tetk.11 eder. 

Tq devrinde yaşıyan iptidai va:-dun ummaıc aa}·ef>ınde Jn an1a.• Bu neye bellHr bJl1r miliinız? ,. 
btr insanın baratını ıözümuınn ~ın kuvveti; ııur.t maddi Alet. ve Tıpkı nNll retlftirmektek.1 atır 
önüne sıetlrelloı: Yqıyabllmek ve ıtlA.hlar lı:\lllanm.U:tan daha I"'" )·üklerl &e\'ıtı ~ebeblrle bır 2sr" 
tabiat Alemıne hl.kim blr ha:e ulf bir ı:ek.llde artmış, böyle bır dl;re karıılamamıza ve aeva ıeve 
gelmPk ıı;ın Aletlere tht1}'1t'1 var· truan. hayatın yükünü t&ıJlln'4 ı, aoze almamu:a ... 
dır. Bir dereceye t.acıar ma~"IDUn zorluia daranmatı. korkuları ye!l· f4te dinm • .ferdi menfaat.ı.en ·J· 
hariç oimak: üzere, ınıııan. iJet kui- meaı. Yf'n1 te-;ebbUl>lere aulm:.ısı munli menfaat he ahına t~dU4ı--
lanan, bOnyeelntn maddi ınü.i.n· kola:·Iattırmııtır. lı&ını haz:ı bır hale .koyma&ı, mi· 
!arını. ı\lf't ve ell&b ıayer.lııde 81!- !'>t\(;I lt~ }"t.:0.\1\..\HLIK ntvi mAnMlyle terakki ufuklarını 
n14ıeten blrtcık mahlılktur. Ta la· h, \,\Hl açıntı. avnı mulııtte y~ıya...,:a.rı 
rı s:vrlltmek. sopa ku:ıanmak l\U· bJrb~r•ertne rakla.<jtırmış ,.e ı.evd.Jr· 
retıyle b~lıyan tf'ltn!k lrf"lllme, de- Bn lpö.idai tekıaerını:ıeu b&§:l.lı·•· mııtır. Bu ııa.;ıcde ~nı:;anlar, yarının 
vırler degtıttır:ı:e ve asırlar aeçtık:- ran dlnın, ınaıan toplulukiarı ı~ın· aöri.inme;ı; ılıtlmal:eruıe ka."§t em· 
çe He-rlemtı. buaünkü ha1·1ialava deki rolü, yalnız: mıi.ne\·i. 8.let. ve nl)tt duyabUmlşler. kuru ve de:ı· 
aııı:mayan muazzam ~e11::ıı;ere \'U· allih vazı!El!':n1 sörmeıtıınden !baret ıeı hislerine ka..--şt maddi ,·a.sıta· 
mU}tır. ka;mamııtır. Eaer her fert kcnd1 lardan başka tutuı:ıacalt bir yer 

LonQra. 3 ıA At - Buaone k&· Faliat en iptidai devırlerde blle nıentaaı ve 1ştlha.larını.. derhal tat· bulmuııar, blr şeylere inanmak 
cıar ı.kı pf'ni olan R"azete aeretlt"rl insanlar. korku hıı;zsınt yenmek, mın etmek yoluna 1ııtt.eycıt. bıç \'I bunları kutei sarmak thuyacı KEVF 7 Ekım ıOnOndt"n ıt:baren lkt bu 18ttkba1Jn fena lhttmallerını ü:ı· bır topluluk meydana &elemezJI. llt' blrblrlerıne lfOkUlmuşlarcıır 
çuk peniye çıkarıımı')tır ~emek. ölümün yaratllrll botlu5t;u ~1edeniyettn ve terak:klnln manlvea Bır lıuıan ıopıuıuau ne kadat" 

Buna lll"Of"p o!arak kA.Q:ıt ve ı 1 - doldurmak, lıaotaııga çare bulrnıtk hl.:arı lıjlf"r bır hale \·armaga ba.:t· llerı ııcı.erae &luııxı, dinin. iştiha V<l 
!f!tme !!atlarının arttırıJmL"\.J ka~·· m&ksadtyle mıinevı ıllet ve ~JIA.h:4. lıyıuna.zdı. men!aa~ten tedakl.rlıtı minevi b!r 
tt~·etl &litnf"r,trnek:tt"d1r. ra ela ıhtıyaç duymu~lardır. Bi.1/0· Kuvvet !iahiplerıntn emir ve Ja· lla:r: h&lıne yükheltmesı tarzında:u 

i--~=~~~~~~~~~~~~~~~=~------==~!!!~~~~~~~;;~~i~;~~~~~llil rolündf"n vareı;te kalamaz:. Maddı--- retc;ıllk ıt-vkı. ıorkaı. ve nıı\nevt 
hu ka;nak!arını kurutur. tüketir, 

1 

c.azibemi borçlu olduğum sabun... !~:.ı tn an rapa.o. fu.tlet;erı hıça 

(Dt\'"amı \'"&r) 

1 ~~ k ,6 
"'"'°'" .~ ....... ? 

" ... cildimi Puro 'nun ihti· 
oıamıoa bıraktım. Puro 

Güzellik Metodunu muntazaman 
tatbik. ediyorum,, diyor. Siz de Özcanın 

ıavıiyelerine uyunuz. Puro sabunu kulla
narak daha cazip ve daha güzel olunuz. · 

eo . 
l. '<ÖP0KL0 - KEflS 

PURO 
Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

il 

')_....., .... 
" • 

Trr!dblndı kroın lınuları 
bulun1n Pvro Tuvoııt Saba· 
nu cllıll besler, yumuplr 
ve taıı yıpır ... Cazlbı vı 

ıoııııııınııı arttırır. 

\ 

s Du .. rrldf' lllcJr ve ı.anaatlf'ti· 1 
) nl nt.')rrden \nıtrlL.alı \t11 .. 1ıt· 1> 

ıııan lı.Udının L.lm olduııınA$ 
dıalr olı..u) u(·ulrtrımıı: arlbıııdıi' 
lllf'r&l.. du,ıınlar \f' blZdf'n nıa· 
IOuıa.t blf')rnlrr oınıu .. Lnr. h.a· 
duıın !o.mi '\illa ('oot.·tıır 'lu..
J 111111111 .. ırıtth·Je 1 .. nıını (('.\ tı,, 
.. Plıllıır tr,·lruıl~llr. 19Jll .)tlınd.t 
'.\e\\ \orı..·ua ı .. ıaıu l'tınlJttlf'
rlııdt ı .. ıthnı, l"tf' dair ,-,.rııııı hlr 
J.onfPrıtıı.., \nırrlt.ada l>ü)ıllı. hlr 
rılAlı.a tı)auaırıııı~tır. h..l'nrthı 

i 
HHU dıt ı·orı.ı., .. cıe 1Juluıın11115 '•' 
ıa.teteuıl1: için tı,ıır \t: ı ... ı!ı. Pl'· 
~loıh"ı hoıoııtılilı UJ:llll t.ir )3.LI 
lııt'rf.,J '" 4('ur·I Clh~ııı• haı..ı..ıu. 
dl\ bir tarihi ror.ı.-u )azını.ur.~ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~"Wı ........................................................ 
lzmir'de gürültü çıkaran 

Amerikalılar 
1mıı 6 fHuaual A~ca'lt 

•C'rll.t~nde dün Kf"<;e aürilltültl hır 
JıAdltie olttı\14. Amerlka!!lardan 'nü 
tetek"l:ll bir grup Aabaha kad&r 14-
k&klerda RoCk: ancı. Roll cıanaı ı-a· 
par&k tıütıln bir llE'mt ea.'iınıennt 
araita kalcı.ı~a.rchr. Durum. ma 
hLlt'lt tarafından zabıta•;a. ştkfıı.. 
3·rı rdllm.tf Vf' ekipitr bu ratıancı· 
:arı karakola davPt etmltlene Je 
3·a!>ancı:ar Türkçe bılınedl.klert.nı 
ılf'•I ailrt>rek. aıtmf'k tş,teru('n1t1Ie., 
ruat. celb~d.llen taltvı}·e e-lc:ıplen· 
nln yardımı tie karUola Sôtürtı!· 
moı:erdır. T&lıklkaı yapılmakta .. 
aır 

KEVF 

' 



Y A r A N - 1 EKİ'i l~~f 

:: 'il I"~ •~z fj ! l / ı '7 1) (! n $ n1 ~ Seçim Konuşma lan 

İ EGENıN TOPRAK~ARI BEREKETLı. Kahve Peynir ve İCEL • • 
1 AMA Bu YOKLU GA NE DEM EL•ı ~I K ~;:;~u~nı~~~~""!,~:bal~< 

Gökay 
-> 

DP. il merkezinde 
adaylık mücadelesi 

2 Ekimde İç ·a r. o. acar 
Joklamuında. ıT .u '.li 
bulunan TıkUp Çut:urovap 13 
farlı:l& .reı;eo Tal p Özd.ola ne .\1 
met oo:et•tn ayııı oy"u a!ma 
fQz\lnden D.P il merke ~nde tar. 
1a:- birb:r:ne ılrm.işlu, duruma E'tn. 
n.ye.. tuvyetler. ml1dabale etmt k: 

Yol var lôstik yok. Para var peynir yok. 
Zeytin ağacı var, kendisi yok. Bodruma 
3000 ağaç dikmişler 1000 tanesi yok. 

meeburıret1Dde u:nı1ş.1a:"'dır. Dtı 1 
rpm O.P. Genel Kurula b1ldtr11m1'. 1 Ol'::ıel Rurul"da netıcentn buma , Eıe''1e seçun ~·ö'-lama a:ı 1ç:n 
b1l4janmasını teptılta bıralc:mı tır. 1 ıııtmedlm. Kımseı·e de re~;nt han-

Bıı hadi.~" TUzü.nd\l'n, TaUp Ö?:dO· ı gj partly~ Tf"rttelinJ. ~nrmadım A-
1a•, aı~de fPf aldtil:l takdirde sıtır· I ma !llb&ll.ln aözO ı.:ardtr. aörfir. 

kulat{ı vardır. dUl"ar. Eıreltler M&
te oe civarında, Mehmet Dölek Elz ıru.anlal." CletU. bt>r fını.a:ta poll· 
~er aldıit ıkdlrde ~·~"ua çr""rrP-Je. tıka ko:1tL1uyorLıı.r, hem bu ko-
tlnde bQyQt ç(IZ11ntU.er.ıı lla,göste. nuljffialar öyle atf'ŞU oluyor k:. cıuy
receı?t t~hm.ın edllmektedlr. mamak., karışmaaıaıc münılcün de· 

Muhal.! partııerın tçel adaytan ııı. Takı;ı ıt0förle~ meseli part:cı 
ıt:.rı.lardır: mı partıcı. çotu den1okrat. araıarı
C.H.P M". Kemıl Tanr:kulu. ı.·anya na muhali! parttlrrden bfrl gtrdt 
Dermancı. Suartp Rarnaıanoğlu. m!. onu sert sözlerle nırpalaroa:ıttan 
$abap Ya-,uo:ıu, JU.it.Ju Ek1nc1<>J,· h:ç çe~ınmlyorlar 
ıu. :Mehmet Hamdi A!t:n, ~t- ı\ll -~ B:.ı yollar 117.ı.n H&lk Part .. s1 
A$1an Ş!nul Denll, 9 uncı.r ada; 2amanıı1aa var mıydı? cııyor b!rl. 
merkezden e:6e:ter1:ecek•1r. Bu adama hak ver.nrmek rlden 

D.P : ~ru:: Ko~ltan, Hü&ey1.n gelmiyor doğrusu. tzm.1r+F.ff!&, tz.. 
:rıraı, &amı Oöknar, Rü,tü Çe•ın. mır-Beraan1a ,.e tzmırcıen civar GP.
fbnhlm oe.~. H:darl": "'tnanot· hirlf're. ka.'\abahı.."'a ;iden yollar 
hı, Yatup Ka:-abulut. •I ne-! aday gerçekten mıu:eınmel ormuş. Dı"i:t. 
da Tallp Öıdtlay veya ~. Ö7.dliek rahat, pürüzaOz. Ne var kt muha
olacal<) j J1! şoför1Pr ce\'abını hemen yetlşt-

H.P. - ~fuatafa Bora, '-1 Kemal rıyor: 
Obur~;z. fbrahl:n Hoca oıtıu. uactı i D00Rl ...,i)zF. 'f' Dl·., hı 
15&ta. (Ja?"ıap Ton. Halil A".ala:v. ' Yol \·ar. ama IA.s-;. k var mı 
L-JU1 lıgon. Pethl E!e:nu. 9 acu •· ki? Karşına tık.an her taş lUtıjJI 
dar merteıı:deın göa•ertleee-tt!r. Cif'!ltce"!< dl}"I'! '.\-"Ürt &:.uı deoier fril"ıt 

C.~t-P TUrbaa Alta Cemil Bala- oluyor B;r llıltlte d.iln 1000 pa~l 
ban. Tevı:1 Güven, ~f!na~ Yaramı!J., btı.}-ılaırı mı? Heı şey kara bo~a
A.bdülazız Tokay. Bn~rl Oıı..gu. Ha. da. 
un T&Juln Savılr. geriye kalan Eh bu Oa db"ru. Hoıs rrıuvatık 
meritezden ıo.t.ertleeet. !Şoför lılstlQ:e -.ok para vE>rdltlnl ın-

ARZA ERHAT 
a.ını 

aı.ılu-

kıu· f'tm o bte ın 

çOrüt!n·~ı.. ıç:n uı aea :r 
:ı.·or 

• - V&rdı :rı verdim. ~enin partı
nl.l L&.-nanında h&nıı:mı:1 hu x.adar 
para kıt.Zanudık? 

Yol \"&r, JAıstı!ı:: yoıt, para \·&r, 
peyn!r )"Ok. Eı;ırde bolluk.la yokluk 
ara~ındakl zıtlık: keeın hır şekilde 

'bel!r:yor. Yüz:erce k!lometrt' rot 
a1d!yon;unuz. zeyttnllk. pa:nuıt 

tar1a.sı. incir bahç~L Bo!hıtun tA 
kendl.81. Ot'rkeo tz:n!rde •Barda
cık.• ylyeceıım d.lye &E'\'lnlrken. hiç 
bır manal'da ineli' bulanıh·or unuz. 
Niçin? A:tah bilir. BPUı;t c:İe tne!r!er 
p. •·&Asya çıkmıyor da dolru fabri
tara Kldtror. Pek' zeytın., Ba.klı:a>

larda tahta fıçılar cıohıı.u J'eytln 
Cörmet için melf'r Is: a.nbul B&lık
pazarına aeıme~ l.lzımını &1\tede 
:ıeytın aradık. bulamadık:. Boc1."'WII~ 

<lan den ze açılmadan (;nce iz.mir
de hır az kumanya dilzelim dedlt. 
Kutu pe::ntr olsun peynir bulma~ 
tçin İ:mıJr ba:..:ıı::anarını bn una 
dola.1tık. Yoit da yoie. Ama a!o;am
ları lo:Can~aıarcıa nefis beyaz pey
nirler yı.yordu.<:ç, Bu yoklukla bol-
1utun 5ebel:ı.nl anhya.'nadan. l:ıl:' 
doet cHE!~eyl Sökede buluruz• dr.
dl. Or&l'ıı milyoner yataıı ımış. 
B()keliler her İetanbula aellşte bir 

t .(; t . TOPRAKL"-Rl~DA T\Rln•I'\ BEREh.fTl 
Jen Caaıı~ac a:ırlarm.1,. Bunu du- bol, öte ıının varlı•ına 1·oklutuna 
yunca !çimlz rahatladı. Sökede her· akıl erdirmek atıç. 
ııeorı bulacaktııc. Blr de geldik bak- BOLLtl\:TA' YOKLlG\ 
tık kl. Palu adını ta.11ya.n bir iki Gökova Körfezinde ııe:z:dık. dOn
oteldf'n başka -kl bu otteler pala.-;- yanın hiçbir yerinde e>;lne rulan· 
tan ba.1ka he~t:Ye benziyor- bir tnıl'&n gtı:ıellli<te yerlf'r &rördtH~. 
tt"Y }'Oit. Lokantacıdan me2e için ömrümüzün en atızeı a:ezıterlnden 
be)·ııı peynir lfıteylnce, yUzümüze blrınl yaptık, ama bu canım. zen-
a:üldil · ııtn E&re ve Akden1z kıy1lar1ndald 
,\O O KOKL: bolluk ve yokluk mef!elesl.ntn ı;ırrı-

- Efendim, aylardır 'beyaz pey- nı çözemedik. HaUkarn&E. Balıkçı-

Tu NCEL
-NDE D p l ~;,;~~· b::r"".~. !~:~:" .;~ı~~ ~.',,"~~ :::.;u;;~~ı\•:;!~,~~o.~~:; 

ı 
ıenmeL.1!n1z. dedi. lOOO'den fazlaaı :ıte"1lmlş. burada 

Ertf'1"'t a:ı:ıno bu tutum peynirıol <la bolluktan yokluğa &'ldtım:{ı. Ne-

• • 

almak zorunda kald>k. Prıene. MI· den? Bu •"'1eco bır tl<tldar. bıc 
Iet l''fl Didim harebelerınl aezdlk- parU meaeıeaı mi? Keşke övle ol· 
ten aonra Karaıcuyucıa.n denize a- llL Ama ~orkarım 51 bunun :iökle
çılaca."'t olan blzlf'r t.uru ekmek ••e rt cıaha dert ne &ider. oanra nımet
zor beli bulduğumuz üzümle ye- ler!nden faydalanmayı. onları cıe
ı:nemeı:dliı::: ki. Domates de rok. ne ıerlencıırme)'l henüz bllmı~·oruz 
yapalım. Söke peynirinden aıctık. bizler. 

kazanamıyacak 
Deniz bava.sı iştıha açarmış. kayık- --·----·--------

-~. ~~:l~ ~r:~::.3~ • .:.~~ıu~:ı Erdal lno"nu .. ve eşı' 
le kokı..u;unu hiç aorm-.vın. lçlnas 
bulundutu torbaya e.iDdL fu;tünde 
durdugu mu,ambaya lilnd1. sınai. A 'k r , , 
sınat o~"lu sindi l'e canım denız merı a ya gıttı 
meltemını bıze leş •lbl ko<uttu. 
Bodrull".a ıeunce. baktık ki peynt
r1n de, zeytinin de adı yok. tıpkı 
>:.ahve ı:-ıbl. Bakkallarda dtte c.10-
kunur bı r ,er yok, bazı gün mey
e anda kurulan bara..":talarda kavun 
karpuz vf' ozum var. bazı srQ.n o da 

T1111celinde yfllnız ınıılıalef et var. Oıııı da 
ls11ıet P11şfl'nııı J>flı•tisi te11ısil ediyor )'Ok. 

- Pf'- ıu ac am.Jar nf' yer a~re. 

Evvelki gün e\·lenen Erdal İnö
nü tıe Sevinç Sobtorik çifti cı.ün 

sabah Amerıkaya hareket etml~tır. 
Erdal tn~nü Amerikada 1htıı>as 
branşı olan catom• talı.ı:;ılıne <!e
varo ~deceittir. Erdal İnönü'nti 

hava alanınoa İ.imet fnönlı, anne· 
1954 Mçımler~nln ilk ııı tlcelerı a. telılfa cı.ıı·- · ü;, 

tın<i"-. uma.o, berku, b~r febr:.u Ben. at~ııı. n lt're ta ·\( h.\l \l\Olk \\1\ -.ı. ~-~·abaları. A..ı.ı 
• rı.şurmak lötem~. Fa ;.a· r• de, 1 

Qzerıne parma..t. ba.uror-cıu. ~aaıl tikrımı açıitı:;a vunı..runı, lJeelit, Aç ltalnıaaııc. hamdolı.tm. Sabah · UK: J kaiabalık 

Sohtorı_ ,;e bü-

ug-..ırlaını~tır. 

l"fTIR\11 \T 1'ıazı.~.,_.,ınlard.ı1 Zır& a~ mılletvf'o llzln rerınlı'Ae ısam. 1 unceU}·t blQ kaynar u \"e tatlıcı ~ıtrağına pı- t'()' f lK 1 G l' 
ldU qı..ıaraıı bu ,eblrde. elde ec:UJen u nmazdım. ~Ut, deneıııeaını ya ıırme lnı Qıreıtıtılmız rafadan. yu- EDt~l't.h 
neuce, çot aı çe~lclidl. Ü; ıuıe parak. bUkmünU vernıı.tır. Bı.::ra- murta. bol ekmekle. ö&:lertn ve &k-
ı;ekllı.ılü. lk ııı C' H P. ll. tr' 1.68 aa. valnız muhalefet ,.tJaı: O;.ıu tam kendi tuttutumuz ~f'ya blr 
D.P u u1J. ~üne't' ır geçinen oe- da iameti Paşanm par~ı.sı teın.sll •· ha:ıkçt!>·ı tayıtından çıkar.:e.en ya· 
birlerde d.ahl ta.tblk 1md.nı bulL der. 19.w to Qç mf'bua "çmı.t1k Jr.ala~aıc:. ondan llldıkımız batR.. 
mayan •Karma .ı.teı, ilk .emerttU Bunlardan Aslan Bot1l Ue Fetbl bıdıit roDa loltanta~a pi lrllrn acı 
w bu şeh!rde yermı,u.. t..'1.ku C.H.P. ı:.. B•hr! Tura;ut A:.t pı-.tllc~n )"f!m;ıtı. ..t.;:ı ,ı;•r:n~k. ho-

lŞ,'•• 19~4 ıeç~m~erlnde ıl}'ıul 01· koyunlu ıse O.P. ıı l:IL Bu cı,.vre :runda<I b~-a ""~a p ... av. 'l:oğ\L-ı, 
ıuoıutunu .a;;1:tça ort•>• koıan bu . a'ı'rao ı,azpn \"Ar. baz.en rok. Va.:--
tcb•r "Tunceli• ldl. rınt ne meous çıkancaaız. Fa:<at' lıg1ndan emin olabilecetınıı telt 

Tuncellndek1 mcdeııl ceuretile, artık o. p_ )e hlç- ~°" verilmiyor. kı nadde etmeKle r&tı. Clgara da 

Öt.1! \·audan, a Uç ıtın içinde 
C.H P. adaylarınıb \C$bltJ işi ııe 

d~\·anılı oıarale Ukra.~an !ımıet İnö

nü. 6Q:renatf1mlz" aöre Pıaartuı~·e 
kacı.ar t5tlrııı,hM.t. edece",ç, \'P bu "'ı:-a

da hiç klm.ııe)1 kabul etmiyece:.ı:t:r 

İnönü daha Mlnra Ankara:;a ııe
rı döne«:-ctır 

toplanma tı. Ekalllyetıe-

rın yf'nı adaylarından Bog-o. 
Körbıı;a:-cçıfı.n . .ı;ıeçmenterı lle 
bır ııtSrUşme yapacatını taç 
&ündür ilin f'dıp d.uruyorcıu. O
nun ıçin Ermeni cemaatınden 
bU!>'ük bir kalabalık. erken sa
atte :,ah\·eye gelmlotı. 

TezııtLıun ön t ara~ında BOiO.i 
Körbıçakçıyan oturuyordu. ~ 
nüntıe:-t1 mManın mermer1ne bır 
takını kft.ğıtları yaymı:ı, bır ae 
gazete koymuıtu. Gazetenin ırö
ze görünen yerinde. nabız yok· 
ltyan muhabtrlf'nn bir ço;: ııa
berlf'rl vardı. 
Bog~ Körbıçak<":ıran. ııözlütd 

no takıp, kahvecı Ohanran·a 
dÖndO: 

- Herke:s tamamdır? dlyo &or
du. 

- He. tıımamdır. A~aluz tlen 
kocası Nubar, A~;ir:. gnptnoen 
yatoorlar tııe. ııelem1yeceğin1 
dOn aıtşamdan haber etmıştır. 

- Hiç bir ~ararı olamaz. Be
nim menşur nutkumun bir kop 
ya,r;ını kenduslne ııönarrlp okut· 
turac&k adamım ,·ardır. ı~tl!a
ae:ıın1 tahriri olaraktan yapar. 

- Helbetteklm öylealr. Sen 
nutkunun ter&.! ına ba~hyuın ki, 
e!Alem.ln alAle~ını celbeıme,,-ı 
mümkün oıtıun. Hadi konuş ba
karım. Ben barda:.t ilen ı:-enın 

1:1uyunu masana koyarım. 
- He. auyumu ııetır Ben b&f· 

loorum ..• 
- Başla b&.';lla 
- Pek Blicenap \"e cömert 

&eçmen kardeşlerıme hitap tlen 
kesbi. şeref eytem:şirndtr. ~tuh
terem karda!}larım. bll001'6Unuz 
kl. önümtızdekl 81lnlerln en ha
raretll meppua "eçımıerl. büyük 
bir 6&bınnzlık ve en1nlyet altın
da icra oıunaca&:ından, hepinizi 
ı;on derece nezaket ilen aelA.m
loorum. :l'.Jelmeket.lmtzln aeçır

mekte olduılu terakkL ve tnl<:i'at' 
aon derPce arttı~ını hiç bir "a
lıtde n1uhtaçlı:<: olmadan aıtn•· 
mak ha:C:Şln&.!>lık oıun-a da. reı.
mi beyanatların açı!tlacııgı ha
ktırat. paylarını unutmamak lıl

zım ıı-e~lr. Partlmtzın muhterem 
ekiblranatJarı ilen rapmtş o:
dutum temaslar a:aretıe tavdall 
bir neticeye doğru aıaer iken. 
ök&ürük olarak.tan huta yatagı
na dilştlncea.. bu te:mL"'lar da !n
kıta ıeçırmı~tır. Vellktn en kısa 
zamanda btzmetlerımt çotatta
ra:-c ııılzlere saaaıc.at ilen çalı -
mayınca. bu Boi06ta da biç !ş 
yoS-umuş diyebllecettnızt ön~m 
ııen açıklarım . .!\fetmeketlmizln 
her hır ıhttyacatlarını nazarı 
tikkata alan ldarec11erlmlz. her 
bir huaW1ta Reçmen kard~larl· 
mıza yardıma amade olduklarını 
bana hua~i ohıraıc tıadf' buyur· 
m\Vo'laraır. Son zamanlarda her 
qe kadar iı::ah\'f' d&rlıtı oımu:-ı 
ıı.e de, Brt:7,>lsan hükümetJ Uen 
yapılan tf'ma..~ıarla t.ımsC"nln hıç 
l)lr kabahat! oltna.d' ı anla ıl
mıştır Çünküm. inhl ara':l&r 
Vekılletının Brn'.lyan bükOme. 
tlne çekt1R:I ve 300 ton kasreyı 
acele aönderın cıert po:itabanere 
volladıt:ı telıtrafın. ttlKra! me
muru tarafından mabadı maı1-
t-u.ea ı.•nınaden kaybedlldlkl aıı
la.tıldııcından bu teıa-ra!çının 
KtneklJ Kanununun nıadcıe--.ıne 

göre Vekı\let etnrınt" alınması ı
ten. yerıne aeçen memura te:.-
rar bır telıtraf ya:z:Clırıp Bre2ıl-

Vadftlll gerelr:Urdlğl ıcın pek çolt 
aeçım anlaYl.ll aradan geçen yıllar ı,:,r v!' ka&abalsrı .-:eze:'im. Kanaati 

............................................................................................................................................................................... 
zarfında çoiı: daha ıell.fmiS.. Bn mü me ıôre. lktldara, Tuncellnde e~· 
kemmeı halll?lı bulmuş. Hic k!n~i" me ro~. 

• 
• 

yan hü:tllmettne aöndertnceııı. o
radan KBlen cevapta k&ylelf'rln 
vapura yUklenır iken ttoneoloıs

tan pa:;aport alma<1ıkt aörUIOn~ 
ce:.. kay!elerl eerı çevirip na.~

yonaı pan&rasına parasını yatır

dık 1Mı de. Na.syonaı Panı;aaının 
evrak kayıt memuru dt.litnhk 
Hen bu pa.ra:ı-·ı başka mfmlleke
tın he!'iabı cariyesine •eçırınce. 
Breı!Jyan bü::tOmett belbettekım 
lı::ayfeleri yollama.ı. Halbukım 
Brezilyan bülcı'.lmetl nen ak!ata
mız dolar üzerine olup. para~·ı 
pe,ınat ilen takd'm ecıınce~ 

helbette!<im i'Önderecel:ine Bre-
2li.yan hüküm.eti yemin ettikten 
sonra, kay!eler vapura ıklnci te -
fa yüklentr tken. bu tefa da an
bar:ın yan kap~ının cıvataı:ıı 
seVşedlirint aören Brezllyan ma
kamları kayfeyl cıurııurup kapa
tın tamiratına bl'Jlam.ıi oldlı';r;· 
Jannı ajan& haberleri açı.kça ifa
de etmektedir. Buı aramızııa 
ya.;ı~·an muzur arkad.aşlanmız 
bu kayfe meselestnde dealkodu 
çıkartarak demişler ki. o k•Y
ff'lerin yüklendljil vapur karfe 
R«tl~i oıma)•ıp. peynır eemt&! 
oldukU için &elmoor. demtşlf'r. 
Bu sıbl havadiıııterı ehemmıyetle 
te'.,21bat yaparım. tnanmıy~ı
nız .. Çok seveil1 eöçmenlerım, 
afNter.-.iniz yagnı~ aöy!Pmtşı:n

dır. çok muhterem eçtnf'nlr
rnn 

le7.l"Ctlerin dertlerıne ~lın· 
ces. Ark:ad~ım aııgır erendi i
len geçen akşam M>hbtt eı.na
~onda. buz ctojaplarının Kurtu
luşta iyi tmaı edllmedlklcrtnl 
tıöylemışttr. Buz dolabının lçln
dekı gazların dolap 1çlnde dev
ri daim yapar iken fazla cı>re
yan !-&rfettıgıne dair rıvııyetlert 
nazarı tık..'-i:ate alan makamlar1-
mız. cereyan tıratıarını tndlre-

rek hizmet etmi.' oluorıar. Bu, 
dolapçlların da haklarını ın:Cir 
ııelmemek tca.p edoor. Çünküm 
buz dolabının içine doldurduk~ 
ıarı ktıkürt sazının tthalAtı a-
2ald1tı a1b1 kuru fuulya f:· 
yattan d& biru yükcelmiş o!· 
dukunaan buz dolapçılara hu 
vermemek elden e:elmoor. 

Profesı5r Gökay·ımızın duru
muna eeıtnces .. Onun durumu 
durumıann en kıyagı oldutunıt n,. şahit na de ia:>bat l!itemooı. 
Uç; a:v hava tebd.111 nen El'ro
paıarı ae7.erek \"e adaylığını i· 
l&n ettiler ise de katıyen kabu~ 
eun1ye:relt ve r~t diyerek ko.ııa
rını oynar iken Ankara sormu!'! 
olup. elindeid kA.hıt nedir aeyJ 
soruncu. Vali Gökay kibıtları. 
nı &(iP rıtoı ru'9ayal demlştır. 

Seç:nen tütüklerl nen beyaz 
peynir me~ıe.oıne eeıtnces .. Seç~ 
men kütüklerinin me~zuatı ı
len. beyaz peynirin tevııa.tına 

cıaır Vtılyetın yüksek tL'l..:;atrle
rıne arz etttğtmlz çattleı· li6te· 
si. en k ıısa zamanda nettcey• 
bağlanarak. geçim peynirlerının 
tevziatına başlanacagını müfdfıı 

ederım. Seçim kahl'eleri de yo
la çıkmıştır. StÇtnı lkramtyelf'
rını te\·zıat yapmışıkttr. Sr.çım 
kuru r ... uıy~ını izmlrde datıt
ma.k: üı:f're harekete a:eçooruz. 
Sfoçım panronotları eıcır aıcır 
p!)·uaya 11ürüJoor. ~ım sa.ran· 
t1111 eııııuzde bulunoor. Bu 11r
çtm Jçtn yalınız bir şe~·e ç.oit' 
ıhtıyacımız vardır .i<i. o da s::ı.n 
reylertntzdtr. Bu rev ilen bızi 

be:V yapan5anız. bi..Z de 612e bey
ııtımızt l(ıeterlncere kad.ar ça· 
lııpnayı alllıil:: ve yemin uen t
fade buyurara:-c. hepıntzı mu
habbetler1m ilen bqtacı eO:p 
yilk~ek vtcdan reylerinızi talep 
edoorum. .................................................................................................................... 

aıra.si durum aaic.kındak.1 lı:anaatle- u \lt 'Df..Rl~ T'f 9 \ \ ı. ı h , nt-,, 
rınl, açıkça aorıemekten çekinmı. Dl ,1 MiNiK iLE BEBEK 2 
JOr Korlı:.U ve m~faat duyguıu oteld, -conuştuturn hll' ıtoy:ı1 
nun. l;\f'ri yok bu telJ1rd.e, Fllı:.lrıer, u,~ ııö:·le cı.ı:ıtordu 
ıadece 11h1nlerde s6mtllü kalmıynr. •- B·.ı ııtt.ld8T, er ıeç tıkılır 
Hepd ortaya tonulara<t münaka,a Bey1m. llendereas lr 9 aylık. ben 
ediliyor. sırt en ı.,t&Ine v&rabllmek o.e.- Farkımız ne kt? O tolt.u~ta. 
için... benimde hUkını ,·ar. Ve bu ha.\tkı 
l!)TE Bin ':'tt'E;\Il'R- da. .tsted!lım 1n6ana devreOeblH· 
oıurdutum lokantada bır adam r1m. Kı:m.&e marı.J olamaz buna ). 

ceklneret maöaıa J&JtlaJtı Kenai· Bu devre. C.H.P. 116t.e$1nı.19 Ar~· 
ı;tnı takdim e•tı. B:r orman memu ıan Bora. Fe'thi Ü'1ltll ve Hıcıır A·.-
ru lmlf. Tuncel! l orman memuru, (11Jl yer a:acait. Bunlardan ıl ilt .. 
ı:ıem d'I ıaz@t«I oldutunu b:ldıtı eı. 8on devre ~Llletvei<ı;. lLı1ır 
b:r ınaana, arnen tnnıarı ao.'il.J'Or· nın. 'flSCE ı.t ·tl Aydın l&e. C.H p n\n. l'~.~ı) dr:ı 

d:;•;::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::..::~ ônce..lı::t ı.abı~ ;ıı.ı:llet\.·eltıllertndt-n ---ı Her ü(' ı&me de. TWlceu·nın bu 
r devre .eeçıtecek reni '\t llt:;t\ekılle-
1 rı l'ıfatı tır. ba ahll\nln' 4 C:.te 

p.r Fa:.r.at. Çar$&mba ıUnü r• }'&ndan. Mehme:; ErdoA;an, Azız 
tanbuk çtçtkçlleri Haldun Dor. Kanaoıan ve AbhM Altın~a 'lan 
men Tlyaıroaunun aqıtışına ç1çelı: mütpte:-tkil Hür. p ll~t.e&!nın ~e\l:•ı 
ntl.şt1rmei< için bLrblrierıne ırır· ~an~ı ıae ol(!Ukça za~.·ı(.. O.P, ııe 
d:~er. Bunun nıttıce11lnl perdeler b&:fb&.şa ,;ayılahı!tr. 
ıoıp a.&bnf'df':Cller Alim venr:.r.e-n C.H p tle Hür. p_ nın bu atı:t'iı-
ıordQic Bir anda KUçUk Sabne· tına ~fui<i:&bll. D P de. gayet aızll 
nın minnacık ıahnaıı ttnPrenıı: bır çall1l'J'la me\·cut.. Hattı\ o Jta-
ç!çel aepeUert ve bıı.itetıerlyle dar kl. İl ~ierk(';Zlnl :ıı aret etti ı:n 
aoldu. Hatta. bu ;üı:den ıahne.. za.ınan. bana ad.a~· olnıa.o;,ı :nuhtr-

lu6n atleal de'"tlrr~ gCırmel b•le 11l<:teıt1. İl· mel ve teşlı:tlılt ttlra.tından df'stck-
Per4embe ıünU te Haldun Dormen çlçelı: bwu lf'nen t.sımıerı Clah• at'•)leme:<:ten 
aaadet 6çlnde au,1da b1r tnkılAp raratmış oldu celı:1ndl1eor 
Jt\ZC1U Damatla Ml\matıb. 0 ıece orada bulunan u .J' \k \"'\ \ \f i \( 'I 

!ı ll!.TJ~ TO banım:ar da çlçe:tlf'rdeu faruı.z Otobüsle. Ell'.:.::ığ'a aU1~r l. !r..Cl 
kE~t .n de t.ttırU utlar zıp bir kö:rlü. fOICUl&ra ıu ~r.·ı 
eclebUcl.~ ER H:aldun Dormen·ın kıı: Jı:ardefi eordu: 
D \1. ISÖSt: nün Gl lLR ERJ::S\'01 .aaçiarının c- B'.lın ba:ıalım. D p_ İkt darı 

eT enmu.ln! tu1d eı:tl tendnl açmat..a çoit lsabet eı.tL neye benzıyor?• 
~EVl'Ç SOHTERİK ve ı-:RO.\L Koru ırt .... dik )&talı elb1.ael1 Her karadan bir ae. ÇIXl)Or ta-

fSÖ'l nun J..10 da alUbıanma· cecenıtı en aade takat en flk •I· kat. göyla. hepsine de: c - Ha;ır. , 
Ber<>tlu tralıtln1 r.amamen alı:. tıLaeslydJ SF.ZfS' 011.nFR açı.lı: B:lern,edln• llrlarınL \·apı,urıyor-

aat ı. sut trda Liman Lokanıa- renklt emprime elblar ~ntn a.&t:ı.. du En eonunda: «·-· Pekı. Sf"n o~·-
aı~ıın önünde b!rilten otomob:ller n~ ı1cuaı .fab ·)ardeetıaurıe. le ba:.ı::aıım. Nl·t·mtş'l• ôedlleı 
tıurada .• I dütUnUn mublm oldu· h•le boynundaki 'ncUI ıı:oı~·eyle ~u ce\·abı \erdi 
tunu 1ö.1.te:t1ordu to.ıı: razıa .sıktı. run•.T Gt; •- Bııemı}ece;c, ne var k ? O P 

sızzaı. .. }"'in ıs,ır.T ıso:-.;L \E:\Ç yen1 arkada~11 rlKRtT 11t~ıdarı. aynen akasya a ııı.cın• 

1 
mtnfLrlerlnl tarfll&>'ıp masala H.\K \'.'."la blr!l.lı:te gelmlftl. \L· benzer. Bıru gölliı:f!ıl!ll vardır anırıuı. 
ra. oturruyor-du. oavetitıer ;'IE · T\S' ERBlD\K'ın kan.al \l,'l._\S me·;ve vermez. l\Icyveıo.lz a~aç ta. 
rls TOKER1e rını e,ıııerı aynı J:RBt·ı .. \K ı..ı.arptnlert aratıarLnı ı e \•aramv _ • 
ı:amanda ıebr:k ediyorlardı. öz. acıttıtı ·~tn bir dlLklka tılle ... ' '\ nt,(;öı.·.· 
DE.'-{ TOKER eınprune elb!Aeal yak:ta duramadı. ı \Tlf'F. ~Ön1'ı Bıugölcte de bu devrr lkt.Oaı 
içinde. :O.il Tl.t' Dil :\IES lurmı "\ROİ~ k~rmızı ka.dl!e parde.sn.

1 
hayU ter dö'.o:ecl?k. SeçL.'Tlı. ııec. 

rı aa~en f.bı.eatn .çlnde, açık • ıc!nde aapsade, fa.lı:aı ilkti df"\"re!rrelt> oldugu aib! kolay kola· 
r.t, emorLme .. 'en e.~ııe "ıfRJS (henüz ~ıenf'menc-loct· aıaca~a benzen:ıı3:or 
!\ER\Iİ' tTl'R ''> (,(. ,t::;, ıırt lu mU.ta.t.oel DEVRJ\J beyaz Salt. Göt.er. Ekrem Vıldı:ıı Te 
beyaa emprlıneaı IC'.l~dc pelı: ,·ı.<ur elblıesi.ntn tut no aç.ık kırmızı N'"-cat• ArBll ıııbı O P ta mterı • 
oıan \IE\'lllUE I'."'O:\"l , kırmızı· 1 tatmııu. sılı: ıık inılllzce tarıunncı.a. !\Iustal'a N\ır. Oitç~o 
ıa.n t.a.dlne pek yatıttınn C. llL ).I~hmet zeıc:ı ve Talu n tı.-
H.P. U ca .. :tJDf: T \ 'RI\: \R ııeee· tonuttutunu dura.o ve kendlalnl DJı:ment 1hta·a eodeo. ICU\"\.,. 
ntn en ,,ıı: kadınlanJdl. nuıbı• tanımayan btr ~eıe C n p_ ıu.test rer alı·;or 

Tatuma kırmızı blr unnrıı menaubu. Bu Amrra.&lı hanım f'a:-;a B:nıtöl, blru da a~al 
t. ·•n ve -..ıı:: nı,.u gOZü.lı:en kimdir?• d1Je 10rdu. 1 ı tl dl ı, ı ıçıne a 6 a a - .... Baldun'Un annet-1 ıtrah t'ib1· a.1 re er yarı.. ıı • . · 
Hl.SE\-İS C \llİT \ \I (•I!', e11kl aes1ıı1n O.tüne ,Jmd~re tadır ı'lşınca. '6ter lSt.E-mH D P Yf' ytı 
Vekillerden ır \ S \' ~ \K \, K \ de .Yı şan verml°'lt cere!t. 
:tJ:'ol ÖZ\J.P. Rl"iF.' t:..,REt' •Onnedtl:lrn1Z bir yıldız ıtne tak· Hakikat şu k. B!naöl de scç.i:n 
fs \ YDIS ayın muaı1a uı:un u.. m~ıı. Dormf'n;f'r'ln ıotıer:ndf'n tı>raz:aı.. 'am cı.eı. !!:"'de 1Unıl"or 
zun aohb@t ettiler ve L:man Lo· ••det n.şkırırordu. \Tr .. ut ÜZ.UI \IJ H 
tant.aaının baıırtadıCı nerta JI!· Nıı.t·Fı::R ısi:L l S \RPER'ln 
metıetuıcıen e:tlertaln lku~arına ıncedk corapları ve eüJıel a\'&L 
rUmen btr h•'.Vll taam erledner tannı ıeırretmektf'fl ıtt:t>l yU1tı 

K \ !H\t r.tl.EK dUttınun en ne ·,a.lı:mak tıaıılp olmadı. ıt:. 

Kapıcılar iş emniyeti 

istiyor çok dan1eden ad"m1yd1. ismet Z\f"FFR tr\n u:ı:ı kocaııı nıo 
inônU bütUn .,..det1ne raımen \" \ s !\IE:'oı'Tt:!oıl< lf: arıcaaa. lı.t. e. 
tam dutnnun en ne .. ıı lntnda dlvordu. nt:Ttı. tl-ST \ \J\R :\pa:-tmaı - ~pı tarı e:nnlYf'' 
a-.·aitüatU bir ı,aı.•n ıop!antuı :rap ois in bir harta önce anıldıtı la!:ı:nınefa:ı ... .... :.e. ·•· dıler l~\I· 
tı. \KGl.'\' t'~T\'Jla med,nl tarz. er sil>I :ş x.anunun\ın ,omuHlne 
Eti ıenç tnönU de atom mU· da konu malan et:-afı.nda mf'm· ı.rme er ,l !5teme;.ctedır:rr Bazı 
bendtaUA°lnl t,erl"tmek ı}ZCF9 •nuD~t'tıt uyandırdı. k&PICllatlD 1ı1la ettıklerlnt" cnre 
ddn sevine 'Sott,.rtkt tnanu .. ~• velh&.1ıl Dolmen pceıaı Raldu.. apartman ı:,a.!1.pter. fazla ll:lra al· 
Amertn:va ~aretet etU. uun on aene once Jıarf,llnde J&· mai: için tapıcı oda:annı bozm&-4· * sat.ıtı bir gece olarak BUton'Un '* ve b\ln~arı ı car,.:.hanl!' o: ara~ 

fıtantıutda bir dutün v~ oı.. l.tleprında vercıııı b1. parıyle ktrara v~r.nt"kted·r~rr. 06r1fl'Cf' bı'· 
aona erdi. J ::ıeıga kış a .. larında nıcı:ar k~I.!· 

.. n o· nea ~cek(Ue:- bayram n. e1 ıertne hannacak t,ır ,-er temır" 
\-,, ____________________________ .,.,, ede::nemektt1lrler 1 

Ct-UV ŞA;.-SıYe.r .e.t!!A!Jr.E -
S tNI ANVA4A~ ı;;;"/N ıt. ı-:4 
8~ SAAT YAt.MZ . 

;Koç (:?l )Jart - :?t Sf'811) :: 
*Oe\·ama ve enerjık ça.ı~manı-• 
: zın neticee.ını peiır ya.kında. a~a-• 
* cal<Mnız. . :_ 
*eoG.\ (1!1 Nısaı:ı - :?I M&J'H ) :ll' 
!El!nl:ıin altında bu:una.n bazı • * ımkinları daha t:vı kullanın ·rok: 
* ~a llerlde çok pışman o~aca:aı-• 
* nız. • 
tıKlZLER C:?l Ma..rı.s - :'!I Ottlran): * Sa:;:ın hır bayat ııeçınn m\lm-• * kün otOuju kadar munak~ada:ı • 
*~e &Jnlrlcndtrıcı barel:C:etlerde:l,: * ,,;;a.çının. :,; 
!YENGEÇ (:?1 Haz. - :?O Tenım. ) : .. * fo;; haratınızda gayet b~arıtı:: * btr run. Yeni büyOk hır tqeb- -. 
% bcı.~tınOzden tyt kazançlar saı·• * :ı_,•acakl.ınız. :_ 
* ·\RSL.4.N C:?I Temnı. - ~I Atus. l: .. ! B~r haftalık tatı:tn üzerın:zde.._ * ço~: ·:ı tetitrleri oıacagını unut-:
* m~ın. .. 
: 8.'-ŞAK C?:? Ajus. - '?! EJlfil} : .. 
*Anla:;-UJlı ve samımı olma:tta: 
* del'am. ed~n bır gün fazlası ııe .. 
: memnun olacaAınız... • 
*TEll_\Zİ (:!l E,ylıll - %2 ~m) ::,: * Hareketlerinlz.ın dUrtıstlüQ:ün· .-. 
: den mü ~er!h o:ab~~:rsınir.. .. 
*AKREP :!l Ekim - :!'! .Kasım ı: : * P:va.. ... aoa ~ansını:z: var. tesebbW-. ! e-d.f'Cf'~intz her !~ten klrl~ çı:t.-.-.ııt 
* bı.ı :nı:ı. ., * ı.- A ,,. ('?3 Kasım - 20 An.IJk ) : :: 
% Buırünlf'rde Om!t etmed:t;nLz• * bır n1! h& flr:e .<aı-şıla.ia.ca:.ı.:sınız : 
* Dlkkat:ı olun. 
:oôJ,AK ('?1 Ara.ltk - :!O Ocalı: ) : .:: 
* Aiacagınız bir mektup. haya;,ı-• * n11a &0\'en verecek \"&.Şa~·ıHnıı; ... 
! ctl"ıt.:tect'.-.. - · ! 
*KOV.\ (:?I Ocalı: - 11 Şubat : .. 
: Bütlln ailcilntlzle aebatki.r .,~ :: 
* enerjik o!maya. çalt~ın. • 
•BALIK (19 Snllat - :?O Mart) : ... 
! Otak bir ı~te zarır ecıece~.n!z,: 
• I&ltat t'aii.ında rapacağınız ba..~ .. 

1 : "'a !>lr t t>u :z:ara:-ınızı kartı1a- "' 
' ~·l"•i>. ! ••••••••••••••••••••••• 

t 
1 
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Pazartesi •kş:ınnnd,,n ltltıaren ===~.,.. 

ATLA s SINEMASINDA 

-

JANE WYMAN 

CHARLTON HESTON 

tarafından renkli olarak ~sil edilen 

TALİH KUŞU 
CLucy Galan! ) 

FOX JURNAL 

iNŞAAT iL --.. ANI 
• TURKİYE 

Seluloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünden . 

1 - İşletmemiz• . . lzmit 
u rf u~uli Ue ayrı ... e aşa~ıdakı lıilcr birim fiat esası ve kapalı 

a) İşlet . ayrı ek!tıltmeye çıkanlmıstır 
b k•- memıı hudutları d hır d . 

e "' Pavyonu inşa t a ın e 200.000.- lira keşif bedelli 
b) K.. a ı. 

1. ulahyanın Gediz k 
ıra keşif hcdelıı· . 

1 
. azası Şaphane nahiyesinde 200 ooo _ 

2 sosva hına ve ikiz 6 d . . . 
- Iler iki işe ~ajt . . . a et lojman inşaatı. 

3 - Eksiltme e geçıcı .temınatlar 11250 şer liradır. 
İsta~bul Yeni Postıh:~:k~ lzmıtte .. ~:mum liüdürlü~ümüzden ve 

bdakı ırtibat büromuzdan ıı:~şısı Kuc.uk Kına.eıyan Han (Ara Han) 
ılır. er adedı 25.- !ıra mukabilinde ahna-

b. 4 - Eksiltme 1710957 .... 
ına<ında yapılacaktır· · gunu saat 16 da Umum Müdürlük 

5 . . 
U - Eksıltme evrakı 17 10 .... 
~um lfüdürliık muhabe · ·957 .iUnu saat 15 e kadar İzmitte 

e\irak kahul edilmez. rat servısıne tevdı edilecektir. Geciken 

6 - Her ikl İŞ<! ait a rı . . ? - isteklilerin 14 Y '>TI teklif zarfları verilec<!klir. 
nık oneminde en az 

75 
.ıo. 957 ~ilnu akşamına kadar, bu işin tek

tırmış olduklarına d .. OOO.- lıralık bir işin kat'! kabulünü yaı>
İnı;ıot MüdiırIUgü üa~ belgelerle yazılı olarak müracaat ederek 
rapt etmeleri irapm ~ en yeterlik belgeleri almaları ve evraka 

B Ek . e er. 
l"k - . !Jıltmc e\"rakınd 19 . 1 belgeoı, muvakkat 

1 
. a 57 Tıearet Odası vesikaSt ve yeter-

9 - Umı•m !\ ... e~ı~.at ,_hul.unacaktır. 
vazgecmekte tam . lüdurlüğumuz ışi dilediğine 

•m~n serbesttir. 
yaptırmakta veya 

(14235) 

DENİZCİLİK BANKASI 

UNKAPANI AJANSI 

14 EKiM PAZARTESi GONO 

SAYIN HALKIMIZIN 

HiZMETİNE GİRECEKTiR 

Meınur alınacak 
lstanbul PTT Bölge 
Başmüdürlüğünden 

1 - Bölgemiz ıhtı • 1 . 
arasınJa müsabaka il ~acı çın orta okul ve lise mezunları 

2 - İmtih e memur alınacaktır. 
Başmüdürlü< ban 25.ıo.951 günü saat 14 de Kumkapıdaki 

. ınasında yapılacaktır. 
3 - 1mtıhana gir .. 

malO.mat almak İ(."ln il~ . 1~rt~arıru oğrenmek ve mütemmim 
keılerine müracaatl arı~ erın bölgemize baj:lı P.T.T. mer-

illn olunur. 0 4118) 

ÇAPRAZ 

Bolcı&n •ala: 1 

, 

bl Yukarıaan qaıtıı·a: ı - ll ır 
nek &rab•u: B:r nnvan· B·r 

rnobHJa. 2 - Hareket rn~rkez; · 
Habet lınparatoru~ B ır eskl1m ı·e: 
tı 3 B•"· 1 · İIJ -:- . 7.a.an arda bir başşehir; 

C. H. P. adaylarının tam listesi 

Gazeteci adaylar - C.B.P- Jnden &dQlıkl.arıa ı ko1a.n l'UettcUerden donlti, 
dar (Vata.n), ilhan En&ln (R önlye t). Şahap Ba1cıotl• 

(Sold.a..a utaJ Naim rira.U (Vatan), KemaJ "'' 
<Cum h uriyet). 

(8te1 ı incide> 

Antalya 
Bfnl Açık.alın, Ethem A~va, Ab. 

dullah Ercan, Ömer Bakin Gök
IOY, Fevzi Oünoy, Ali Rt21& Kap. 
lan, Cemalettin Pehll••nlı, Meh.met 
Piritli, Sallhatt!n Tekeli. 

Aydın 
Necmettin AkçUU, Hasmet Akdo· 

tan, Adil Azbar.dar , Hicret 0;\n. 
ba7oflu, o.man Dora. Mmtıfa K•· 
mal Of.'nçer, Ha.sn Oötpınar. Ne. 
dlm Mt!ren, Davut Se-lçuk, JduZ&I· 
fer TUnçer, izzet Öz. 

Ağrı 
Hamit Aktayı, Ali Dumlu, FUat 

l"ı.rat, Sıttı Şevkatll, Salih TO.rlt.. 
men. 

Artvin 
Pehml Alpuıan, Mubarrem Bilge. 

Necmettin ı:ratn , Naim Qtlrcan, İb· 
rahim SentUrk. 

Adana 
Kuım OUlek, Kemal Batır, Ne•

zat Arman, Supbl Ba~·ltım. Klnm 
aozdoı!i;an, Hamza Broğlu , hl.enmcı. 

OeçlOj:IU, Ahmeı. a ı·ramldtt!otlu, 
tsaım Karal)merııotıu, A-1el1b. Kemal . 
KUçUktepepınar, AU Mentc-totlu, 
Muıllhlttln Yılmaz Me~. Hamdi 
öner, Kemal Sarı lbrahtmotıu. Rı 
.ıa Tekf'll, Turv;ut Yei:cna~a. 

Adıyaman • 
Abdullah Körotlu, R~lmı 

N&l'ım aayıltH ~ıu, Mahmut 
Mehmet Özb&f, 

Balıkesir 

Ö;ebar. 
Denlı:. 

All l h-.:ın (ilil ll ' (CU m huriyelJ 

blttın Çaıtın. Te•ttt ıı:rgül, filimi 
Gllldotan. Haydar lfllt., Pey:tı Kal· 
tagl.1, Vefllt. Plrlnallotlu, Şeref U· 
ıuı:. 

Edirne 
İı>rahım Akıncı, SUle3man BU. 

tt~n. Failtr OlrıtUo!?lU. Emel OUrler. 
Hlıeyln Karadayı, NeJat Köknar. 

Elôzığ 
CelAl Dora. :P.fmtafa AltındOğan, 

P'ahrı Kanıcava, Hürrem Müftüg\1. 
Nazım Ötttırll, t.ma11 Hakkı TalaJ, 

Erzincan 
Rauf Bar:ntP.r. Nu.ısret sara Coıı 

kun. Cemal t"'k· Adil Saj:ırotıu, 
Rilae:rtn Şahin, Nacı Yıldırım. 

Erzurum 
Huan A;,taoğlu, Muzarrer A1t.ı:tın, Baha Arılı:an , SPrvet Attlll, O 

Ergenç. P'ikret Ollndotan, Ra.,11. 
Aykut, Sallh Nurı TOzel, .Retlt Ül· 
ıı:.er, Puat BHııın, Ratıp Tablr Bu· 
rat, Mlbal Kayaot:lu, Erol Dilek, 
Yed•art Beaa2, Becil eunııutay, Be~· 
fi Demlraoy, Yuısur Sldal, Kblm 
Özeke, Cemal Yıldırım. Burhan Fe. 
leli:, Hamdi B&ear. 

iz mir 
ŞemaetUn Oünıltay, HUeeoyln C&· 

hlt Yalçın. Yalı:up Kadri Kara06-
manotlu. Adnan Ouvenct, Ref&\ 
Tardu, Cafer Tüzel, Abdurrahman 
Nafls Glltmın. Dr. Lebld Yurdot 
lu, Şeıtet Adalan. Münir Blrael, 
NU•1' Yettln. Orban Babml Gök. 
çe, Şerif Remzi Re'Yl!nt, l"ı.tnat Bal 
tut. Balt Odyat. Hultai Selek, A 
t'lt &rtunıa. Oılman Sabri Adal, 
Burhanett1n A.1Uta7, &ilmi Sayran, 
y,, tafa Uyar. Salibattln San. 

Kars 
Tur&ut Göle, M.ebmıt llaz<.•r, Sır 

rı Atalay, Pe•ıı:t Atta., Buan Er. 
d<>aan, ltemaı Oil•en, İbrahim Üa, 
Ali Yenıara.s, Şemsettin Ataman, 
Behrem öcal, Re.ıılm İlker, Oıman 
Yeltekin 

Kastamonu 
Abme~ Pallı:. Bulgulu, Mehmet 

Yllmas Of'rell All oııı:.menıı. vec. 
dl İlhan, Atıf hı:nen, Nuri ()Cakçl· 
o«-ıu. LOıll Tezci, Ruumetttn Tu· 
ıt'&C. Osman l"t!!v:cı Topkar. Pahri 
Y&~D 

Kayseri 
Cemal Aydınotıu. İbrahim Brgü.. 

'fCD, MubltUn &tan, Mehmet Oö 
ıı:cr. Muatara Küllürtçüotlu, Mehmet 
saııam, All Galip Sümenıen, 8am1 
Turan, Mustafa TUtUncU. Mu•tafa 
Önal Meclt Yatan. 

Kırkla reli 

ıut Savran. Ethem Senm. Baha 
Şıkman 

Muş 
Zeki Dede. Ali Haydar Dıltmcn. 

HIU'An Ban Kemalotıu. Muraı. Ya
tan 
Niğde 
Aeım Eren. Rıfat Garwoy, Ali 

Gürün. fsma!l OUven. VPdat 3.fen 
I!'! Ş~flk RPflk Boyer. Hüaf'YID o
lllNly 

Nevşehir 
Osman 

!ah F.r. 
TO~Qn 

Ordu 

Necati Akda•ıı. Ab4ul
soıeyman Onan. Ta!ıır 

E"rPf A··h•n. MOnır P!"lı:ıııl. f}tov· 
ki"! Kl'\k<ı&l F,.ı:-cıa GU!ey. ANf o 
nal., Kahram•n Saıtra. '-fuammtr 
Tek. Atıf Topalniiu, HO.sreY YO
Mlr 

Rize 
Flıat Slrmf'n. Mkl Aı.111Vf' VPkHt 

Rahmi Ara:-. ~razhsr Baflı:ı.. Meh· 
met Al! Güven. "'If"hmet Ati Kurn 
htı""&r. p.,yzi TUll&Y 

Samsun 
AhmPt AJ.:al. Arif Akalın. Halit 

Altan. Şaharı Balcıf"ll!:Ju, RQ11.,.·rın 

B ... rk. Ahmet Çelf'bl. PPvt. GPV"' 
cf. Rtz• r.,ıan. Galip Kardam 
'-'tu .... tata NalcıQıtlu. MP.hmet F.r
tu~n.ıı Saraçba.~ı. Cemil Şeneoy 
Avn1 Yaman. lrtan Yankutan 

Sinop 
Senfeddln Ayhan, Nuri Srrt.ot· 

ıu Ha.~im Tarı. Muhtt TOmPrkan. 
Rn<ıamPtt.ln 0.yıbat. HMAn Sabrı 

n•az 
Sıvas 

Yılmaz Akpınar, Sa!;h Ze&:I AltıU-1 mın CU!nıı~r Iu. Cf'vat Dul'S\lnnt· 
b&'I, Mustafa Çalı:.ı:-o;::tu, Cevdet O~ IU. r.TIVf'T Y.rdrm. Al>dU\~adlr Ere. 
mlray, NJh DemırelU, Eınln o:rva· ner. C:evaı. Ilıcalı. Nar.ım Kan.bu 
na, Baml Duyum. N'l)·azı Gurtr. R•· lut, Carer Kolba~ı. M.lthat Ku~çu 1 Zllbtı.i Alı:.111, A.bdurrabman Altuıt. 
m&zan Kılıç. Hua.n NeJao Sanca, lu, O,ıı,mao Ohakan, Adnan Sen f'erıt Atabek, Kemal Bora, .Mümtaı 
Nejat sarlıçalı, Mebmet Ttrıç.oıı:u, )'tırt, Zlya &ıyh.ı . Oıarar Yıu.ut Ziya Pollndajl: 

Dr. Kı\mll Kırıkotlu. Dr. Turhan 
Ff'vzıoıtıu. Neıcatl lltf>r. H111llm Atf! 
eılp. Rahmi Çelteklt, N0'7het Çll· 
bukçu. Ha.""an Dl'ilf'r, EdtQ lm""r. 
Yalçın Kncabay, Ahmf't Kangal. ~I 
nAıSI Mora.n, Cemil özca.n. Süley
man Özsever. Nazmi Yaraş. Hacı 

Ahmot uıa. Eskişehir ı Kırşehir 
Bilecik İbrahlm Opmaleılar, Cahlt Don. Atı1 A~ . .;alt., Muutter Kıhçojlu, 
~mail Bakkallıotlu, filimi Dura. ker, Ş. Ya~ar Etin, Kemal Bn:ttm l,ly&ettln Kocamanoelu, Mutt&!a 

llot'lu. Şemtettln Erdinç, Rept K.a· ~il, Mu:r.aU'er Erden, Otban Brden, Sonıucu. 
rabuda. Ali Fehmi Ealn, Bekir Sıtt ı Karaca· Kocaeli 

Ahnıf!t Yılmaz.. • 

Siirt 
Bolu '''~ 

Gaziantep Fuai sırmen, Şahap Bllsl6u, Nl· 
hat Erim, Adullah KOieollu, Naz· 
mt aıtu.ı:. zeıı:.ı ToroL 

Cevı1<'t Aydın. Fuat Pırat. Haydar 
Koyuncu, Nltık Ögetürk. Bayrarn 
Tarhan Hılml Bayındır, Kemal Demir. Ab· 

HUıb:tz Etlaoy. Ali Rıza Oö~ç 

Orhan Madenci, Salt S&iearya. AH 
Rıza Tf'lı:.emen, Barrtttlı:ı Yalçuı 

Bingöl 
Mu :ala Nuri Okçuotıu, Telin 

t: .. rl Dlkmeıı, Mcbmeı Zeki O' •Y 

Burdur 
Ahmet Çınar {).tü&talr:ll), ibn.hlm 

Hakin Erdo;an. Nurett.ı.n Bercıaroı.;· 

hı. Hl«ıeyln Otan. 

B.urıa 
F.dlp RUttU AkyUrek, Koramiral 

Keramet.Un Bozkurt, Sadrettln çan. 
ga. Emin O&zıroıııu, Eaat oot:an, 
Muharrem En.car, Nuri Erbak, i:dlp 
nal Erzen, Sabri SırıOğlu, Ekrem 
Amaç. Huan o~neıs. Detl'te Sami 
Tll{i.ID&n, OtlZlde Tanrıyar, Taru-n 
Tuna. Yetta Ra&;ıp Önen. 

Bitlis 
Kenan MUmtaz 

Gebal(, ıu. MUıtak 

Abat, Cevdet. 
Okum uf. 

Çanakkale 
Burhaı ... rın, Muuffer Arıun, 

ibnııım Atanaı Fabrt Belen im!\• 
taicll). imadett1n .Zhnaa. Namık 
Tan. Rı,:a TQrkmen. Tevfik Unl. 

Çankırı 
Ferhan Arkan, l D\1nun Akçaot· 

lu, Kemal Barla.!, Na~lt Fırat, Kl· 
mil Tabak, Ethem Y&lçınalp, 

Çorum 
General Abdtilkadlr Okyay, Meh. 

met Eaat. Akalın , Ahmet Hamit C&· 
111. ismet :ıı:mralı . 

Abdullah Ercan. Ahmet Erdem, 
Vahdet OUn, Mahmut Kafkas, Ne-c> 
d~ı üc-oluk, Vaclt zetl Kaman. 

Denizli 
NlzametUn Naı:ıt Trpcdelenlloıllu. 

Ahmet ~acıt Qatın:an. Nuri çaltı· 
lar A. Puat Dattde,·ıren. bmall J:r. 
tan. :\lpbmet Kocamaz. HUdal Oral, 
.\ ~ıt Sı,hc Cemal Y•!l;cı. 

Diyarbakır 
Sehmı Alan. Nezir Atcı. 

BU LAVABO 
VE BANYO 

.. 

Cemil Salt Barlaa, Mahmut AJ, 
06man Biten, Muzaffer Canbolat, 
ıtcol1t D&nlf, Ali iman QöCOş, Ze
kl :W m, Zthnl Kut.ıar, Muıı.aıa 
.'i&n. Meı.lum Bayın. 

Giresun 
Yıı.otıf Ziya Ba1bur&lu, Orban BU· 

ıutçu, Ha.an Gürel, sallbat.Un Q Q. 

VCDÇ, YUaUf Nalbot1:lu. Ha.san SUt
Uu;. AhmPt Tirallotlu, G&Up Kenan 
zaımoglu. 

Gümüşhane 
Necatı Alp, Ahmet Necmettin co

'ar, Sababıttın Kadlrbe;roğlu . AYnl 
Karaman. Hflarev Polat., Nihat S&r
gınalp 

Hatay 
Ahlitrı Ani. Rıfat Sebadır, İ• 

men.in Çllll, All Şelbun De•rtrn, 
Ahml"t. ~ırrı Hocaotıu, Hasan iktr, 
iııayet ı.ıuraatot:ıu. ömer Fevzi Ra· 
f&, He.ııan Rl!şlt Tan.kut, 

Halcôri 
Ahmet Merdan. 

lçel 
ı.tehmet Hamdi Altın. ~ebmet 

Ali Aralan, $1naal Oevell, Yahya 
Dermancı. Hakkı z:ıı:.tnclotlu. İbra 
hlm ounay, euaylp R11.maıanoıı:ıu, 

&rrtuıtara Kemal Tanrılı:ulu. Şahap 

Yahslot:hı 

Isparta 
Tahaln Arının. Mtıhll• 

man Baı,aran. HUııeyln 

ın, Cemal Tolı::oC:lu. 

lstanbul 

Atall, Lok~ 
$0kr11 öz. 

8Pn:u<,.•·ttn OQn altay, Dr. Tevflk 
~aıtlam. Rtıııey1n C&hlt. Yalçın. Mflm 
ta?. ÖkmPn, Dr OKman Okrar, Şa· 
hap Ot\rler, İlbamı San~r. Atıf 
Ödül, :P.tuhlla Sırmalı. Pa~I Sera· 
rettin BUrıre. Dr. ce-mıı Salt Bar. 
1aa, İl>rahlm Avral. Cıhlt Zıman· 
'f'll. Mebrure Ai:soler, Ekrem ôz 
dM:ı, Pehml Atanç, HQscytn Kan· 
rıan, Abdurrahman A'lan. Otuz o. 
T'ftn, Alt Rıı-a Arı, Vah11 özarar, 

Konya Sakarya 
t"ınatl RO!ftÜ Ak.sal. Dr. Fazıl 

Şe-rafectdın Börge. Burhan Akda • 
Ha~an Atakan. Kemal AVd&r, Kd.
ınJ Cforrahotıu. N:.met Elııtn, Şey
da GOley 

Tekirdağ 

8\l&t Abanl.zlr, Nevzat TUrgut A. 
l:JD, Evcet ZlJa Arıca. Ahmet H U· 
10.t BolaJ. 8am1 Ccleptı. tı.ıebmel. 
:sadrtUln Çakırotıu. Sedaı. Çumra· 
lı, Muatala Olnekll, OılUa Kart. MU· 
hltUn Kılıç, &met Kuzucu, aa.an 
KQçUkalpelll, PUıl Nalb&ndotıu , 
Ahmet Onar, M. Palt.lb öafaklb, Orhan ÖZtralı:. R&$Ot Dramalı. 
Fatlb özlen, Mehmet Sönmer.. &. Tacettin GOrsoy, Sartı Kıyak. Şev 
nıa şanııo~ıu, Remzi TUzümkan, ket ~locan. Cevdet Mutuk. 
Tacetıın Yaltırak, tamet Yaylacı . Tokat 

Kütahya Faruk Ayanoıı:ıu. Sıtkı Ekf':ı, Ke 
Te•Ilk Alparslan, suıa~·man Atay, rametttn Gençler. Ahmt't tsplr!l. 

Ahmet sov.bıy, Şak ir Coı,.kun. Ali Şahap. Kitapçı. Mu.stara Lltltoıtıu. 
Erdek, Bahtiyar Karaça7, Halil J =Önder. B<'klr Şeyhoıttu. Rır.a 
ünaı, Mehmet Sabri vardarıı. Y. D"nlış Yurdalr:ul, 

Malatya Trabzon 
Faik Ahmf·t Barutçu. Cahil Za

man-~ıl, Alı ı;tak.ır Aı;:-anothı. sacıı 
~ar. Cemal Reşit EyOp<ıj:lu. Ab
bas Hacıeıtondıoaıu. Hamdi Orhon, 
Bıfz.ırrahman Raşid Öymen. Ha
san Saka. Atunl"t ~ner, Kılmuran 
ura.ı. Ahmet Uzuner. 

ismet. 1nöntl, NUvlt Yettin, Ah· 
met Fırat, Mehmet Kartal, Mehmet. 
Zeki Tuluna1. Or. Te•llk ünsalan. 
Nurettin Akaurı.. Mehmet DeUkaya. 
Klmll Stırenkök. 

Manisa 
Mrbmrot Adanılt, ı.tu.&tata Adil 

Akman, Vafi Arar, Faruk Çelebi, 
Şem.11 Çelebi, Ahmeı. Alım çelik, 
Muzaffer Çlçetotlu, Tacettin Öz· 
cuder. l-tuvaftak ouraor. iıban •n· 
gln, Bahrt Pebllvanotlu, Naim TlrL 
ll, Rahmi Yt'mlKlotlu, ı.tub.iı.t!xı 
İ.sk:ender on vendll. 

Maraş 
Kemal A.kıt\yek, Kemaıt Ba:vazıt, 

Nu!ret. ourakba$a, Ha.aan P'eb ml 
F.vl!fa, Halll OUrün. Hilmi Soydan, 
Emin Soysal. Mehmet Şl11man, Ab· 
dullah Yaycıotlu. 

Mardin 

Tunceli 
A?Rl&n 

Hıdır 

Urfa 

Bor&, Fethi tltkO.. Aydın 

0 .. man Atan. Atal ay Akan. M. 
Yaşar Alha.e. Esad Mahmut Kar-a-
kurt, İbra.hım Karakapıcı . Azla 
Kökban. Abdullah KökM~l. Ab-
durrahman Odabaşı, Ömer Y ük· .... 
Uşak 
Alt Rıza Akhıyıkotıu. Adnan Ca 

tıkoA:lu. Rıza Salıcı. AvnJ t"ral. 

Van 
?ı.lehmr>t Ali Arıkan. KB.mil "BO· Fer1t Alclen. Abdülvahap Al ~ın-

ran. Valıap OJz:daroıtlu. Ş~vket kaynak. Al- hllhaklm Arvu. TevtHt 
Ouraun. Nev:ıat Otlven. Halım Do~Ul>:-lk•~r Sa.ıt Erd.Jnç. 
~=~::_ıu. Bel1m Tcllıaotıu. A- Yozgat 
Muğla Avnı Doıtan. İbrahtm Akınsal F ... 

dip BozteJ)f' HU&nü C'A!TIKI~ 08-
Rec&l QQrell, Parut A~aotlu, man Erbaş. Abclt Ke(ell. Rıfat Ko-

lC•m'll t'!'llnl!'lrrı~lu. .1ı.-.mrt N.-oı1mı Hilmf Baydur. Şevk('t Jlgu. Me- zan. CelAI Buntı"Ur Hilmi Tflziln 
;;;...__;.c.;.. • ..c..;_;__~-'-_;;_.:.;.;;;.;c....;:.:.:..::.:..:.....:.;.::;=:....::;.;:....:...::::.:;....::;:;:::....::..::.:;::::.....:.:::::::......:..::.:::.:: 

2 - Bır OY\Uı lE - Dtvletırntz. 
Bır oy; su. 3- 0~0.l; Btr nld'S; 
veddul; Konışu ttn Kab.ve tnO.. 
bırının balkı. " _ ~~let.etıeraen 
ıımız; Bırıı. !!ı - Vııt tt.uıu, aava
darlıJı; aıaınetlertna Jet: HClküaı
kUrmL 6 - Bır t.a~n hırı; Pena 
derme: KOr. ı - ~1;f. •dı; Oôn~ 
ret ııfatı; Metnıtl}·eı Q. A. ak: lta
lerınden blri. 8 - BU' "Vrl wa.zet&
ta Myanın at kUJ'ru.tı:1'1em. Or
Bır notL 9 - B r ro.ervıo mandası: 
aatı, Bır :reI1ı:enıı telr:ne·' : eran &-
10 - oıytm eoruından bl :r edip 
11 - sır balıkçı lla"t•ı rı; Yüı 
B:r hayvan. 12 - Yarı~ Yıldırım. 
ru eaau. Tel'll: Bır cnuzık ~ır ıı.o· 
CerlhL 13 - Ktitü: A. . akım,; 
da; Nuh Pertamberın ~· B :r nı
aan blrl l' - uıaı 1 lttıllaurın 

· ~aretı e 
teYl birinin üıtüne Jükıeın : ır 
nota 15 - Kuıa zaman· •. B !;r:
kı\aplaraan bir1. Taharri lCut..ıll 
18 - Blr mobilya: s1 ır:ıtılın etrneil 
t1ştlll ıöylenf'n klm~. Bır ca Y•· 
17 - Bır -.Ulyetımı~ Ro rene 
puuı; K:.mseelZ. 18 ;_ Bı~lılva 
f:n o»tunuıu Bır taşıt: Atar ıu~ar
aan btrı 19 Yunantatarun &r 
bolıeeL Şahsi .Bir nota. 20 _ :ır 
beaı ma:1derıt , Fayda .r 

llet, su. B:r ha:·yan. 4 _ Ta
mamıyte; Hatır 16lakllk. B'>ka 111_ 
~~ı.ı. 5 - Kemık özü; Yüze &ıl· 
' ; Dır erkek adı. 8 _ Haat&\'l z:
raret: Btr kab. 7 _ Serkeıı:." B ·r 
hayvt.nın yavru.u: Yaıvann~ n·ı
duı. 8 - Dirilmek~ T uzlar· Bır 
ba:;van remı. 9 - Memnunl~k nt
o.uı; B ır ölçü; Heklmllkle naııl. 
10 - Sav..,çı. 11 - hlotU tı,· 
Da.nsöa; K&!a.M lyl 1t11yen. Hl _: 
Terbt~·enln başlanırıcı ve oMu1· 
Bir nota. 13 - Ayni nota; Yerlnı1~ 
oımıyan müllhaı1ı; Sene. 14 - Bır 
~ayı: BüyOk; r.kt yazı yuıı t a ra
artncıan b1rl! E:•Jer. 15 - Bır 
1&yı: B ir kab. 18 - Bao:ıraıı:lar;. 
K uzey Atllntıit Paktı Teı11ktlA.t1 
Maddl terlere cıeter vermeaıtı ıçt~ 
DetUne başına Ö7.enrnıyen. 17 -
Bır t&rthçtrnJ.s: Rey;, Aalnı:1 a bı
r&kmL U!I - B a., kaldıran: M:eui~ 
tının Tes a ııan at.ının y1ldl%t. 19 _ 
Ti a.b.a.rrt. 20 - Siperi l&Uı:a ; Oer1n · ı 
,..ttnne. . 

BtL'l.\(' \"\I"\ B..\LıJ \ .lRl,kl 
~ .\ \ l 'llZO \ 

TEMİZLENİR 

FAY, bıçak, çatal, kıı~ık, 

isli t e ncere ve bilOmum le
keli kapla rı t e rtemiz yapar 
FAY, merme r, çını ve fa· 
yan sları temizler ve parlatır 

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

GÖKAY iSTANBUL VALİSİ 
<S..ı ı locld.eJ 

Qç aJdan. bert caın dutW.:tlert• 11• 
b1rllkı. VUl.)'Ctin U.pıatncl.an l~erl 

l'lrlyontu. o .aı.rada. vıuyette buıu
na.nıann JU&lerind• u.su.n bir &Jl'l
lıtt.an aonra Jenlden buhqmu.w ol· 
manın aaadeUnl aeamemet lmkA.n· 
...ıı. ()Okay, J.atanbut lçl.n ........ 
cUmn bir ~&nlllı:.> ballne seldl
tlnl &ı1lamı1 bu.Junuyor v• bundan 
haklı bir ,urur duyuyordu. 
••GELCN IUMT» 

Oötar. benU., menllvenlerta ba
tında duruyor Te bu defa .iatan· 
bula detil, VU.i1eıe •B.ot ıeldln.Ja> 
dtyenlere blrer birer \.qeklı:.1lr 6111· 
yoNu ki, kapıda bır b..,ka otoıno

bll bel1r1Jor ve .İ.5t. H. 3IOM plAkatı 
.ınh Merceıd.e1'den V&ll Vekili K• 
mal Badımh lnt1o.rdu. Bu ~Uf. 
dotnuu btç bt!!klenm.11or ve orada 
bulun&-n..Lar aruında ani bir fll+
lı:ınlık ·pnu1ordu. Ond.a bulunan· 
lann dhninde. bir anda, ıa.Qpbem 

ıualler bellrdl. •Yoka& G6t.a1 Vll1· 
yete veau ııı.ı vııyordu?» Acaba 
Gölı:a.v Yali dttJ:l mıycil?». «Gölı:ayın 
Ankara dönUşU.ndeki •esrarlı dur· 
ınınıutu• nun m1.nMl bu. muydut 
Ne olUJOrd.U? 
.tvbıısERLER • 
KÖT ÜMSER LER 

OCtka11n vaınıtt tonuaund.a da&. 
la tötUm&er> olanların aklına ıeıen 
bu 1Ualler , aynı tonuda <ıfhl& tylm 
.e" oıanlann v• • Jllı:..lıert a.~uı•~a 
bir ce•apla, •kıamen de olu. ıl· 
derilm1' olu7ordu. •Pasla lytm.uın 
olanların verdlt.I cevap fUJdu : 
•.Niçin O<ııtar'm veda& ıeldl&l düştl· 
nülQyord.u da. Hadımlının •eda.a 
ırımı, olab1lettll IJ:ı.tlmalb tlaerln· 
de durulmu1on:tu'P Öyle Ja. betti 
de Hadımlt •eda& celmhtt. 
KIRMIZI MARODN KAPJ 
Radımh, Gölı:.&Y'l tUfltan tal._ 

balııltn arMlndan, 90n denıc. naatt 
btr ta•ırl& •milaaade• latl7or •e k&. 
laballtın araaından sıynlant Vali 
oda11.1na dotru Uerltyordu. Va1t 0 
duının bulundutu dar koridora a 
çılan Uı:I ayn tapı vardı Hadımlı, 
bir kapıya 70neıtrken, Qöta1, 6t• 
k:1 kapıdan tçerl ıtrtyor ve Vali ile 
Vali vetlll •Matam tapıa1> nın a. 
nünde buluıruyorlardı. Hadımlı, na. 
z!k bir tavırla. Gökayı ctçrorıye bu· 
yun ediyor va ber tır:tal •Maroken 
kaplı kap1> nın ardında kayboluyor 
!ardı. 

KÖKDt'ÖC'.'11 
•Oı.şarda kalanlar> • e f1mdlJe ka 

dar olup blt~ıı,ını •pek ırt• bllen
ler l<>ln duruı;n. Gil'lı:ar·ın lınltı\n 
blttltl ,.:;fln bile, -ebılll aydınlan· 

mı,. deflldl HıUi. .Gökay'ID mı. 

yoba Hadımlfnın mı Vall okSuıtu 
bUlnmlyor ,.e dııanda kalanlar ı1a 
bır'1ıll'ktan çaU1)'9.cak bale celi· 
yorlardt. CöntU, ht'r lkW de .-eı. 
mlşl<'r ve •makam odası• na aırınıt 
terdi. İıtanbul, Lk.I va:ı tle tdare 
edller.tyecetıne ıörf'. .tk1slnden bl· 
rhntn vali olrrıMı ııe:retlyorO.u 
Ama bu •blrh bangislydll 
•fazla lf!maerlcr ıılll! sfa~1a «0-
tUmoı.erler• ırasında c~klll batısı:• 
bjle aJqınler ~luyor Vf< bu tk6rd0· 
ıto.m• Un kim tarafından 1.k1hr;"l5ı 
keAllecea:ı• blllnmıyordu. 
\ f>' l>A \lt: ""A.11 
cKınnu;ı maroken kaplı kaptı 

nın arka.<.1ınaakıter, önee vaıı ve 
Belediye R~•s muavınıennı çağır
tıp görü~üyorlar, \'e cdıtarlj'a hiç 
blr h&bC'rln ı111zmarnuınaı ıavre't 
aarfedlyorlarcıı. Nthaye-t, kapı açı

lıyor ve Haauulı dışarı çıtıyordU 
Biraz liOIKt;n &örüııen )'UzU.yle Ha~ 
dtmlı. yanına ~·akl&J:an ıaı"tttllf"-
re. cvaıı ,.e Be!edtye Ret!ltilwl 
Odkaya ı1f'vır ve teıı;ıtm ettll:l» nl 
bl~d.ırıyor ,.e me}'"\15 1Jlr gutam..se. 
me1ıe 4un!arı alSylüyordu~ 

«- il hatta hizmetinde bulun 
autum lstanbulun muhterem haı 
kına ı11ıhhat, it.Iiyet, aaadet dtler;uı 
Bu moadet ı.artında benım::e t~ 
rıkl me!iat etmıa oı"'° vaıı muavln~ 
lerıne, Rarnızon kumanaanına. oe 
lediye reıa muavlnlenne. emniyet 
mOdürilne. jandarma alay kuman
danına. vıllyet ve belediye erkı\
nına. Sular ve l E.T T umum mü· 
dürü ile dlter daire müdür ve 
müstahdemlerine tel}ekkilr ede-
rım. 

Zonguldak 
BO!if'yln BaJık, Ha>rl Ak80Y. RebJ 

Barkın. Neeatı ouga.n. NPCml Zrae 
nPr. Ata Gf'rmen. Ahmet GOnf'rı. 
Burhan KaraceUk. sabahatt.ın O
nat. Nafiz ÖRilt. Şevket Torsu:. 
Mustafa Zeren 

C.H.P. adayları 

meslekleri 
Ankara ~ tHusUliO - Bu 11a· 

bah aut 7 uçaflyle 1ıtanbuldan 
,eh.rlmtze aeıen C.H.P. ıene1 aek· 
retert Kuım G ülek ve yardımeısı 
Kı\mll Kınkcıtıu. bsnıet tnönQ ta 
rafından ımıalanan c.e P . aday 
ııateft!nl Rtlrmhlerdtr. 

C.H.P . başlı:ltibt ve Konva at!&· 
r1 Fazıl Nalbantoııunun aU.t tam 
13 te eeçım tetkll kurulun a tev. 
dl eı.tıtı acıay ll.lte.lnde 211 nu 
Şutçu. 69 doktor. 30 au.etecı . " 
ec~acı. 20 sanayic i, 9 lşçl. 9 111-
raatçl. 21 idareci. 18 maarı!çl. Jıf 

mUhendls.. 12 lktı"atçı, ıo mail· 
Yect. 59 tQocer ve 57 çiftçi bulun 
mak:tad1r. 

RADYOLAR 
PAZAR S D lbl 1951 

AN.IU..U 

7.27 Açıltt .,, proaram 
7 .30 Türküler 
7.4.S .Y. 8. ayarı, haberler 
8.QO Hafif melodller 
3.~ Saz e.serler1 
9.00 İlt.ekler 

10.00 Kadın N&tl 
ıo.ıo Yenı buteıer 
10.30 Şundan bundan 
ıo.4.5 Berbul. aaat 
ı ı.oo l-!Uı:rolonda bu parar 
12.20 Serbest l&at 
12.30 Yurttan .eııer 
J2.5.5 SCrbeAt aaıt 
13.00 M.S, aya n, baberlır 

13.15 Serbe1' aaat 
13.30 Cupt Orkestrası 
lf.00 Şarıı:ılar 
14.1.5 Ttlrltüler 
14 30 Oda mtıall1 
l.S.00 Şartıl&r 
l.$.30 Pazar Jı:onıer: 

"' PrCJıtram .ve tA~nlf 

18.S7 Aç.ıllf Te Protıtam 
17.00 MelodUeır 
17.30 Klt.Jlp .. atı 
17.45 B&:ıı uerlerl 
18 Ol.I Melodiler 
18 30 earıuıar 
18 . .5.5 Serbut uıt 

19.00 M.S. ayarı, babtrler 
19.15 Tarih ten bir yaprak 
19.20 Konu~ma 

l ı>. :m Konue:m• 
19.40 Saz eserleri 
11 45 ltôJ J>(lılta.n 

t9.55 Türttll9r 
20 00 Batlık aaatl 
20.10 e,.rb~ıt aaat 
20.1.5R• d 'fo pzt teal 
2n.:ın. l!lr rbuıt ıa•t 

'IJ :ı ~ e:ıor hab.-rl erl 
10.4.5 Tambu r 1t>lôl1n 
:ZI M qltr •a&U 
,1 ..,~ tııı•-rh•"~ ~•at 

!!IAAT :?ı 30 f:ı!":>t:-amı 

Callflı:.an. dl:ıamJk "M enerji~ 
b<ın1e&J. .~e blam.et Ye ta.ala-etlen· 
mlZl tımumt efk.lra intikal ettir· 
mek llltUf vf" nn:U:etınde bu:un'!"l 
1atanbul bumına vl!! t.emaucııerıne 
fill:ranlarımı aunanm.• 
Badımu, blr ••eda m .. Jb nı 

•enHkten .-ontL sut 14.30 tıa 

avaaı.tee.ıne baş.Jam&lt 02-t're-• 11-

çula İzmlre hareket ecı~ceıtinl 
blldır17or ve ıueteci1ere cbava a,. 
lanına kadar aahmet etmemeıe-rı

nJ aöyUyen:t, sıyah Morcedeale v~ 
t•yıetJ• terkedlJOrd.u. Sa.at. ta::ı 
10.20 141. 
KA(.' 11 , !o;lS.\)f', \ ÇIL!I' 

• KOrdOtU:nıt bu eetildA «k8!l· 
d.i.kten• aonra. ıuetf'Ci1ertn G;i.ıt 
a.n aörmek ıat17 oıeklf'rl tablıydt. 
Nitekım G6tay. tcen.den cBa.st."'l 
evı&tlan» nı c.Boyak &&:.on• Cll 
kabul edecetınt haber v~rıJ"OrtlU. 
06ka.J ctCleltberi hep kapa.:.ı ki.o· 
m•t olan Büyük Salonun kapıları. 
cııter ta.pılarla blrllkte suetecıı ... 
re .,anıına Jı;adan açılmqtı. su~ 
ıo.80 da Oökay 11aıona sırıyor •e 
neııeyle toıt.utuna oturdult::Wn SO!\ 
ra aöslertne 1.heptn~zı bQrme~le aP~ 
limlarıma dtre-rek b&tl ıyor -.e törle 
cıevam ediyordu: •Çocuklar tab•i 
yazlfeme başladım. Yal.nuı herhan 
ırt bır JltlbU& mlni olmak ıçın 51 
ze ,söylly~klerı.mt ya.ıııh oıaraie 
hazırladım. Şı.m.Cll onu okUyaca
ıım.» 

Ve Oötar, cbeyanat.I• ok\ıyordu: 
Ankararta muhterem. BaışTektli· 

ml&J ve Oa.hlllye Vet:ıııınııı aiyattt 
ettım. KenaııerindPn aımıı oıcıu
gum dıret.tlflerle u~ arhıc mezunl 
yet.ınıtn aonun4a -.uırame yenı4tn 
bqlam.If bulunuyorum. 

Muhterem Oalılllye VeklllmlJıln 
auetelerde. ml!'ZllnlYetım b~lama 
Cl&ıl e"'el mubtf'rtım başvet!lım:· 
&in tia!lannda •• kendllertrıe her 
bakundlLll kaı:ıer blrtıtı yapmak tt
zere ıcşrtı hayata strmem huausun 
da valı:ı muracaatım haklı:ınCl&k.l 
beyanatını 1atanbula muvualatı
rnı mQte-atıp yaptıtım aı:1klamad• 
&.eylden ifade etrnlştlm. Bunun dı
tında bqka herhanııt bır eıya.si 
partı ıı.atet.inde vaz.ifeı kab"W ede-~ 
bHecetı.m busw:ıund&ld bazı nqri 
yat ve beyanların da haıokatle as· 
la aırııc:aaı bulunmadıi;ını bu mü· 
naset>ctle a.yrıca ı!ao.e ederim. 

BuRi\n hükQmetıının tc;naıp ,., 
tuvıbı ne hali hazır t·azı!emde 
roe.ı:nlcket btzmetıne de\•8.01 ~tmctk 
teylnı. Bu VNlle ılo bakkundakı 
sıcak muhabbete candan t.qH:Jı;Or 
ler e~erım.• 
k f' 'f\I. il \ OI ' ll.l 
IZ'1 l Rt. D0'\ 0 l' 

tmur Val.al Kemal Hadımlı.. VO 
Wet mUddett aona Pl'dlt1 tc;m, 
dt\n aa•t 14.30 <1• uc&:lla -yuıt~ı 
ba..şına dlinmü;tOr. 
(;l\ h, \\ 1'.\ lı .Ji: h. \Rll .C 

ŞchrLmlZde bulunan Telcsu •H 
:.t~ıtçm,e ea.ıı:unıorlnden Cbarles 
W. Ambcraon dün uat 12 de vı .. 
ı47cte &elerek Vali ve 9,.ıeaJye Re· 
ltıı Frot. GOJs,)rı matamınaa z.lya.
{ı't cı.mıı vtı kendisiyle muhteı~f 
mt>v:ıuıarda bir müddet görtı~müş· 
tur. 

M. A. SEBÜK DE 
D P DEN İSTİFA ETTİ 

11 0 .. n 1 muh thlrlml7'1! Pn 
Ankara. ş - İzmir Millet•ek 

~tcbmet A.il Bebük bua\lıl D "?. 
den btlfa etmtıur. 1.atıfuının ae
~lrrlnl r.Oyle-meyf'n Seb11k. «İs
tifa aebeplf'rt tatlfanam~de muh 
tasaran mevcuttur-• dPml.f, Jıtı!a
nın İ.2mlrdekl aday yokl&ml.$! ile 
llRill olup olm&tlıR"ı aualinl töyleı 
ttvaplaadınnıftJr: .Sıı bunu, tı
mirll eeçınenıerıme •e &aaJ yokia
mııunı yapan le$kll&ta &arunuz.• 

Bıtıadtğl liht Mebmet AH Sebüit 
fzm!rele yapılan aday yoklamaaını 
kazanamamı.ştl. 

t S T A NB U L 
OPERETİ 

MA KShl 
TİYATROSU 

Müzik: K. 

Bu akşam ~aat 21 de 
İ SB İRLi lıt 

Operet 3 perde 
Kapuçelli Dekor: 

M. Alaettin 
Çarşamba. Cumartesi, Pazar 

saat 16 da matine 
Perşembe, Cumartesi matine 

talebeye Çarşamba matine bal· 
ta tenıilltlı tarife. 

Beynelmilel Şantöz Henny 

7.~ı~,, VATA« Gazetecilik "e TI 
Matbaacılıt T. &. e. adma 
AH,l lD E'.'IJl"S VAı...'lA.~ 

Un:ı-.ırı.ı Nf1'l"1J&t Müdürü ı 
ö:z:caıı ERGt'DF.R 

Bu ea11c:ıe Yazı itıertnl ruıen 
14al"6 f'den ınnııı mtıdllr ı 

öze.ut EtWtlDo 
Gavte:ını7.e yuılann yeni harf· 
ler'le ı;::6nderl:mea\nl rica ed~rtz.. 

. J 

22.15 &ar.ıular 
22.4.5 M. 8. aran, baherler 
23 .00 Danı mOz!.11 
24.00 ProJ"r&m •e t.apınlf. 

i.STANBt:L 
• 

ı. 27 A~lls ve ıırasram 

8.30 Sabah mUzlll 
t.00 Babt:rl•r 
t.15 TUrtUler 
1.30 Dlnteylcl late:tıert 

J0.00 Sevllmlt pricılar 

10.20 İatanbulun kurtulU· 
ıu mO.nasebetlyle t.o 
nu,ma 

10.:ıo Şehirde bu batta 
l O 45 P. Purce1 Ork. 
11.00 İatanbul Kon&erv&tl.ı. 

Tan tonaerı 
13.00 ~rtııar 
13.30 R•hPrlf't' 
13.45 Dıruı ve caıs 

It.15 ~•rk!lar 
14.<IS PA.,..ar l:on.ııeri 

15.30 Şarkılar 
Je.~ Op•ra .,. OPf'rttler 
18..30 Dl['lt)1ct llttklert 
1'1.00 Yıl2lt 
17.30 $art:Uar 
ı 7 .45 $an&0nlar 
ıa.oo A. Atun ve Art. 
18 30 ?ıı.felodller 

11.f..5 fıtanbulun kUrtule· 
fU munuebetı7le ya.. 
pılan ttirenderı ro
JX)rtaj 

Jt.00 Şct.rkılar 
JP :10 Haberler 
Ill.4!1 Sırtılar 
20.15 RadJo ı•~eteaı 
20.30 MüE!t 
20 . .50 Tarlhlmtı:de bu bat-

ta. 
21.00 earktlar 
2J 30 Spor Tt müalk 
21.50 '5arltıtar 
:nıs Piyano dOnyuı 

22.:JO Kôn~Prto 
23.JS Haberler 
2:t "U't PfoJnm 
2ı l., n•ıu mnıı:tt 

2.!I ()O lt'•rı1.nıs 
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İsfendiyar· ç:ok müsait pozis~ onda .. Çek 
figi şü't Beykoz 'yon direqini , } alty<:r:tk 
az farkla avut' a gidiyor .. Bu qol lırsatı 
kaçmazdı lslendiyar .. 

GALATASARAY 
BEVKOZ'U DUN 
5-0 maQlüp etti 
Golleriıı ·iiçiinii Kadri attı. 

i d i Sımt salıaııııı eıı 
• • • 
ıyısı 

Y ai101ur damlalarının sabahın erken saatlerinden 
ifibaren kah azalıp kah çoğalarak toprai!a düş

tüğünü 9ören futbol hastaları öğleden sonra oynana· 
cak Galatasaray - Beykoz maçını dütündüler .... 

l .lt1n bayii « ro rnı-.nz tıkımı 
84>~~07 camnr "•h :tda ('Ok. df'tA 

mu\:tfrak orunlar cıı.arnns ,.f' .. ur 
prl:ı df'nN'tli. nf'tl<"f'lt:r f' ld ,. f'ln1t. -
ti. (\lr taMttla lldf'r naıata-.rıraı-• 
dlJf'r ta.rılfta tabiat eartJannın 1110• 
ral ı.aza.ndıracaıt umulan 8l")ı.oz 
takımı. 

'\le\·'-lmln 111.. 'üre\ı.11 r-.nınru 
non hı..-11 li.aJJanıactırdııı ı..ahada 
hf'r hl\r~lı.f'tl llf' f~dah \e \.:ılltf'll 

))1r (talat a'\:1ray f'Yrf'dtrli.f'n. Pf'lı. 
colı. '-f'Jlr'('lnln. Adtta hay&ll bir 
ttnılll" ıözundf'" hllrOttttıU rnh!IUZ 
Of'\ ı.oz ıı.ı -pu:ını bir dera daha ı.o 
ı.;l"a harcayı<rf'rdl. 

san z::ırmızııı ıaıuın nettceye ıL 
den tıareiu~tıeri kol&YC& detertrndl 
rtreit oyunu 5--0 lehlnP ~trırKen ( **** hk derecr"" hak et 

Yepyeni bir Suat 
kazanıyoruz .. • 

OYunun ıtk° daktlcm.ınd.an. 110nu 
na Kadar orta ~ahantn boştu*'1n
da top taşıran Oalat•uarav ha! ve 
J~l•rl l"at!plerlnJn t\7-lkt tondt.1ro11 
ıarın1n uıııından azami dt>tteede 
lııUf'\de ettiler. P'akat bu 4 oyun 
cu 1~ncıe en M hata yapan ve 
birçok ;olltık po1::ayonu ar'.caeltıııt
ıarı tıp "P•Yl~araK ldt"&l b1r 1ç o
runt\J8unun bütün buleUerını ta 
ftf&n Suat Yamat'dı. 

Llıtn ba.,1nctan ~rt her harta 
formda. •e otuna yeni tattınlUt~ 
ıer ka~arak Uertıyen Galatuara:ı 
aaıı ıçt kanaatımızee Uhanın tn 
t .. !&I •• takımtntn cot gollO ıaJt. 

,\•f'tlnde en raz:a hl.Met olan a· 
o an.o 

Yağmurlar gelince •.• 

değifen tek fey seyirci 
oldu 

Dun dO,ın it yaıtmur sahaya 
ratnu: h&flf bir kavıtan1tk l'f!'tır'
mlftl. Topraıtın aıtırtaşarak oyunun 
a.henr.nt umanlar. seri vr canlı 
bir OJUD aeyttdPr'et t&hmlnler1nde 
raoıldı!ar. Bu arada mevsimin tık 
tehlMnt aeyrettlk Galatlı5arav • 
B~rko.ı: ~nç tatıml~ı maçı Mba~ı 

büVU"tlere bo:r.utmamı bırakmll 
ıa,eıatyle ıtehlrl PCllJd l. 

'\.laçın bttr<tıc iddiasına Yf' One-
mlnf' ral;men bir seYircl ıeın -kötü 
hava eartt&rJ. açı): tribünün tam~ 
mr:ı dolmamuına f'bebı~·et verdi. 
OlıJer bir ter lllf' ·aıtmuı !arın k 
zt.rar t ıw>vlrı rcıü. 

Böyle bir oyun Spartak 

karşısında lôzım ... 
~koz karşısu ıa hP,1 :.in ha: a

n 11e tatmlnlı:&r bir tfı.ıM,; aran 
6a.rı-Kırmızılt1an yarın yenı ve o 
ntsbetle büyük önemJ olan btr 
karşılaşma ·b6UYot". t~nıo tak.ım 
Spartak m"!?lleketblllzdet.ı. muhte 
melen aon ın~tnı oYD•vaeat. Ga
l•~•a.raJ rarlll mat:ltıp oıauıtu llk 
maı.;ın ,, rovan11nda dünkü oyunu 
çt'll::anna h!(' dl"ltll~ aoı ı.·ııı::a.rabi
llr. Faltat futhoiomnz. ıçın. dOnya 
ı;a.ptnda bir '4hte\J. olan Spart•:ı.ın 
mathip ed.llmeal yenl btr ıf t..~a.r 
Tf'll ı~t olet' lttlr Gala•ıv;a!"aylıla
ra unu bır i<.et ha ırlatı-

1'1Z 

Netice daha da farklı 
olabilirdi ... 

?.!% Jdert maç açık tarlla karın 
dı. Oyunun llk df'Vl'esını c2-nı ga
llp b1tlrtn Oalatuarayhlar bu a
rada birçok aollük fı~att tuııa
ncnlldılar Her hattı ile ideta dô 
ktllen Bf'Jltoz "ka..'"'!Sıınnda uruı u..
Kadrl Metin ve f;1[encıı:ya• aıe 
a.tıtnda en ıtoıa1 fl:f.A' ar netı· 

ALI AKINCI 

Cf'lendlremecıtler Bunlann tçtnde 
en kolav &&'11labi~ek l)07.i."Yon 
Kadrınınkl ıı:ıı. Uç ırolün kahra
manı. Elı:f'rblçer·ın .öıc:tütü topa 
onsekız ıçlnd.e "\'e yf'rden bot va
zlyettt! bir vuruı yaptı. fa:.Ca.t ıorı 
dıt"Pf:tn bemeıt. dıbın<ten avuta 
çıt.t.ı. 

.İk:ncL dnrede ıııe buna ı:ı1ıter 
ka.çan fırsatlar eklt1nlnc" orunun 
aıtorunun hayli ta.rldı oıaca.-ı ıı:en 

<1ll1Cincten meyctana çıkar 
Galatasaray oyunculan vaz.ıfele 

nn1 vuatctan ha:"'tl yutan not ala
cak şeıc-ııcıs yaputar. Turs:aT sroı o-
1a?l1lf'Ceii: !ki poziaronu yertnde mü 
cıatıaıt-ıen ne 6nlertt. :l.tt bekler. 
Sa;.m \"O AhtnP.t marlla_lda b~arılı 
dl1f'r, fakat top te\?.i&tınCla Sa!m 
arkadaşından daha. fazla DlUTaf~ 
lak OldU. 

Hat hattı ak amadı. Cnşkun b~r 
aaman oldutu trtbl for\"ete !)"i top 
ıar verdi. Aa birçok «01,; aavı!ab~
ll"eele durumu ~kıllı hamlelerle a· 
ldm bırattı. Ycnıden takımda. fa
kat bu defa eoı hafta ye-r alan 
Erlr\Ul iM tak.un oyununa ayaıc uy 
durabtldl. ya.ln11; 7erınt y-adırgadı

tuu hf'ır ha~f'tt Jle belli etti. a. 
KOlde hilyüie payı vardı. 

0'7Unun büytıjt rOkünü ta.,ıran 
oaıat~aray tor hatıı ıçtn 80yle
'1ebUecek 1eaA.ne &ôz. dalma ;ınl 
r arabilttek 50n .derece aüratl! bı 
tenıpoy a aabl? oldutudur. 

Oç takım düşecek .. . 
Yoksa Beykoz'da mı? 
"Maçın s--O bJ açı· rar !ı 

, -ıtorl bi mı n t;0ı; '"&. 1'&rt-

11ıyahlı ta'.tım avera.ida 9. o!du. 
Beykoz tara.!tarları takımlarının 
durı.ımuna tok G7:ülOyor. can •t?· 
retHtımız il fut!>Olcu ~ır bir 
tor.n dOtUkltlı\tO ve halaıziık ı 
de eô?,ilktiller. Belli bir aiatf'm:eri 
)'Oktu. Gol çıkarabı:ecek. ancak ı. 
poıuıyon raıı:a:ırablldller. :ı.taı;ı 

ıar&ll ka7betml'!ltr!ne, en bUvü'.<: 
tı."ı>fıplerden bin olarak llk i.kl gol 
den tonra o~unun kont.roI1lnü ta· 
mamen i{avbe ıen haı t:ıat .nı ~ 
terebUlrlz. 

S golün hikôyesi 

1-0 
9. n .. na.nı• oı 

1 .• d. 11.ı. ıan 

ıpu •aA: ı; mevkiınd 

c nıımt ';ahf'nk) 

• 
Kadrinin golünü, Hilmi ŞAHENK 
tele • objektif ile tribünden çe

kerken d ;jer bir arkadaşımız 

Remzi Hakkan da aynı golü Ra. 
bot ~ Foto ile kale arkasından .a

tı halinde tesb t edıyordu. 

Cllllml ŞAUE' K J , ..................... . 
G\l.ATASARAY : **** 
TCRGA Y - SAİl\1, Ahmtl -
COŞKUN, ALi. Erıun - :fSFES· 
DİY\R, SUAT, Mt:.TİN, KADRJ, 
ENVER 

\ntrenör : lUusa SEZER 
Kaptan : Turı&J' ŞEREN 

BEYKOZ : * 
Nttml - Erdinç, Raut - Ha .. n, 
Ekerbl~er, Güna1 - ZIJ'a, :\lus
ta.fa, B. EROOÖ.\N, Nusret, 
\bdullah. 

Antrenör : Yok. 

Kant.an. : EKERBİÇER 
Hakemler : Fallr: Gök&J - Nadir 

Jrmald.ar, v. Necdet. A.nj: (.\nkJ 
Golltr: (Oak:. 10) Kadri, CDak. 

361 Kadri, (Oak. 5liJ 1\letln, 
( Dak. 51 Suat, (Dak. 74) Kadri. 

Sf')'lttl : 13.88?. 
nasııa.t : 30.667,ZS 

••••••••••••••••••••••• 
BEŞİKTAŞ 
İST. SPOR 

Altıncı haftanın nf'tlceı&J en çok 
merakla beklenen karşılaşın.aı ı. bu 
lr(ln :r..ııtbatpaşa Stadında Betıktaıı 
ll~ iıtanbul Spor arasında ya.pıla 
ca:ıctır , 

36 ıncı dakika .. Kadri üç kişiyi çolımlu
dı .. Üzerine çıkan kalecinin yQnındun 
topu yuvarladı ... Gol ... G. Saray 1- O ga
lip ... 

Şımcııye lı:ada.r yapugı müaabaka 
tarda 5 maçta 7 puana ııablp bu
lunan i11tanbutspor karşısında, üç 
puvanı olan Be=iktaşın çok dik
katli çalışmu.ı h\zınıdır. Her ikl 
takun d.a bu maçın ueticeeıne çoıt 
ehemmiyet verdiklerinden kampa 
çektlmlelerdir. 
K \Si \fl•A~A-E'\I' f \ F,T 

Günün ikinci müı-;abakası. Fc
nerbahçe Sta.dında aaat 1 de, Em· 
niyf't ile Kuımpaşa ara.smda. oy
na.nacaktır. 

::\ftOTE\tfJ, 1\. \DROL..\.R ; 
• RF.~th.T\Ş: 

lan ~ıetıne ııeçırdJ. Ga.:aıMara~ı 

santrroru üzerine çıka.o H&&ana 
ratmen topu sola.çıta.. Enverf' att,L 
Bıraz duralıyan ve topu kontrol 
eden Enver tekrar- ortaya attı. o~ 
rtlerden ;-elen Kaı:lrl ~yt ıucraüı 
\"e ~'l·t bır ıu,ra vurdu N .. -
plonjonu boşuna ıd1. top köı,e-
deu B.-rko:z: a~Jarıııa :a"u \l. 
re I" ça.rµ&n N._cmı bayııınltk ~ı~ 

çırı ordu ve ıu. 1a:...:J'.;:a dolııluştu 

2 O Galatasaray ortadan bır 
• akın deniyor ... Top h-ft!tL'l 

de. eoliç mevktıne ve ıterl 
ıca~'&n Kadrire bir pas attı. Kadri 
opa .ı:lm oldu ve Uzerıne t;ılca.n 

3 kı1ı1ı ç&lımlırar&lt altı p&tıa !oO-

ıuııau. Qzerıne çıkan Necmiye raA' 
mf"n topu kah.'!ye J'UVar:adı. 2. Oa· 
laıaa;ara·. ıolU, 36. dakika. 

3 O 
Galatllıfiaray R"ert hat ·ııı 

• ıan g:Piı>n •'\lr topu Gl ıa• 

a..<;a;adı. E"ero;çer• '•r-

Ulllml Sahf"ttl.;) 

di. Dı•rkoz aantraba!ı agır da.vran 
dl. a"erilerden g:elen Enver topu 
kaptı ve Metinin ön8ne yuva.rla.dt. 
Ater.!n daldı. sert ve yf"rden tut 
ROi ı Dalı:. 65). 

.41 o Hemen "lkt dakika hOnra 
.q• ,_Ietın orta.dan ıötürdf\~ü 

-pası Suadın önüne ~'UV&r· 
'adı, onun o;ılı:;ı ıutu 4. golü lh\n 
ett ·ou. 38ı. 

5 O 
Bey!;:o~ mQdafauı devam 

• :1 bunaltyorou. 25 pu "!.· 

varında topu y&kalıyan "'°ı 
hat Eraun kaleye ııert bir ,ut at
tı. Top direkten döndü. kale alt· 
zında. pozıayonu takıp eden Ka1· 
rı ıollerın ka.p1111nı kapa.<11. cou. 
81). 

* .. -tr-tr«>ir-t ÖZ 0 R --tril«"-tı:-tı: lfl.. 
; cıOtoı: hPş ~nf' sonra Bulra-• 
*'l•tana Jl'.ldf'n ilk Ttlrl.. ır:llrt>ı11~ 
* r:ıı.ın ıı •ı adlı \ ılllınızı ko3anı,ı·• 
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• '\ıtOJ, ll) - i\ll',IR ('.?), 
.,, •. Ti~ (3)- cot'-nCAS (4 ), ÖZ
fC \' ($). ""EO\T (6l - '\Z\lf ' (t ), Rt:Ct:P au. h •. \R\tET HH. 

1
8. \11\fFT (10). (101\\KL' (lt). 

1ST \ 'Bt:L.<.ıll(JH : 
• l;l, \Hlll ( l ) - l\F.~A"'l (?), 
e\ffRtll (3) - h.4.,tlL (4), K .\O 

t
nl (~). 4,;,AJ. tll C6) - K\"'ı\11-
)01.t; '' >. \' u•:,ılR csJ, tnn:' 
"'" t9>. ll1ı.;,, <ıo>. nl"'
<•HH (il). 
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~ G. S. 6 ti - - lb 2 l~ - ~ 
§ F. B 6 5 - l 16 4 10 2 ~ 
; t Spor ;; 3 1 l 8 4 7 3 : 
; Vf'.i'lıl 6 3 1 2 11 l 1 7 5 ; 
; F.n1n. 5 2 ı 2 fi ı ı 5 rı ;: 
:K;ı 51::ı2484R; 
§ B Spnr 6 - 4 :.? 5 12 4 8 i 
;: B J K .') 1 1 3 8 11 3 7 i 
~ B'"'ykoz 6 ı ı 4. ı ıı 8 lf § 
~ Aa~eı. 6 - ı .& 6 13 ı il : 
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fi ndlr ınoı.l"nımrı bir ı.ora '"'u"u :rap13or 

\rı.ada~lurı ıohl"u M)Ur<& !'lali.11ti.1.ıaıı 'ecıuınıu ).Udunına 


