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BAŞYAZI 

DÜNKÜ KASIMPASA VE ADANA MİTİNGLERİNDE 6 
~ 

AYLIK MECLİS VAADİ ÜZERİNDEISRARLADURULDU 
Tenkitlerin 
ve iktisadi 

noktasını pahablık ağırlık 
düzensizlik teskil etti .,. 

cun hurıyet Halk Part.:o~nın ~en~. -;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;~;:;;;;;;;;;;;;::;;::nrni;::;;:;~::;~:;:;:::::::::::;=j;;,Wiİİİİİİİjjİ;:~~;5 
rlmlıCSek1 Hii. büru;ı;; açı::t bava top . • 
.antll\l dUn Kaı.t:'ll.P&."J:•d• l•Ptlmı 'i 
ve- $'-&arf be{' b:n ıcı .1 topla.ntıJı 
ı.:üçll:.t oı:· n1e:·da.nda. 'J•ta.n so.ıa ı: 
kadar tlt1 lle ta.kıp etmtşt:r. 

,,sız ''l T l.\kl\ l:TTJ .. ~ 
GELDİK .• n 

Saat 14 te b~lıyan mtı!n1r ıçın 
R\\:4 TOPLA,Tf 11\0A. ELLERll\:OE DÖ VlZLER ll<\LK TOPLt;u:;öu 

1 

me~·danın dört bir yanı dövlzlt>rle 

d 
donatılmış bulunuyordu. Bunlar 

• • aruında tık önce. ismet. lnönü· 

Un nün Mecllste aöyledııt ifU sözle: 
C(Sze çarpıyordu: 

«Biz mutlaktyetten buııone ee~ 

dtk, aız burıunden let.lbdacla ırtdl· 

romunuz!.» CMP Mitinginde 
bazı hfidiseler o 1 d u 

Bir başka köşede tse. •idarenın 
acsı • ştıkll ne o:una o;sun. s!ya..il 
haltların dogrudan cıogruya "'"eya 
yan ı·o!lardan tehdide uıtcracıı;ıı 

memleketlerde. m:lli iradenin hli.· 
kl:ı:niyt>Unden b&haetme&:e :mtd...'l 
yoktun mealindeki Celil Ba.:.-ann 
eOzlerı. dikkati çeie:rordu. Öte yan 
dan me)·danın çeııtli yer!ertnde cta 
tınık o:.aralc bulunan küçOk dö-
vızlerde de. eat fabrika temeli -
O.P. 11eç1m töreni», «al eline iene
rı • kol:a peynir verenJı, c200 Ura 
arlık se:tr • yüz 11ra kıra verin 
ve «D.P. mıllet öenden artık bı~· 

tı» yuııarı okunuyorcsu. 

Bir 
c. 

sarhoş miting esnasında 
M. P. flamalarına saldırdı 

C~.P. ıt dün ... t O· 12 a.r&ltn· r;; 
dlı, Ka.sımp ... Tabakhane merd•· '""'""_.,..,.,,. ___________ ,_'.l!'I,...,---: 
nınd.a bir mitlna fapmıtt.ır. 8&7ısı 
b1l'l1 af8n bir dinleyici lr:Utleti 6.1 
ntınde l'&-pılan m.Jtln1tte, çocuklann 
't&fıdlkları dovislet üurlnda cDe:nen· 
tll1'J.er1 denemek bat.adır>, •Yet.er 
J'tter diye bat:ınn.lara, bürrlre~ tUr· 
ta..u ça.rınnıara. 7 ,.Udlt Y&&d.lnJ 
Uuutan.ı.ara Tannnın alllMt oldun 
B6lUltbaşı>, •Adalet.al&llllf'rt blr yan. 
aııu.,aa. daht. çabut .OndUtUn> •t 
~ÜJ1Ur. !.iter aıUhlm ·e~bbU&ler .. 
aııcu. mUtt•Ak: mtul il• kabUt te-
1b1Ddtr K .-\.ta~ r"• ııo;drrt dik· 
katı (:t&..ınlfttr. M1t1nste ao aıan 
Bil.aeTlı:ı A.\.aruı.a.n ve &adat. Zrbll.. 
d€'n .aonra ıc.oı:ı.Uf&D aTUltat Tusut 
TUrel •D\lnüu Jandarın& dlpçtt.ıerJ 

Ye poU. b&akllan Uı.rthe ltlın mak 
aunıcur. Y..ını..a ocak bafka"D.lannı.n 

taı11t.1 taltıı.1$~ demlşUt. 

M:tlnt meydanında son oıaraJı:: 

lnönünün fU 8Ö'Zlert rer allyordu: 
chı:tldarla mub».lefet. a.r&ıt:>ında,.. 

ki münuebet. ,uurguz bır çek.it· 
CD@vanu S•: ~. 8'd: J de) 

Bundan eonn. tonu~a.tann ya.. 
pııcııtı t&m:ronun ~rine çıkan •e 
Jı:am1on üatündetı kUrııüya gelen 
ia:anbul Baro baış.kanı -.e O.M..P. a.
darı Orhan Araal, tunları 16ylemlş. 
tlt 

•- 31.z. bu saM.b kah•alU etıtnla. 
çarının bh•ent.zt ıoUnl& m.l? m.l· 
llb:dtld blr &'tUÇ pan.ya ınukabll 
hiaaenlu ıcaı; tuuıra taneli d-U.ıü 
tunu heaap ettin.lz m.1? Piyu&da. n• 
den penılr bulunmaa; acaba 512• ra
aalt olan ,-r-e.,1 tnekltrle :.ı:orunlar 
n:ı.ı npıJOrP Bundan aonra memle 
kettı bir de pernlr mi ttna.l edee• 

fDewamı 8•: 3 "~ 4 da> 

Kemal 
Hadımlı 
İzmir' de 

An•dolu A.jan,.ı 

lırn.ır. 9 - Bır mGddet t~tanbul 
Vali Vekllhtlnde "t"az:te aönnü. ~ 
l.an İzmir Va.Hal Kemal Ha::tunıı. 
Izrnıre muvualatını mO!r-akıp ha,.. 
sı.na fU beyanatta bulunmu.:ttur~ 

•Öç -.v tnüddf!tle l'UHe ı.,-ö«tüıta 
ınua fştanbuld.an a"nlarak tzmıtt 
l"lmlş hutunu"orum İ1't..nbnl ı~ 
11l&r. ln-,a ..,. ihya bakımlarından 
muau.a:n bır umran li::al'.<ınma::n ı
çtndfldlr. Bur.a imar baltımıncıa.n 
lklnct bir fetih <1tsl1f'b1l!r. 

f$f.anb\Jıun bu kalktnmL•tnda Ya 
ziteıı olmak bir filerer ve mas~rret 
veaııesı<1ır. OO'lel tnr~irımtp;e muh 
terem hAlk,rnıza ve meaat arkad&ıi 
lanma t.,.krv kaYutmuş olmakla 
b&hııy•nm.. 

Kö1·. nahi)'e, Uçe ve 4e11ır olarak 
vıı l'_f'tımısın h•n: blsmetıerinl ye 
nl bır b~ -.e &ııttjl ıle tet1-.ıre bt..e 
lıyor .ı· ı. Bu ru.aeı •eeıleden ray 
dal-.ara.k. -.ıa i.unırınere i&Q:lı'· 
ve &a.ad.e:ler dll~r. hftrm•t "Ye m~ 
babtıetlf'rtml aunanm..» 

Yunanistan 
işçi Partisini 
Methediyor 

Tarı. B•bf''1er AJan.t1 

Atına 8 -=- ~'f'elkl ıro.n tnc.ıız 
~tÇI Partteının Kıbrıe m•eleaı ıle 
ııaııı olara.ıc almış oldutu karar 
Yunan Ba. ltflnttnde bUyOk oır 
memnunıyet yaratmı,tır. 

Bu karu bllh..-a Yunan Bq•e 
kHı ıtararnanıııt memnun etm.ıt 
•e Karamanlı. bu busu.ta mem· 
nuoıretınl bellrten parlak bir b• 
ranaı. vennttur. 

Karam.anııa bu beran&anaa: et~ 
çi Pan.:.aı lktldara ~1d111 uman 
Kıbrıs halkı muzartertrete ertt• 
ee:.ttır ıdemtıtır. 

Bılındtll stbt ltçı Partt!!.l eeçtın· 
!erde raptı*ı aeneltk konırrestne!e 
lkt!Cara. aeı"ıtı. taktirde ıtıbrıaa 
n\Uhtart1'9't '9eNOetın.ı ~lk.ICDJ.1-
tır • 

BE.Kl_,E\·&.~ DERVl:-ı - Şehrin trafik derdi htr JUn biru daha ld 
detlni arttırnıall:ta •• ısta.nbullutanıı ha•atı ot.ohu~, dolmu~ durakla. 
nnda ce('lp cıtmektedlr. Re imdt TopkaPıda otobU:-s belıı:le1en Vt ıe. 
len nsıta1a hit.cum eden İstanbullular cörUIU.yor. 

KIBRIS 
SiYASETiMiZ 
DEGIŞMELİYMiS 

-\not:late.11 Pru-s 

Nrw York 9 -- Wuhlnı:r~ono.u. 
Ye.nan bO!>'ült p\ç~ ıtı milst~ar!a· 
rı.ndan John At:runta'ln. pazar eti 
nU Sunday ı11rror ıazetee.lnde çı· 
:.;a:ı. btr mf'ktubundL TOrk!yPnln 
Kıbrıs lll;v•etını yeniden göz:c1en 
ıtoçimıtwıl ilerı cürülmekted!r 
Mırror·un Türitıyedei:I mUhaı:>•

rınln btr yaz1ınnc1a bab&ec11lenlerı 
rü,ünü !::r:ah eOen Yunan elçilik 
ple alıp. bunun yaııı&ıra Yunan :r.J 
mH.-.ttı;:arı töy!e demel<ted!r: 

i'OrtadoA;unun bulr{ln. her l('(la 
ıüratıf' değlten. durumu karşunn 
dL Türkırenın daha akıllıca hare 
ket e(lerek Kıoru:a !lır!:t menn c:J 
yuE"tinl ltırkt"tmeat •e zamana uy 
m~ı tr-mennl edtttr.» 

oon Cl"cenın aoo d&itlk&.:annda 
a:dıtımız müddeiumumilik tebl\· 
~:nı a.<1at1da ver;roruz 
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AMAN YAGMUR YAGMASIN -
\'olu Bty•zıta du~enlerin co.ı:untı ça.rp•n ilk ~tJ, koıık()('a 
me1ıfanı kapı11an bir :köstebek JUYutnı andı.ran toprak 71. 

olu7or. Geren run yatan yaj:mtırlar buraları bir ('amur derya&-ı 
yagmurıar ralınk dindL. Önünuiıdekl 1&1-murhı ıttnıerde Be1nıt 
("aınurdan deniz haline C"elece&lnl tahmin tt.nıek bi.r kthanet olm.ı,ya.· 

t1nlan "e .rtr yer a('ılan t'ulı:urıar 
haUne ıetireC'ekıl. ber~k'"&. Terr;ln ki 
:meyda.nı IJe LAleJJ caddehlnln birer 
eaktı.r .•• 

l'AVA OPIASTISI NO\S BiB GÖRt~tlij 

E. NUTKU, D. P. iKTiDARI 
muhakkak düşecek. dedi 
HÜR. P. TAŞLITARLA MİTİNGİNDE HATİPLER 
REJİM MEVZUUNDA SERT TENKİTLER YAPTILAR 

Hür. P Tqlıta.rla mttlnıt dftn 
öğleden r,onra ıı::atabaltk btr v•ta.n 
d&11 topıuıuıunun hurunınd&. ol· 
ıırun bır b•v• içinde yapılı:tı. T .. -
lıtarla Camil öntlndekt meyı:tanda 
part.llllertn ellerindeki dövizler, 
bugOnün RlYll!ii. 1ktl~adt •• içtimaı 
dert ve- dAvAtarıa reJtm tlkAyetle
rını belirtmekte. mıtınırtn 20 yl 
mütecaviz hattbıncıtın hiç de eerl 
kalmadı. Fuuı~·entn ve zeYtin Y• 
jj:ının normal alış tıatının ve 1i· 
çtnln vasati RündeUtının •ô• ltra 
oldu!t\lna ışaret ede!'f'k ReÇlm aıkın 
tuıını; •hır.s.1%ın Mlbının U.pat 
hakkı• olduıtuna işaret ederek l'f'
jlm şlkAyetıerını ve eher oeyt yok 
yapanl9-ra rey•in de yok olduguna• 
t.şa.ret edf'rek 'f&tandı,ın atyasI te 
mayOtünU bellrten l':iO :vı müteca. 
"iz döviz. ııenıtı OlçOde 11st topla
dı. ~tltınrde konu,an Hür. P. ll 
mıııetve~ııı &daylan He mah•llt U1 
ktlAt hatipleri, bütOl'lı meMtleleri 
açık a('ık izah et.tiler. Ancak bir 
noktaJa t~reddütler izale edtleme 
dl; mıttnı ml!'ydanının hemen bıtl 
~ıjj:lndeı:l kabvenın bo!)arlörü 
neell"n AOn raddeye ka1'ar açıktı? 
Bopıu-!ör, ~ftktaıt • ı~tanbuhıpor 
maçını n&kle<11Yordu. 

HClr. p llll!'rln bu cıunımu i&tiıs 
rpar t"eelleat addeuneyışler: qfya· 
ıı.I oırunıuk• olarak talı:dlrte ka
bul edıldı. 

Mitını;rin kalabalık hat:p kadro 
au ara~mda yt"r alan Trabzon m11 
tet\'eii:ıll Emrullah Nutku, aözlerl· 
ne bir ştırle b~ladı: 

t1Hurri:retln uırunda, &ebtt oldu 
vederler. 

Rilrrtyet ıeın atladı. htını'!lrtı hl· 

Rfirr:yet 1ı;ln söndü 
Dftrrl)etl, htırrl;retl 

rftder, 
ocaklar. 

hflrrlytıtl 

•:oı.. St\•n 
Nut&u. devamla, 10 &e:neltk si~·&r 

'Devamı Sa: 3 80: 1 1f'I 

TOPl_.\,'TI - D. P. 'Radınla'r Kolunun toıılıntısı diJn Fa.ttb Kamer 
ıalonunda yapıtını~tır. (\'aııı.ı ~. ,.ayfadıı.dır.> 

Nôsır Suriye'ye 
gitmiyor 

\nadolo Ajansı 

Yurtta nabız 
yoklaması Roma 6 - c.h Temı>0» ad.it ha: 

yan aa.zete~inin Ka.b.tres-e aQnder· ı 
dlll özel muhabire •erdil:l mülilı· 

katta b..,kan N6&ır cSurtreye 11~- c H p •• ıer 
mlyeceğ'tm. hilen ~tıaırcıan ayrll· 
mama lmkAn yok• de:n1~t.ır. • • • 

Yakında Şa.."'lla ıtldecelti hakkın· • 

da bazı ıuetelerde çıkmış olan lsparta'da 
haberler! bu şekllde yal&nlt.ın>t 

olan Mısır Devlet. Başkanı İtalyan 

cumhurbaş<am ııe oörü•m•• or· D.P, bo'' lündü r:uaunaa otcıutunu da belirtmı~ · 
ttr. 

"""' .. "''"'"""""'""'"''''"''"'""'"1""'"""'"'"''""""",.." ''"'""'"'"'"''""ao"'""'""'"'"''"'""''""'''"'""'"'"""" .. '"''"'"'""'"'"""'''""""""''" 

ı_;;·ı·~~·;;;;d; ...... halk1 Diyor 

Polisi taşladı 
Cop 
nan 

ve gözyaşartıcı 

polis yenı t ev 
bomba kulla

k i f le r yaptı 
~ll,nMatr-d Prt"J• 

Varşo11a. e - Varşova<ıa dördün 'ft halk m~ydanı da. doldurtrıu tur. 
cü ıronünU idrak f'df"n komı:lnl!,t Ba.,kenttekı hl.\'• f~vkalAdf' ger 
aıerhcıarı roste-r\lrre buıün ae po gın olup, poh~ın ta:tıbt':Ut:l _ıı.su!· 
119 müdahale etmiı cop '"'° .-nzya tPr halkı ç:ledcn ('lkarmak üzl"ff'· 

--o---
,artıcı bomba trullanmııo.hr. Bu a· cıır. 
rada halen me't'k.Uf bulunan lfı!) 
kişiye ıtA.veten yt>nl tevki!lerın ya 
pılcStlı bildlrilmelcted.Jr Havana' da 

çarpışmalar 
KOltUr sarayının önüncıe topla· 

nan :ııt.•labalık aradan ı;eçen mOd 
det zarfında biraz daha ıırenışle
mtş ve 80kaktan ııeçen devrıye a
rabalarına taş at1lmat(1ı bqla.nmıı 

tır. Bunun Oaerıne polls ba.ı1Ja.nn1 
ya.k.alıya.rak d~e teee~üs et 
mtştır. 

Bir ~ıı::a rurup Xardınal Stefen 
'W}·neısnbk:t'ntn vu ettıtı blr 
kiliseye dolmu"tur. :B;r müddet 
eonra lı;tl~e ııele:nıen aımu olmuş 

Ba nna, il - Ordu taratın dan. a· 
çıtlandıtına ıöre. Cumarteıl ıüntı 
?>otu KObada ordu ku•vellerlyle 
aaller atMlnda çarınşmalar olm~ 

tur. Her iki taratın da tarıplar •er· 
dili bu çarpt~malara dah ı..ı. •t· 
•ll&t vertlmemtııtır 

i.stanıtul'un Kurtulufuoun 35 inci nldöndmti dOn, tirenle kutıannııııhr. Bu münast'bttle enelkl cecedrn 
tt.llta.ren tehlrdtkl blltlln r'bml dalf'l!kr, bln.a.J.ar " c&dd.eler •rraJclarla. donattlmq bulunu1ord.•. Torr-. 
ne saat t da SdlmlJe, :ratl.b, Sultanahınet •e Okmerdanı"ndan atııaıı Jl pare: topla bqlanmıt u azl-ı 

tehltltrlmh: tçln tl'lt d.aldkalık bir sayp durup yapılmıştır. Sa.al. 9,55 Va.JJ n protokol& dahil ztYat ı. Jn. 
d Ordu MtlfttUşUJlne ılderek halkın ordumuza olan fÜllra.n d•JruJaruu anetm.Jşlt:rdlt. Jl.lt da Tak· 
sim me1danında J'&pılan tarende, önce şanh ba.Jraltnıı.ı: terf dtreflne çeldlmif l'e Şdtlr Ba.ndoqı tarafın 
dan hllk1.ll Marı1mız çalıb.JllUtar. Abideye celenkler kondakta.n. aonra cft:ntln. mina n l!bem.mJ1etlnl bl! · 
JirUn konutma\a.r 1apılmıt "ft ti rtn ıecıt 1'eımtl Ue aona emllfttr. 

1.-pa.rıa. - 0.BP. nla S lfpUta .. 
d&Jı be.111 oldu. Tok..la.ınl. çe.Jc:lflttell 
ıeı;tl. Otelde dnrJmclllk uzutnde 
yapılan btr tartJflitn& llrMl.nda tanı· 

dıt.ım genç •• ateşll bir doktor olan. 
Ibrahlm Demlrtlll. bu.a Uçe kurul· 
ıarında tek oy al&ma.dıtı tç:ln ll•te
ye ııremecu. Demıreııı Uluborluda 
<;oiı: uvuen bir alm&. LtaWıye ıtrme.. 
rne.ııl parttr• a. 6 bin of kaybettir
di dl~enler 'far. 1ı bf.tb,nı &YUkat 
Ta.hain Argun 10kl&mada kazanan· 
larctan. 19.54 de ad.ay ım.ı... cl&M d• 
ıeçım.ler için merkeze bedbin blr 
rapor •erıntşUm.. Bu detıa mtıabei 

blr rapor l'trdlıo. Jlerkeaıde aydın -... 
yıaı arttı. C.B..P. 2000 de ful& 07 
allı<"ıktır. Hür. P., bıatm .. naımıaı 
arttırdı. MPttlJ. Abu Tall'açta ıs 

btn rey alacak. C.Jl.P. eaki f'l!Yle.riılt 
muhatara edecek, batıl artUr&cak· 
tır. Bu de!a X.p&rta Wııde to bJıı 

rt'J Ll&c&ıtımm UJ:DUJ'Qf'US. il.alt D. 
P, mebual&nndan mematın de:tL 

CDeTanu 1aı • n: ı .. , 
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TÜRKİYE'DE 
• orman ve seçım 

Türıt orman- Yazan - ıu1ı... ı.-11 birHğl 
larının 1046 rapmuı onlar .. 
yt:ından be· dan 01 l.att!fe>D 

IS a:ıJUet.veır:tU M!'. K E R ,. M adayl&l'I dli.şlln-
c:mı.nde oynadıaı dürmekte, u:r.lat-
bUyu:ı:: rolü b:r tıncı blr cıre 

coklanm.12 btl y lJ N D bıılma'r"a zorla· 
mez. Ormın.ın .ı:nıktad1r, 

seçimde b:lJ11k Buıun TUrıctre 
blr ku\'vt:. otı:1u · de orman eskUe· 
tuna 1n.anma:C: 1atemeı:. HılbutJ tk· rın btlellli Sibl bir va?ıtetzar =>i : 
U dar \ ' I' mUhalefet p&rtı.;Pr.n ı .ı zorba ylltağı olına·np, blr part ı nl n 
; erı ~lenlert. bunu çok 1:,i tli- .ktldarı kazanmatıında veva. yltır
dır ederler v~ «Orman problemi meısinde en bi\vOk rolü o~·nıyaa 
bir partının kazanmasında. öteieı· bır un&Urdur. Bu açH1t.n Orm&n 
nın rıkıhnL<ılnda tm rt K~rülf"n f>. kanunu \'e tatbikatı. !en i.:&ıde:,-,.. 
nemU bır va:1ıictır » sOzünOn ;er- rtnın u:ı.·cuıanrnaııu ve buna k!mı.e-
çei:ıttfnd~ b1r!e41lrler. nı.n diyece . olma:;an bır tabıa:; 

1957 f'tÇımlerınde de oman a·;- kanunu şekHnele mutalea ecuım~
nı kuvvf':t ı. taıtımak:adır B'.l t uv· mt"llct ı r. Bi.zlm mt"m:t"tettm.zde or 
Vf' t b . zcP.o Tilrk ha: ın kUTI't"t n ı n n::ıan kanunu &Q6ja~ \'e polıtık ne
bi ~ kaç katına bedPl ol aıı b l r "ar tıcea.n1 r.eç ımıerde ıtö6tf"ren ha'ı
lllt .. ~ A atıdak l a:ırıarda bu ıo- ı;u b ir ınaıcan.zmadır. Bu baltım
rilftımOzUn daS&ndıtı e&ab;arı .., Cian hf'm halkın hf"m bıı.:·l1met ın 
Çtlr:ltyacatız. hem de ormancının durumu çok krı 

Hemt"tı ht"mf'n Çf"Yttk agırdan· tıktl r. Ormancı ,;rl"'re!t k&nunu. ıt
hen medeni dOnyao.ın otori~er T'e n!'k&e ren ka:delerın ı t.atb ik: eder
demokrat devlet 1'e hOkliınet ba.1 ten yalnız amenajman Vt" &ılv.
kaoları orman konuaunda cıa:ına kıJltOr esaslarını deltll. ha:'lun da 
ormandan ·ana o:mu lardır. Pa- huzur Vt" ~ltkununu aöz önQnde 

t t ııuaoıın 1 bl: lonuşmaısıu1.a tutmak zorundadır. Bu llal .S•"· 
•Ben ormani&n severtm. orman ormancı.lıA:ımıı.ı ııehşt.rmeoit eö:;le 
~etiıtırenıere yardım edt>rtm• d,.- dursun, cıllzla~maktadır bile. 
mııt:r. Nazı H ltler ele ı Yaı>tılını TO•klyPde or.nan dav ını par
ıtlertn en 6neml ıs ı A'.m&n orman- t iler uatClndt tutml.lt ve~Ttlri':: or
larını cıevlet.eıurme:;. oımu.ıt.u:-• manlarını ııellştırmelt ço:C. yer1nde 
demı.ttır. olur. 

Ç'örç.;. lk :ncı Cıhan ea,·~ında. DOzeıv. z ve b~ıho~ :JS'.<ln ae-
İna-1lıtere ornı.anlanııın ruıa ı:e- bf!bt;le ormanın her hanııı bir 111-

lmeetn l karşılamak Or.Pre 1.ne-- nında oturan, ihtiyaçlarını ~awıa
mı!n a~a('lamı-a seç: :mealnJ• em- ma.Jtta rı:ıçtük çeken ve yaşam&'.t 
rı!tmı..ştır. Ruzveıt ~e kencllne tı- Jçın ormanı tökmek: zorunda Jca· 
dancı:ııı mealeiı: edindi. Uça.'t.a lan köyltılerırn.ız daha u;~un ve 
İrana ;raputı bır aeyaha!ta o:-- verimll yerlerde yurı kurmalarını 
mansız toprakl.rdan tızllntU duy- f;a~lamak. h~ köylUmüztl kurta
muı v• Şaha runtunu a,taçlan- racak hPm de orman t.eçim &ŞlP
aırma.ıı:: .için ne lizımsa yapacak- r.tnde ııeçer akçe olmaktan. kurtı:ı-

larını aö·;lemı..şUr. Tun.ımaı1 bir lacaktır. 
orm.&ncıya madat~·a vermı,tır. Bu ırün orman. dokuz mılyon 
Bız-ım memleitetlmlzdl!' ıee or- \'Atadl.$ımızın, a~ırnı bai<:ımın-

man problemi yurdun tahıl ve tarı dan ısınırlem ,.e kanda."'llartdır. 
l:ıl kaden ıçerifhnde a:ett1mekte- S•3·.set. bu vatandaşlan da.'la 
d:r. Heın:ı.en bir asır önce.ıne ta- refatıh bır duruma ulaştırmak, or 
dar, onnan kap1.11ıaca:-;: blr orta manın aleyhlne olan llıı.ıstnı ve 
malı &ayılmttt.ır. O çatdan bu :ı..., geçlmilll kee.mektlr. Bu <ta lncelı! 
.tıa da ormanın memle:Cetln refaıı. meler ve denPmeJt>rıe kablhllr. Yanı 
ve aaadettn ı ııaıtlıyan bir varlı..: plin \·e program l~L 
oldutu dOşUncestnın yerletmeaıue TürklYPde z.raatın ekıstkn&ıf o~ 
utraşılmıotır. Bu ııörtlt ı,ıgı a:- ma...q_ Zırai hara-:.ın çoic ıterıcıe 
tında blzım Cumhurbll..1k&nları- bulunma.oı. köyıuvu ormandan 
ttıız. Baş\·eklllerlmız de ormanda.-ı a7rılmaktan korkutmaktacıır. Kdy 
yana o!mutlar. onnan:arımızJ ko- ıU , cıı~er deyımle aeçme-n orman~ 
rumak., çogaltmak \'e ft"nni tedbı::- bır can kurtaran tılm.:iell, b:r ıe
:en a:ma:.ı: &Çin çe:sıtll h~at ve :ı~ çım ka_ynagı C•b1 ıarıım11tır. Oun
ma.'1.lanıa Oz;.ü atizler aOylemlfie:- den attne de lUiC.enml!ıl!!lınl arttır
dırektıf!er vernı1tlerctır. İlim •a maktadır. ~tanzara bu oldu~una 
fen baltımuıdan \e memleketin yU ııöre. Tnrk ormanları 19~7 \·111 
ca menraatları )"önünden bu ı_ı,~ 2- eeçımlertnde de Türk b•ınında.., 
lerın deıterı çok yüueıttır. Faka-: kat kat Utitün roltınü oynı)'&Ca:t
realtte cırmanıartn ııCıball muba- tır. 
ha» telı\kktaının tamame11 auı~1- C 
mıo oıouıtu hatta bu tcllkkın<0 il p "" .. Pl"lf!!l' .. 111111111"1!11" 
~',:;!.~~.~l:~ ·~:ı:,,~;:,·~~~n': a tt;tH jll ;I i M; l tj u ;J I 
dl' ve raıun.armda Türkl)e nü- -••11ı•••• 111 

"'usunun O~e b rt yaşamU.tad.ı: * 8 \R'D.\S SONR \Si Be' 
Rıı ytırttM:arımız ra:<acaııc , uıına-

~-:~ ~~~:}~;~;:U:~d:~~r~~~ ~: :~~,~~:~ı!çk•~ı~~:r:.ı~~a:\~~n:~~~ 
T.a:1 mah8ul ve mamullerınden hiç yoktan batırıp çaıt;ırmata bıı. 
•at.amaktıdı.r' B'.l Junt lar mı11 lamış.Jardır KPndllf'rlnl bılme-z hal· 
tereıt menraa:!annı~ helPlda:- >·· 

1 
dl" yakalaııan :ır.adınl•r baıdanda Ke· 

O-•Ml dolayısırlL b!r.eşert:k me:ı:a 1 rekll tahitkata ba ıattmı.ştır. 
a'Ja ını sav ınrnaJı;·adır Bu ") ı-

-~a t"Ç m l a: ında . pıt.rıı e"' l 

aJa &i. ı <>ı an doıay .ar·ı1cıa )8JI· 

klart IPZ. eı ~e kendtıı ı IÔl" f"f-. 
meKt.,d r Ha k ormandan ifitelt• 
... r:::ıl açıkla:na:.:tt1.. trnd l Pr1nt." yar 
ım tdecck Te ha1tiarını .. avunac'< 

b ir b.ükOmet kurulmasını Jlert 
ıürmekteaır. 

latelcler, or:r.an;anıan etaba çok 
fardala.'1.malt Te ormanı muııc t!'de 
reli. 11ıte41k:erı ırtbl tut.rruf etmeit 
ıeKllnde oz:encı.ırtlebllır. Bu ha:
lf'r. taleplPr, memleRetın üstün "'" 
yOce n:...enfa&'"ları kartu;ını1L eavu 
nulacU \"e dilek a&nıplerı.nt hull 
ırwıtPrec,.k ıeıı:ıt ve Clurumda de
t1ldır . Faic:a';. !Atek ~ahJ.plerın~n ço«. ........................................................ 

KEVF 

Bir t arafsızın ki tabı: 

BASVEKll 
Yaun: Sanm BERKSAS 

YAKINOA ÇIKIYOR 

ÖLOM 
.&ski atır topçu 

Ka1m.akamların -
dan merhum Ha 
cı Şe•tl beyin 
otlu. Şazlr• Ö· 
ceıııray·ın e,ı , 
Şadan, Orhan 
öraıgıray'ın ba. 
balan, Suzi. Ba
adet öcaıctray·ın 
kayın babaları, 

BPrmet, Handan, 
Adnan ÖC.lgl. 

ray'ın btlyük babaları. Munev.-er 
Kutay·ın e.nlttea:I, lh.aan Kutay·ın 

bacan atı 

P. T. T. }.lüdUrlli&ilnden 
emekU ae•ıtıt bı..l)'Uıttımua 

R.\ŞİT ÖC.41.GiR \Y 

s-10.19~7 ıunu aaat 24 te Alla.hın 

ra::ımetıne kavu,muşr.ur. Cena7P l 
7 .. 10 • 937 hZ•rteat rtlDd Oli;le na. 
maaından .anra Şl!Jll camUnden •· 
lınarak SUlvrltapıdakl atıe kabrla. 
tanındait1 ebedi .t.ııtl.rabalj:Ahına te'f"· 
dl ed.Uecektlr. 

ÖC'•l1ira1 •t Kutay Ailesi 

ffıfd~~ı 
Sehirde grip 

salg ı n haline geldi 
Hastalık bu 5iddette de-vam etti· 
ği takdirde okullardan ~oora 

umumi yerlrr1n de kapatılması 

muhtemel 

~brtll'lMe A.'lya ırlbl V"aka:an 
blritaç l(Undenbert tekrar ,.e eıltt 

tlddeUyle .aeyreımeae baslamıştır. 

Bundan öncelı:l dnrede ıraaıııarıu 

toplu halde çalı~tıkları rerltrde, 
bllha.ua Lşçller ara.unda. blU'Ult tah
ribat yapan hastaıı;. bu defa mek.· 
tf'plerde, ögrencUer arasında aa.ııın 

hal1n1 aımı• bulunmaktadır. Şlmdl
ye tadar ta~;ı edUen.lerden ba~ka 

onilmUzdelı:.I a:Unlercle dab.a btrı;ok 

mek:~pler tattı edllecektlr. Ölren· 
cı velileri bu durumdan teli~ dQt
mU~er. blr~oltlan, bllhasaa ilk ve 
orta oıtuıa giden çocukların:, epl· 
deminin hafUltme61ne kadar meic.te. 
be idnderm.emea:e karat vermı.ııler· 

cıır. 

Epidemi "iddet1nl biraz daha ar-:
tır<tııu ta:tda'de .sinema. kahvehane 
Ye benzeri yerltrln muvakkaten ka· 
patılmat:ı •rutttl hasll olacaktır. 

Mekteplerde ıse kuımı tattı tedbiri 
}·erine umumı tatil clhetlne rıılt... 

meit Gtrtkt1~1 bellrtllme:r.te ve •il· 
ratll idari ve fenni tedb:rler a.tın

madııfı taltdlrde aalsının. /:lllh ....... 
ıubunet. dilıuır.ıutu ııebeblyle ealr.W 
ile kıva1: kabul etmeyeeelt derece· 
de t::orkunç- tahribat. yapacajı UA.. 
ve olunmaktadır. 

Milll Piyango b ugün 

çe ki liyor 
1'.ltlll Plranı.:<)nun 7 Eltlm çetıu,ı 

bugun Mat 13.30 da. Ankaracıa ya. 
pılacak. ikramiye kazanan numara· 
ıar bu ı~e pat 23 te Ankara rad· 
YOl!'U ile yayınlanacaktır. 

Bir çocuk pencereden 

dü~tü 
Fene-r. Sancaktar yakutu 39 nu

n1arada oturan Klzım A'ıtaunun 4 
)'L;ındak! kı:r.ı ].Jukadder Aklu. 
dUn t"Yde peııce-renın yanında Oj
narken blrdenbLre mOvazenetınt 
ka~·bedereic 4 metre yoQekltktekl 
pencf'reel.f"n a..~a~ı:ra d04müş ve 
muhtelit yer:ertndf'n yaralanmış

:J)llllllllllllllllllRl\llllllllllllllllllllllllllllllllllllRlllllRlllTilllnllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllRllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOlllllllllllR\llllllllllllllRlnllllRlllllRIT 

İ HALKIN, PADİŞAHA 
I VE SADRAZAMINA 
1 EMNİYETİ KALMADI 

_,_ 
fı;rnatlyt"f ıayanın bOyUrerek ta· 

ııavvur etti~ ıayeye yaıt:tt~tııtını 

aörtınco bütü:.. kuvvPtly le !.tahrııut 
NPdlm'l te;o;rar Sadarete cetırmf'{i'P 
~altşnıaya ba~ladı. Ela..~n Pad!ıtah 

da tlAiaya lllk blk bol rilt\'Ctler ye
tl)tlrer:, her ctecııtını ereddilt.:!.07. 
yapan bu Sadrfzamı bir tOrlti unu
tamı~"orctu. ,_lahmut Nedlm 1875 
de teltr&r Sadat'f'tc geldi. İlk işi fa
ız Oları&'.'t ~f'nevi Avrupaya ödenen 
on Clört milyon lirayı rarıra iııdtr
JnP.k oldu. Fakat bu tedbır dahilde 

HURR İYET MÜCADELELERİ 

ve harıc,·te bil~· llıt bir buhra.ıı ~·a- bldllrefı hattı hOmavununda Ka-
rt1.ttı. Oahllcte mallarını ınOlklerı- - yük nüfuz eablbl olan ~flthat Pa

şa. Vella.hd AbdOlhamld He temasa 
b~lamış. onu Kanunu Esas;lntn lü
zumuna ve tıleri mürakabe etmek 
üzere halk taratından müntehap 
bir 11.ieclısin topl&nmuına. lknaa 
çalışmıştı. Abdülhuntd. tahta çıka
bllmek tçtn bu tekllrt bidayetı.e 
çok ıyl ka.ttılamış. ıfithat Paşaya 

ıe~ken temtnatı vermişti. 

:\btllllhaınld 

hat Paşa mOaveddealnde makamı 
aadaret. Başvei:Alete çevrilmişken 
o da kaldırılmıştı. Bundan ba~ka 
müsveddede saray mas.raflarının 
azaltılması ve Pacıı,aıı t&h81~atının 
kuntması hakkındaki fıkralar, ıa· 

raydaki carl)·e ve harematalannın 
azad edllmelerl ve bundan eonra 
cariye ve köle ilıtlhdam edllmtye
ct"tl yolundaki taahhütler de ta
mamlyle hattı hümayundan kaldı
rılmıştır. ( l) 

CI> AhdOlhaıutdln ('hlnııonda""' 
ıul.<ıı n at11Allde 'lllhat PasR tarAfın
dan ha~ırlanrn ı e otan talı.at \hdül
han1ld tarafından tAdll edilen Sa
daret hattı htıınayunıı. 

(Arkııı;ı war) 

nı &atarak bedelleriyle e ... ham ve nunu EeM.l VP. Mf"b\lban Mecllfll 
demlr:'lolu talYvlllerı alanların tllf'- hakkında hiçbır kelıme buıunma
rı bö(Jüı·lerlndr kaldı. Avrupalılar ması bunu te)·tı. etmektedir. Hal
ı~ hu tedbir· devletin ltlilsı dl)·e bukl aydın zUır.,("e bu tebeddülü bir 
kabul l..t~iler. Fransa ve tnaııtere- ınlı:l!Ap tt"llkkt ediyor, bir Kanunu 
Cif' halk ~erırlerlmizı alenPn tahkir Er.ut neşrın.ı. halk taraiında.n ı;e
ettller. Gazeteler Türkleri dolandı <;ilmi' bir Meclis toplanmasını 
ncı. t<&htf'klr. i.stlkraz edilen al- bekliyorlarcı.ı. Bunlar o zamanki 
tınları sefahatle yıyen ın.~anlar dl- gazetel~rde jŞtlrayı Ummet> ıŞür& 
ye tlilbYlt'f! baı.alctılar. !.leşhur Ola- yı Um.um!) ve C!.IHlrt Mecltat) lfl.-

bl Onvanlar altında hır Millet Yec 
deııtone. Londra cazetell"'rtnde aley Hainin ve bir Kanunu Esaaı·nın ıct
hlmlze aQ"zına celPnl yazma_.a baş
ladı. Mail slyuetımız mahvolmuş. zumuna dalr makaleler ne,rettlrl· 
Avrupa'dakt doetları Jtaybetmıştık. yorlardı. Fakat bu neırlyat devam 
Tek muzaffer olan tıınatlyef•tL Bl- edemedi. HükQmetın emriyle mat
rıııcl N!Jcoıa·nın ha.ısta adamını can buat idaresi bu cazete sahiplerine 
çekişme haline gQrOklem.Jştl. Ptl- re&neu ihtar ve tehditte buluna
haltlka Hersek.'de başlayan lhtllAl raıc. neırtyatı durdurdu. B:r aralık 

~ıeşruttyetın en kudretli mullrızı 1 D p k • 
olan Hüı;eyın Avnt Paşa öldürül- as er 1 
mü:,, ihtiyar Rü,tO Paşa tae hldJ- jeep 

kullanıyormuş 
Vaktt au.etNlnde bır fıkra He bu 

bütün Balkanlara yayılmı,. her yer· bahis tekrar kurcalandığı tçln ca-
dt" 11llAhlı Hırt&tlyanlar, TOrklf'r1 t.ete tatıl olundu. 1Uthat Paşa ıa
bogazla.maya bıışlarnı~lardı. Bu tısna edlllr5e Heyeti VOkelAııa bu

eeterln atırıııı:ı altında enerji!.! 
nı kaybetmiş oldul;undan hOkllme-
tin en kuvvetli rüknü bu aırada 
ıflthat Pqa ldl. Abdülhamid, Mıt
hat Pq:a•nın itimadını kazanınca 

taht yolunun kendt.tune açııacaaını 
anlıyordu. 

Zoraki Meşrutiyet 
hedbahtların latımdat feryatlarına, 
lımatoyet·ın durumu tl!ıl!!lkln edece- ıunanlar, başta Hü&eyın Avni ve Fakat Abdülha.mtd. tahta geçtn
ltı vaadlt>rlne ln&nan '-'lahmut Ne- RüıttO Paşalar olmak üzen, Kanu- ce, Şf"hzadel!Jı:lnde bellrttlJ: Kanu
d!m ve AbdUIAzıı kulaklarını tıka- nu Esasi ve ıt1ııet Mecll&1 istemi- nu Esasi tarafdarııtının ettkl ate,ı
dılar. fımatıyef·ın tavıuyelf'rtni tat- yorl11.rdı. Bunlar da Abdülnlf'Clt nln sotumaga yUztuttuku aörUldO. 
blka önf'm verdiler. Matbuat Oze- devri rıcaıı ıtbl Tanı:lmatçı ldller. CUlW;tan evvt"I Mıthat P~a ile a-
rlndekl tazyıkı bir kat daha art· Korku ı·aıarında tekarror f'den Mulara 
tırdılar. HattA baeımda.n evvel &an· aöre BabıA.llde ~ııthat Pa1a tara-
sUT tu!Ulü koydular... fınd&n kaleme alınarak takdim &-

M il j • f CierJ aitmek ietemlyor. fakat ııec· dilen cülO& hattı hümayunu on e Un gnatıye lhıl :Mebusandan ve Me11rut1yett.en iki R{ln sarayda ııecııttırlldl. AbdOl· 
de korkuyorlarcıı. Çünkü kencıııeri- hamid, baştabtbi Saıt Paşa lir 12 

İg:natıyf't. RumelJ'nde oldutu al· ne ltı\klnl olan zlhnlyf't ete lıt.tlbdat gön bu mti.!vecıcıe Oztrlnde c-aıı.,a-
bl Lnanbuı·u da herca.merc etmek. ve tahakküm zılıniyetı ld!. Sultan rak tamamıyıe başka ma.hJ~·ette btr 
SıvMtopol'da hazır ·duran Rus kuv Azız·ın ıntıkamını aım~k 1ıstrypn hattı htımavun hazırladı ve Babı
vetleı·ının İstanbul'& ıınnelerıne yaverlerinden Çerkez HMan. Brya- iUh·e gönde~dl. Bu ilk hattı hOma
VMile hazırlamak mabadıyle tıs- zıtta Mithat Paşa konaltınt1a top- yuİı Abdfllba.mld'ln ha.kıkl hüviyet 
IAmlar ve Hırl.5tlyanlar u..,ında ıanan Heyeti VUkelA)·a bMkın y~- ve zıhnlyetınl anlatmıştı. 

R asust Mubablrimladen 
tzmır e - Şehrımızde çıkan 

•Demokrat İzmir• ııazetMl bu
ıunkQ eayuıında Cumhuriyet baş-
11avcıııt1na hitaben neşrettıtı bir 
yazıda İunirdekl bazı a.."kerI bir
liklerden :'l.ianıı.a er etitım tuaayı 
emrine, oradan da natıa. müdllrlil
Ail kanalı ile D.P. teşkllAtına 10 
ad,.t askeri Jtp otomobill verll
dıgınt lddl& etmektedir. Bu ara
balar na!ia atölyet;lnde b&fka b,r 
renıe boratılctıktan sonra kitni~1 
uydurma plı'.ik11., kimisi de plikL'JIZ 
olarak D.P. bf"\'lm propaırancı.a . r 
!erinde kullanılma~·& haşlanmıt

tır . 

Ur 
Çocu· 

yatırı:mı 

!5:·11 Çocuk H 
tır. 

mel'unane propagandalar yapmak& parak başta Hüseyin Avni olmak Mlthat Paşa m06veddt"ı.lndfl ilk 
·an ıne koyuldu Ozere VOkelAdan bazılarını öldilr- eeaıs olarak Ot vletl Alıyenin usulü 

Bunlardan birinin rNminl ne.;
reden ve s~lm meyaanında Mleer 
k&('akları gibi ordu malları dolat
tılını idcı.ta eden gazete töyle de
mektedir: «Ordunun mallarını or
duya iade ettırınız ve mes'ul olan
larl cıa lütfen ortaya çıkarınız •a 
yın ba~avcl.• Deri soyarken 

Talf'bf!I uıam klyafettnf' soktu- dükten ısonra Sultan Muracı·ın te- meışrutl\'etl kabul ettii;ı:I llln olu
ku m<ı~ellt\h Bulgarları H:-iıstıyan zahUr eden cinneti, Rumf'li mact"- nuyordtı. J\trşrutlyet usuHınnn 
mahallelerine, HtrUltl\'an kıyale- ralarının şJddetlenmeıııl. Kanunu Padişahın ll'itlbdat ve nUfu:r.unu 
tlndeklleri de ~h\m inahalleıCrıne Eıoaı:.ı ,.e l\1etru.san ~JecHaı konU11u- ka>ıt ve ,art.larla tahdit demek ol 
aldırttı. SllAhçı dOkkAnları yaQ:- nu - bir müddet lçın - unut.tut"" dukundan kuşkulanan Ab<Hllha-

ma edlldt. Vuruşma muhakkaktı. muştu. n1ld. ııönderd.lkl hat.ti hümayunda 
Bereket \'enrıın ki sarıklı kıyafeti- M • h p bu tAblrl ka1dırmış, bununla bera-
le Fatih camıınctekl t.alebeler ara- ıt Qf aşa her Kanunu Eeasl ve Mecllsl Me-
tıına sokulan ve propa2anda yap- bu.san llÖzlertne de yer vermemlıt-
ma~a ko~·uıan Buırarlar tanındı. Sultan ~ıurıd'ın tifayap olma- ti. Bunlann yerıne halkın aeçımly-
Bu sutttle vuruşmanın önü alındı. ısından ümit kalmayınca Hü~eyln lf'" mi. Padişahın tayiniyle mt ota-

Dr. lsmail Timur vefat 

etti 

Cerrabp,,... Ha.&t.haneıt nl.salye 
mütebauaı Dr. !amali Ttmur dUu 
ıece Aniden .,.erat etmı,ur. Allabtan 
rahmet, kederll alleııue ba• 1&AhD:ı 

dileriz. 
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GUnu GUnune 
Hayaller ve 
Gerçekler 

D
aha bir attı •1 ıetse. dOrt 
111 tantanı olacak. Ha1dar· 
paşa ıne.ndlıetl n Salıp&• 

zan Jtmaııı tesblertnln p&Tlalı: te. 
mel atma torenlnden bu yuta 
u.nu.n ne de çabuk ıeçtverdl'! 

1955 ıt4;lmlerlnln son pazarla· 
rından birinde Ha:yda.tp'4& tö
ren sahasında konu,an D.P. SÖZ· 
eillul, iıt.anbul 11eçnıenlerlne .,. •. 
a.tıerin en parlakJarını &aYurmut· 
ıardL nardarpap. ıllolarını alt· 
me dolduracU: aapsan bulda1 
nıınlan, mendirekten açılacak 
ıemııere altın Jrülçelerl rlbl 11\k· 
ıeneetktl. Sahp.u.an limanına 
7anap.cak tileplerln tepe.leme 1ı· 
tacatı ithal malları, 7urdu bol· 
luk içinde 70zdOtKUll. 

Hep ı 'bu kadar da delildi. 1\le. 
cldlyek07tin'de l\lttro'J& kurula· 
cak i.st&nbullular, 10 dakikacık· 

la Marmara Ju1ıla.rına Jnl'f"ere· 
cektller. Yenlkapı'd& 70Jııselecek 
ola.n 7tnl .,.e nıub te'em ıard.a. 
Türk topraıına aJ&k buacat Ja· 
bancı, ist.anbul Melrosu•nun mo· 
dern teılslerJne ha1ra.n kalacak 
vakU bulamadan BeJollnnun 
&Obeflndeki oteline Taracaktı. 
Fakat dahası .,.ardı. BoJazi('lnde 
7ü.kH:lttek a~nu. kOprO, yerli 
1abancı herkedn ıöz.ünll kamat· 
tıracaktı. Da1darpaf&'da 19!14 ıe 

çim nutku vcre-n D.P. lideri : 
•Seçimi kaun ırsak Uk ftlmlz bu 
uma köprüyü yaptırmak o1acak· 
tırs diye başlı7or •• fÖJle de\'am 
edlfordu: 

•Fak.at Htlml D.P. kuanmazs.s, 
yenı iktidarın. yakasını bırakmı. 

1acak 'f"e Jstanbulun 'l.tma kop· 
rtlslinU muhakkak Y•Ptırtacatız. 
Asma. köpru ,-apıllnca. Anadolu 
yakanndakl arsalar deıteriene· 

ctk, halkın refah UYIJeıl yük· 
ıeltctk ve ,ımdiye kadar ihmale 
uıtramı11 oları Anadolu yakası 

umrana ka.-utacakllr.• 
Vt" bütün bu parlak .,.aadlerln 

üstünden tam dört yı l ıeçmtsl 
ne sadece bir altı aJ ka1a, Hay. 
darpat& sUolan ı.omboşlur. tıJ faJ 
darpa~ mendireflnln hızla ta· 
mamla.nmakta olduj:u• na dair 
iktidar basını haberlerinden say
rı, bir emare yoktur. Salıpaurı 

limanının n.- uman bit.-c.-ği bl· 
llnmly.-n rıh.lınıların1 dolduran 
ithal mallarından vazıeçtık, fa· 
kat Slrkttl'nln köhne antrepol.a.. 
rına arada. sırada bir mlktarcık 
yOk bırakan •ileplerln uyısı bile 
parmakla ıa1ılmaktadır. ista.nbul 
~1etroııu, bir proje yıtını halin
de bcklPmektPdlr. 195? yılında 

200 milyon dolara cıkacak olan 
A~ma.köprü ı .. e hlll bir tatlı ha· 
ylldlr. 

Zaman ne de 
rlyor •e vaaUer 
ıınutuluyor. 

ça.buk ıeçlve
ne de çabuk 

BURHAN ARPAD 

Ka:z.:tçPısme. İ11kele l'IOkak 14 nu
mara:ı den tal'Jakbanesıncı.e ça.lı

oan ustabaşllardan !\lallk. dün aa· 
at 14 ıı;ıralarındL Tabakhanedeki 
k&elP. havuzunun üzerınde aı ılı 
b\ılunan dertleri l'layarktn. müva
zeneetnı kay-bederek boş havuza 
.. ilijmü' ve '>lletJerı kırılmıştır 
Ayrıca vUcudunun muhteıır yrırle

rınden aı1;ır 11urette ~ ara!anan ~fa 
:.:.c. kor ıa ha:tnde Balıklı Rum 
hat-~ane11 ne ıta!dırılmıııtır 

Halk. bntnn bu kötülUklf'rln Avni Paşa·nın katlinden ıı-0nra hü- ca(l;ı müphem bırakılan hır M('cll
).1ahmut Nedtm'ln ba_:,ı alttndaıı ktlmett..e ıserbMt kalan. ve en bO· eı Umumiden bahısedllmlştl. ıııt-
c,-ıktıil{ıııı anlama~a ba'!l&mı!ttı. Da- ----------------------------------------------------------
ha do•ru~u .• tıtlıat Paııa cthl \'&- ------

Bir kasap et keserken 

bıçağı karnına sapladı 

t11.npf'rvf"rlpr ııer"krn lklt.7l zama
nlyle yapabtlnıişlPrdl Halkın Pa
dışaht&n \'f' !Sactnlzamındt.n t"mnı
yetıerı mün~lıp olmuştu. Onları 

İı.tnwtıyrf'ln şUUı'll\IZ tatırıµ vuıta
ı Cf'lı\k!c:ı l"dl}'O!"lardL 

K iç ı .pa7.ıt." Ha( ıcaııın C'ft, ô• nu h.UPtl ruhı ·f" lçlnr1ed!ı- it• 
:lP .-ıtµ ···::ılnın ... : •·h. IRill da LalPhPı ulum. Hadrdzam 

ak.ta ola 22 V• ıarındU İ ra 1 ?ı.lah.ınıt NtoG.lın'ln ı;.9rhulı.11r.ır.m 
hm TilrQUCO d ın. tıO.lı:klna e· Jla.'tan Pt'h!rıı'nln ıızakJ11.,• ırılmıı!a

ıen b.r mtl •er o:e te:Z".'İh 07t't :ıcı .. n diıva..~ıylf' kıyftin Pll!lt"r. Fat ıh cst· 
et kt"!!-t>rken, dıkka 17.:.k nf'tlc i n 111 ~ ' lbt.lHI ınrtkt>Zı oldu B'.lradan 
Of' hıça~ karnına saplan~ııttır fb- J1ttrf"1tet. edf"n talebeler, ~acırıl1am 
nı.ıım. arı:ıım bastaoe&ine k~l vf" Şeyhıılb•lı\m'ı nıa:<amlanndan 
ırı!mı-·ıı kaçırdıla:'. AbdO:A.:ıız her lkıalnl de 

a7:lf'df"r,.k yerlf'rlne RüetO Pata ile 
Dün geceki arama tarama ı-ıa.ı;an Hayrullah Etencıı·yı ııetırme

2. Şuhe eoktpierl dQn qece. ,e
h~rde hir umumi aramL tarama 
s·apmı11ar ve muhtelıf &uç iLletlerı 
eie ııeçırm.şlerdlr. 

B 1hlll'ıa BPyng:u, Bakırı:tör. Şı1 

il Vf' Kadıkoyde ·apı!an aramalar
da 13 bıçak. :ı kamL 1 muşta rle 
reçlrilmtş ve Oalatacı.a Namık Ke
m.: Kaplan adında bir fah!'-ın ü
zerıncıe de 1 KTarn earar butun
muttur. 

E:e Rt"ç:rı~en bıçalr VP.o leamal&rın 
uzuntutu 2 metrt"Yl bulmaktadır. 

Denizden hurda demir 

ç ıkarırken boğuluyordu 

Sabrı Yoiaç·a att OUlıtf"n motö
rOnde çalıtan makinlat Sahrt Oü· 
mü,ıo. Cıba'.ıde A~ ai;.apı açıkların

da ClenızctPn hurda demir çUcarmak 
llıtf'rken. botuıma alli.mctlf'rl a:Oıs

termeye Yı! «.ı.mcıat• lı;terı:ı.ı}·e ba,
lamı~tır. Etı-artan vetışen kayık
çı:aı- tarafından kurtarılan Sabri. 
Bf"yoı:u Be:ecııye haı;ıaneeıne x.ıl 
dı:-ıımıstır. 

Kızarmış balık, b ir parça 

ekmek ve baygın adam 
Ddn ıec"' :>ı.tercaı ca ldP n•ie 

bayıın olarak yerd111 yatmakta o
lan bir 4&bıs bulunmuş 'Yt Ce:
rahpa.~a ha...~ı ane&lne kaldırılm14-
ur 

•o yq:luında kadar tahmin e
dılt"n. ve henü7 hUvıye•ı tf'ISbtt t"
dl:emt:rf'n bu ~ah&ın yattı~ı yerde 
ve htmf'n ranıbaşında bir mlkt'!lr 
kızarmış balıı.: Jle biraz pltmek bu
lunmu,tur. Adamın ba:ııttan z~ 
bırlenaıtı tahmin edilmekte ve 
tah'ktkata devam olunm&Jctadır. 

Bfl mf"Cbur oldu. Fakat kibir ve a
zameti aon mertebe)'e y0k8t"lm,ı o
lan Abdüllzız. intihap f'Jttlil Sad
rlzamı halkın taz)•lklyle azletmek 
mecburıyt"tlndf'- kalmal;ı bır türlH 
ha:ımedemıyorcıu. Hidi .. elerden mü 
tenebbıh oıacaaına gazapıanmı•tı. 

İhtiyar Rüştü Paııa. ııe yeni Vükt
lAnın devletin mf'nafıtnı vikaye 
volundakt tedbir ve teıcııtıerını 
inotemadıyen redctedıyordu. Hatta 
tanatıyer·ın R"IZll telkınt lle Mah
mut Nrdim'ın ısukutuna aehf'p o-
lan kıyamı hazırla.-nakl& ltha..'11 e
dilen Mıthat P~a ile münevve-rlcrl. 
•Onnt"k t&.':!avvurunda bulunuyor
ou. 

Abdfl\Aziz'ln saltanatta df"varnı 
bOyük facialara yol açacatı kanaa
tine varan heyet1 vükel& hal'ln1 
kararlaştırdılar. 

Meşrutiyet hevesi 
QPI'Ç\ Vellahd ı.ıurat Etf'ndl K.., 

nunu ı:-,ast taratdarlar1yl4j aızıt
df'n ~zllye temuta bulunuyordu. 
Faıcat Abdilllzız·ı hal' eden heyeti 
-vükellda halk tarafından &e(llmıt 
Mecl.t&I Meburıana tarafd&r olma
yanlar ek&erJyetı te,kll ediyorlar
dı. Bunlar, m&tebit AbdilJAzlzt a-
t.ara.:-;: "erlne Bal>ıAlinın nOtuzuna 
mün'kad. ye~l bir Padişah g:Pçlr
meıc:ıe her ıeyln ballolunacagına 
ınanıyorlardı. Sultan ııurad·ın 
Rllştü Paşa·nın saaarete tayınını 
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S i~ci _Dünya Çocuk 1 Ankara iş~i ev~eri 1 ( B 11.ni ICB2ECEI31) 
~~~f ~:"~S~l~~.:~~~{.~~: frenle !:~~:!erme Mİ N NE AP OL İS 
.,. •• ,.. kurumu ııeneı b .... ,,, °' Anadolu AJ• • IJ Senfonı· orkestrası du mebusu Ra!et Aksoy, Beşlncı 

DUnya aünilnU fU mesajla açmaı:c- Ankara, S - çaıı,ma VekJ.leU 
tadır: fşçt 8lcortalan Kurumu Umum Nü· 

«Yarın, dünya çocuk aününOn dürlUtU tarafından Oleyı.t ve unlu 
be>ştnci yılını kutlama ı;rUnOdUr. maddeler lşçtlerı 1çln ın.. ettlrl. 
Dünyamızın ıenış baJtrında ya~a len 188 evin anahtarları buiUn .... 

makta olan milyonlarca çocuk b~ at ıs te Dı,ır:apı Aydınııkevler kar· 
ıer ruhunda yaşayan cı.uy(tUlann 41&1ndakt tepede yapılan bir men.
en kudnlal. çocuta kaqı duyulan timle ıah.lplerıne te.-zl edilmiştir. 
aevıt veo alikadır. Çünkl. yalnı-z oır Merulmde Relalcumbur Cell.l B•· 
aile neelının detll. ınsanltk nesli· yarla Qaıı,ma Veldll Mümtaz T•r· 
nln temel kaynatıdır. ban, Ankara ı:nebusları, İtc;I 81Ror. 

Çocutun haklarını kon.ımak. taları Umum MUdürU Te mUdUIUk 
ödemek ve thtlyaçluını te-- Uert gelenlerl, ukerl ve mülkt er· 
mln etmek atlelere, mllteı.- tin Ue d&YetUler hazır bulunmut' 
ıere ve bOtün ı06antık ıı- tur. M,raaımt İşçi Slgortatarı Kuru
:emlne maddi ve mlnevt cephe- mu Um\ım Müdürü İlhan Altan 
terden satlam ruhlu, eaıtlam bOn- bir konuşma ile açmıf •• bili.hattı 
yeli hır nMll yetıştlrm~k a-ayeeiyle kürııüye gelen Çahfma Velc:lll Müm· 
çalll}an ıMllletleraruı çocuk. ıco- taz Tarhan ezcümle demlftlr kl : 
ruma bırlltLı bu ıcıeale ertşme;,:e •4 ıene bnC'etlne kadar ele alın· 
çal19ırken. ylnnlbeş milyon nütu1; mayan ve hattı ihtiyaç diye, biz. 
ıu TOrkı:ı.·emlzde de TOri: çocuk· met diye dtltünülıneyto bir lüzumu 
tarını her yönden bakımlı. 6 a&lam bugün ele almış .,.. yerine ııetlrmlş 
bir nMll olarak yetiŞtlrmPye ıte- olmanın ıururu Te ıevlncl Ut bu· 
relt devlet olarak, aerek millet ola- rada toplandık. Burada eaer Jtonuş
rak çok bOyOk kırın.et vermekte makta. burada plln .,.e prenaıp cıııe 
ıı~·retlf'r harcanmaktadır. eeımektedlr. Burada .,.atandaş derdi· 

TUrt.. - .\n1erlJ..An (~ n lo;("rç;ltf'tl
ler dtrntılnln 4, Eklın. 19iJ7 l'u· 
ma .-unu Alla" ır;lnema~ında d O· 
Zf'Olf"c'llitl th; oı entooıı.. ı..on ertıı 
SOllUll('UfllU, 

Orl..f''il ra: 'tınnf'apolh ~enfonı 

Orlı.e'itrA<111 

Orkt'Jtra ,t"CI: An l at Oo ratt 
PROOR -"'1 

C. ' ' · "'·on \\ ebtr: Obrron (\ er
tOr) 

lfllllıun ~c·hnnıftnn: ~ew Enı
ı antt Trypt\('h 
Cl. Debtıii .. y; La nıer 

ı .. ,·an Bettho,pn: ~t"nfonl ~o. 
?ı, Oo. 6i, Do ınlnör 

$ 
Phrimlzln m.Ozlk mevılmJ 
her yıl olcı.uau ııbt İstan
bul Kon&ervatuarının Pazar 

Fikri ÇIÇEKOCLU 
ııet'('ekten usta işi bir e!'ler kar:sı· 
flilnda bulunduğumuzu açık:•" 
Oebuıo;s~··nın I)Pnlz.'i de J:enf' ılç 

kısımlı bir eıııt"rdlr: I Şafaktan u.ı: 

lf'ye kadar denJzde. 2. oaııı:atırın 
oyunu, 3. RCl7~'fl\rlarla dtnlr.ln ;o;o
nu,maoııı, Büyük Fransız bt"stec:aı 

bu e5Pr!yle df'nlzln u~lnl, dal111." 
rın oy111ışmasını ve tılfultuısun..ı. 
au rüzünün kırı.şrp dahralanı,ını 
durmadan delııen renklerle euyun 
ve s;:ö~n altaınl tasvir etmlıttlr 
Yalnız bu. tuvlrl bir m{lzllt '>!
maktan uzaktır. Debwı~y'nin Oe
nız·ı nadlr fllr Jı::uvvetlyle muhar· 
filede ancak tntlbalar uyandırır. 

CaA:da.t Fransız mUzil:lnln ~n 

............................................................. _""'"'"""'"'"""" '"'"'"""""'""" ............... ... _ .......... , .. ,_ .... .... ............................ . .. _ ................................... _ ... _._, ......... _. __ .......... -.-· .. ······ .. - · .. - nln bir program lçlnde ele alınıp 

bütün mü:ıkllllerln yenilerek neti· 
ce halinde kendini göaterm~lnl ya.. 
rattıa:ı memnunl:retın, kutlanan US. 

R"{lzel f'fierlerlnden biri olan De
buay•nın Deniz'ini gönlümU7.ce 
tadamattık. Bu beste. asil cıeaer .
nı al<ııtı aentonlk: ke,.afetten yo.<
aun ııörOndü. Bundan ba.tita Ne
rın ifadesinde btr çeıit cı.a~ınııc.~ 
lık vardı. Denlz. Renronık bütüa
lükten oldukça uzak kaldı. Beet
hoven•un Beıtıncı eentonıel konse
rin en tanınmış eseriydi. Dlnleyıcl 
çoğunluıtunun aevanı.sı olan bu 
ıenronı. çalın11tı bakımından pro;
ramın öbür eeerlerı a-tbl kusursuz 
du. Fakat nedeıae. bu bUyok be~
teye ~ıl değerini veren v• iç Ale
mine yankııu olan o enıtın heyeca· 
nı duramadık. 

C'IK4."\ Ki""'""' l\zrrt - T:ıh 
r-ııdAr ı;;:ılı..ı l'frııdlnln ıı.ı 1..11:1 

1kl oıtu \l'Hrtır. Bir rtrt' f\\.el 
'l!tln10dOrh Rnur l..t"ıuıı .. ınt rıo
ı..ı ofr11,.ın:ı rt:t\'f"t erıııl!' 'e 
tçerlrrı..en lt.th;Olı. ı..ıı.ını lıı;a41:th:t· 

nın t<11rafından .,,rı.1111 aoııı..ın 
Dorro_.ın·ya l-.lt>ınl!:4llr. 811.._ı 

Eff'ndl ''l'f' ft70ntu~ıeo e'\"~ <liin 
mtl duranıu ı..arı. ıııa anıarııııtı 

tır. ·Erte 1 ıtın kans11b birlikte 
bu ıne rlf'yl konu•mak in.ere \y. 

·nın tllb"'YI ı c;ıııp·e ıldtrlf'r. 
Galip ye lı:•tı•ı krndllf'rlnl lfl 
JL&r llamazlır. KUçük k1:11n Onr· 
tottıuıa yırtlmealne taraflarııhr· 

Jır. 

•Olur • dedi. ıBu oorıo ıu lc•
. uına k:t'lvduyı.a bu ~ı.. ca7cıırma.c 
zordur . EmTPe. adamı arınan konll · 
alım bl :ıcere . Rauf onun adamı

dır .,. 
«Hah!ıı dt"dl Sıtkt. 

cO mu. dedıyd1 aana bunu~• 
•O ya .. • 
«Od.Ur., Elimle kn;nrıuş stbl bl

l!nı:n Z'li.. Ka;:ı, ııcıe.ım 4ındt.. 
ben ıe~ıyeCf'n mı. da~reye?. • 

•Ciel ce:n helbt"t • 
•Ka:k. Clde: . .m .. » 
A\'~P. oturd.utu yerden. aıtabPfS!· 

nln yuı.a.rıe J&IC.aran ıröı:lerle bı..<

tı 
cTut, ellmlzden ılrt .. » dedt. t H,•r 

k.f' !'I ı arkaaı var, ııınt TOrOtO
:ror N'ed.erıııen 11en edıcen. bizım 
kolu:nuz. kanadımız kırıt .. » 

G•llP aJ&kta}'dı: 
ı Bana kala& bu raitlı kuJrUJ: • 

de;1.1 •Sır ııtın ht:e cıurma.-n .• Em· 
m,. m•d•m a z 61Je a.ıyonuouz • , .. 

Edebi Roman 
A SL e, bi . ı . lln. dedi, «e"! • 

~ bi d~ün f'a• mayı ı8temtı o:
aa? KPnelını bız,m, >'erımıze ko » 

Galip. yerde oturan Ayıeye ha
ıını ltdl 
•Fatm~?ı ısteee vaija ben vf!"rı

rım • 
AYŞf'- y1.,1uan. parlak 1t'ız:erın1 

kaldırdı. Çocukluktan bert tanıdı!:u 
Ciallb'Jn ,ımcıtkı eözlertnl Olçüp 
b.çtyor, Jçt bir tUr:u ıer.ı.n!emı.ı·or. 
tenıne daha da yanıyordu : 

«Yalan cı.ıyoo.• dMll. •V•Hl ver· 
meZı:ıln. Sentn de ıc,-ın aötUrmez » 

önce Oalip. ardından sıticı kapı
dan çıktıtar. Sıtkı d~ardan aeelen
dt : 

«AYff!", kız, çok oturmL evde ço
cuklar yalnız .. • 

Ad&rnlar merdivenden Jnıp ıat:~ 
ter. F.;\·cte lk~ kadın ı-alnız kalınca 

Ayıe: 
•Dert 11&11vermtyor yenlf'.• dedt. 

«Df'rt yakamı aalıvermıyor .. » 
t:Nedeo vermek Jatemıyonu:ı, ~~ 

beblnl .. blkme•ıni bllm:yom .• Ne:;
ilıe P,rl iŞte .• 1n1altah oimaz.. Oa-
J:p :ıconutasım d~ı:ıı tşıe. • 
Ayşe roretıntn ta derın:nden: 
«İn,a!lah .. • d.edt. 
Razt}e: 
•Her ıeyde bl havır >ardır B•ı 

kadara ·alt dtreme, bu kadar ü tı\ 
ne 10.~me çocu.fı:iar1nın. A.:&hın ;::1-

Tefrika Na. 7 
cUnP ;:der ,·alli. 

ıOQavı heç ekli: etmırom. OQ-ı 

lrf'Ct" de dua ediyordum. Körhafıı; 
da evdeydt O atttJ, Sıtkı bu hava· 
cııaı pttrdl. Htp dua ettlydlm İ
çimde :ıc:apkara bı11ey vardı zatt~\k 
ııma kötü-kötü ıteyler aeoliyordu » 

Durdu. Raılyt"ye ~rdu. 
cŞ:mcıı nf' oku:ram ben?ıı 
Rutre. Kuranı e:ıncıen dilşür

meyen. okur rua.r. nanıv.ındL nı
~·aıında. bir ::Cadındı. Ar t"de-n Öf"'-
1·e konu ko:nşuya aoruıuncL yC\r.,_ 
tıne a-:r do't'an. Tanrının cı.uuını 

hemen kabul ettıtı. orurüğü tl!lbtrll 
bir t"rınif kltlYdl : 

•Kırk aYPtetkUrsü .• » ded~. 
ıEyl .. Kırıc: kere mi? Dlltm1pn 

düsürı:nem ben .. • 
Razı:vt". kırı.,ık tenin!, ;ı:ıizlPrı

n,. varıncaya kadar titreterek ona 
bai'::tı 

cÇnk. • drdl. «Duanın çoru \ll
mu Pmme, &Pn Allahın ıııne de ~(• 
nşı;ormuş a1b1 dua eıııyon .. Bu 
çoıc:. Allah ne diyorsa sen öyle et. 
)'e"tr .ıt 

Bu IO'ıll!'r!. Ane··ıe o anki mü· 
nMehet lç!nde. durumuna uydu
rarak aöylüyor. Kutanda.n çıkardı
iına.. kendını de, AV.f"YI de b•ba
ıaru :nandırı"'erlyordı:ı. 

Kuran da., duvarda. Ruiyen.n 

YAZAN: 
KEMAL BEKiR 1. 

tepe ınde, ltlemell kabına yerleş· 
tırılm14. bir çlvJye uıımııtı. Kaın
na bafCil aapta da.. kıtabın !kı ..ı

cuyla çtvı aruıııda bir m\ll\ka bl
çım.Jnl almıştı. üçgen aiblycu. 

Ayl}enın ııözü ona deldi: 
cAlllhım, Alli.hım.» dedi. 

lere deva tıözel A;t•ıum..ıt 

' 
c<ler~ 

Ka.o;.L hani ıu blldlğımız. para
' ı, dt>ırtrll eıo1J ~ ı, 1'E'llt"d1, ıoırJttl 
Y&niılndan, hınızdan koruyan, üa
tüate klUtler vurulan. a&blblnden 
b&Şka klnlffl"nln tanıyamı)·acall:ı ka 
du 1ır1ntllt-ç11tıntılı anahtarları 

olan, kalın kapaklı. atır kML it ... 
~abada yalnı7. beş tanedır, fazla d9 
&il .. BJrl Ziraat Bankasında.. bırl 
kooperetıftt:, bırı HOkfimet Kona
gının bir ktil)e&!nelt", biri ııeoe i<o
natın bir başka k ef'lnel.e, birt ıte 
Dortoğ?u Mebmet'in k&tıp ma.ıs~ı 
ırtbl bir masayla Uç.-beş JAkemlenın 
buluncıuau. bir dl\'&vektll yuıha
newııne benzıren. önü camlı dil!C
klnındL oturcı.uA;u minderli kol
tutun yanıb114ında Dortollu 
Mehmet burara ıateellll zaman ;re
l!r, e:tderdl. "Sazan da bir kıç aurı. 
dilkklnını açmadıtı olurdu. O za· 
mL-:ı herkeıg bıllrdı ki, Oortoııu bu 
rada dell!ld:r. Yı İl'ıtanbul', ;.·a ille 
çokluk da ç:m:ıelerınl aeçırıp çlft-

ııııne, köylere, ışterınt bizzat ta
kibe w:ttmiotlr. ~talmOdürll, Be'~
dlye Reisi. Doktor. zıraa~ ).lemuru 
aruıra HA.kim. hAttıl Ka::makam 
b!~e bura~ıa ıırer. çıkardı. K111;aba· 
lıdan kendini bilir tanınan klJliı?r 
dükkı\nın önUnden geçerlerken ba 
raaı. şöyle bir toplanırlar. ilstlerı

nt", b~larına bir çekt-dQzen verir
ler, yan-yan da içeri bakarlarcu. 
Dortoaıu hUkOmet aıbl bir adam. 
şu ufak. kaldırım kıyısı dUkkl\nı 
da f.ankt bir hi.lk:Omet d&Jresıycıt. 

Uzaitlarda.n ömründe blr kereci!t 
buralara düşmOş bir. kôylücllk, 
kendi köyünden blrınln ısellmını, 
me5elA. Saltal:ının Ömere tletccek
se, onu da bulamıyo~a. salak '!a
lark arıyaca•ına bu dükkl.nın it.., 
ptıııından~ 

«AmcL• diye ba.~ını uzatablllr
dl. cbana eeyı atı&teriver bi..» 

DortoA:!unun otunı~ hrle içer
de. hOk\lmet memurlarından biri 
varsL onun bakışı. adamcaıtıza an
latıvf"rtrdt kt, buraya aonılmaz 

Ya Konalt kap~ında.n. ııırm.tş ıtlbl, 
devlete kwıur f'tmemek endlı,f'st..ıe 
ka~ketınt çıkar-ır. ya da kasketini 
çıkarmayı bJle akıl cdemıyecek ka
dar aalaklaşıp b~ını kapıd.n çekti 
11113 eli, t..a•\ltr ıshl rrdl. 

Dortôglunun bUyOk dOkkılnı, 

hem toptancı, hem perakendeci, 
tıtneelen lplite. ne ara.rısan hulabl· 
lf"Cell:;n koca dUkklnı. ÇaJ'1ının öte 
ya.kasında. ölen karıısında.ıı olan i
ki otıunun ıllndeyd.i? ~tem.ur kız.. 
larınL buralardan zor bulunur bir 
,e.}· 11.zım olıL do•ruca oraya sr.
derlerd1. Ufak dükkt.n 11ahl11lertnın'. 

(Dev.uru , ..,, 

reni yapılmaktadır., 

Mümt.az Tarhan, daha aonra 1'· 
çl~·e mesken d&vaaını başarıya ıo
türen bu çalı,maıar yanında koy· 
lüyU, memuru. suba't ve bütün 'f"&· 
tandasları blttr ev aablbl ) .. pmayı 
da hOkfimetln lı:endlt:lne blşllca bJr 
vazıre oıaralı: ele atdıtını ayrıca b&
Urtml"°tlr. .. .. .................................................... 

BUGÜNKÜ 
H A V A Ye,llköy ~ıeteo

roloJI lsta•1onu· 
nun tab mlnlerlne ı re buıön 

tehrlm17 ve elnrında hava par· 
çalı bulutlu, muhtenıelt"n ]'a· 
&ııı:h ıe('ecPk, rUzılrlar poyr&'1.• 
dan muttdll olarak eıtteıktır. 
DBntln en yiıksek hararptl '!O, 
rn dlişuı.. ı,.r ı ~ "ıAnt ı ı rnt o-
larak ka~·dtdllml1tlr. 

TAKViM ' E K iM "" PAZ.\RTESt 
.\ Y JO - Gi."S" 31 - JIJZIR ıss 
R U "\f İ llll - E Y L f- [, ?4 
HİCRl 1377 - Reblölevvel 1! 
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Gazetemize ıönderllen •a 
nlar ft resimler baıtılnn 
baısılmuı n taife edUmes. 

koru;erlyle başlayaca•ına, Türk -
Amerikan Ontveraıtelller Derne6{l· 
n!n dtlzenledlitl ltonaerlerle açıldı 
Derne1tın ne vakit kuruldutunu 
bllml~·oruz: müztk alanındaki ça
lıftllalarına yeni (alltt olduk. 23 
Eylül. l 957 IOnü Hllton otelinde 
vertlen bir oda muz.ıtı konaerı 
Türk - Amerikan tln:venıtelller 
Dernctının ilk deneme,,! oıau. «Har 
pl6t Edward Vlto !le Flütist Art-
bur Lora•nın katıldılı bu kon.sere 
&ld yazımız akt1J bir teeadOfle bu 
•Otunlarda yavınlanamadı.• Der· 
nettin dOzenledlll:l üç se:nfonlk kon 
ıscr 3.tınrırapolla Sf'nfont Orkest.
rası taraıında.n verildi. Bu ko?l$er 
leı-ln llkl 3. Eklm. 19.>7 pe11embe 
rıünü. öbOr lkl&I ae 4. Eklm. 1957 
Cpma &llnO Atlae eınemuında :ver 
aldı. Her aç konsercı.e de orlı:eeıtra
yı eef Antal Doratl idare etti. 

\Yeber'tn Oberon U"VertürU pro,ı

ramın bqında kons..re aozel blr 
bl.$langıç oldu. OrkPstranın nasıl 
mütecanıs bir ııee kOtımıı oldutu
nu, bütiln eazların nasıl bırbtr1 
tçlnde eriylp yer yer bir kadife 
yumu,aklıtı ve yer yer kud~tll 

bır bacım aldığını a:ôrdük. w 

De~erll orkeıı;tra ~f'fl Antat Oo
ratı hf"r eı:ıert ezbere idare ecııv,,r. 

Hıfrzaıtına etıvenen oritestra fefı
ntn bu tarz idareyle bUyük kazanç 
ları oluyor. Parttı:;-yona ballı kaı
mıyan sanatçı, orkestra ııe ıate

dOl:l ~bı gönlUncf' u~rqab!llyoı-. 
Antal Dora.ti'n:n durumu da bÖ\'• 
le .. Dl&lpllnlt. olıııun bir orkestra\·a 
dlled.ll;lnı kolayca dikte etmek ııTı.
kAn ve Zf"'\"klnı bulup tacıı:ror. Yal 
nız orke3tranın ve •etın zararına 
çalış&n bir eıem&ndan da eöz a~ 
madan yazımızı bltırmtyecet'.z. 

Altuetık. Atlas aınemasının kont;e
re urırun dUşmlreo bir Akustıtt 
var, Koca orkt!5tranın fiil"!\ vt"rlml. 
ses hacmi bu ;.-Ozden cılız kaldı. 
Çok kuvvetll ve haclmll aeaıer 
boR:uldu kaldı. Hatır P•ajl11.r du
yulmadı: Adeta ~illndl ııttı. Ko

Schumann·ın New England Tryp- ca İstıınbuld& hAlA bir konı<.f'r !1&

tıch'l hız1n1. !tin yepyeni bır ıes. lonu bulunmama..~ının ceremmıınl 
ilk defa dlnledık Beetenın adın- bu koruserele de ödedik. 
dan anlqılacagı Rlbl üç lı:ıEımctan 
kurulmu,. İki All~rro aruında~ı ı 
Andante. daha zevkle tatmak ım
kı\nını buldu•umuı bir parça.. 
Bu kısmın başında nefl.& bir tqot 
la obuanın orta.va atıp beraberce 
lfledlklerl tPmanın u ecınra al
tolarda duyuluşu ve orke'°'tranın 

çeşitli ıurup\arı ar&.."ında lşlentfi , 

KEVF 



LARTIKLERI CALISDI 
d esinde dt1ran btr. h - Ll"llkalz.ll t1n !'!OD hadd ini boldut u bl r s ırad a dUıı Ank :ırad a 8 t-1 4n lı.. c ·n ıl 
mobil ınzato70 ,. D•llll arab a takozlu a.zerıne aıınmıı .-e 1 btl kleı1 caıınmıştır. Resl mfl e oto-

-~uN~i -PEYKTiN"" IiMi" 
SiNYALLER ALINIYOR 

J 
~ I 

ran Petrol bor.uf ı ANADOLU .UAx~ı • As• ochn:o PH>'s 
.. . arı Moe:ıı:ova. t1i - İleri selen SOvvet lerın •d('"rlı&I atılmal{a hazı r tktn 

Turkıyeden gerecek llimler1.nden Yurt oımıtrievıç Boo- el hır ~un·ı ı.>e-rke aahıp oıcıuır:ıa-
~ ulana;er, dün ıre-ce rad.yod.a yaptııtı rını ~•ylem:ııtır 

T ahran. l!I fTH.A.) l konuşmada. fezaya fırlatılan ilk ~ l '\ t l'•:Yh. İL'l l 'l\L(!\l\T 
hı Rıza P'ehleTI. bu11t -b ran Şa- aun·ı peyJtı.n toplu ıtne b .. ı bO- c;ü,oı . ı: l \oK 
rt.ndakt JH"troı kUYUI n uracı.a. 1- yüklüttıncıeıı:ı meteorlarla çarpı•- Canı<•ridııe. 6 11SmıtlU'Onlan• 
.lctyenın Akcıerıtadekt &nndan Tür- nı.alan bile kQdedect'lk ~ok hL'illM a. .. tro t:zık ra. .. athanf'-;I d1N'"!<törU 
boru d6fennıeaı huau bir ll:m.anına Aletler tqıdlll;ını bUdlrmt,ttr ve ııua·i perkler mOtf'hRtt"ıl'lı F~d 
nı.er:ka şlrk1ıtı ile anJ sunda bir A- Alım demı,tır lı:I: •İlle aun 'l pey Whıpptı..:·ın b!ld!rdll:tne gf.rt". •Sov 
4ıtını blldınnı,tır. atmaya varıl kin havada ne kadar zaman ka la- yet ı.un·i. pe~·k. radyo bln~·aııerl 

İ ran hlleceıını tayin etmeli: ııüçtOr. B u şekl1nclf' çok mUhıın ılmi n1altımat 
tamını ~~~ Am.erıtan 6trkettnın peykın en bü1•Uk faydaıoı. bize fe- ıonu.ennekte<ıtı, Amertkan uıımlf'rl 
ma.~ratıann AlnSlll.11, fUat ınş;a zacıakl çok küçük meteorlar ha'.'>~ bu ışart'tlerı çözl'nlt·nıeklt" beraber 
yonctvarın ı n tahrnınen 180 mıı- ktnda Jı:at·ı m11ınm 11t •ermeıııl ola· P"'"Ç'kfn. atmo~ff'rin yflkRt-k tabaka 
tı r. da olcsuıunu aöylemlİ· c&ktır. B u sayede mo..ata kbel ft"r.a !annın harareti hakıcında çok mü 

Mecltat rıemnertntn ın,ıaaıncıa b°"Uk ko- h lm maıomaL verdiglnl l\nlamak· 
mll):ta 0~ •ek\ztncı ceı.eaını aç- !aylıklar tı-nı•n 19d!lecelr.tlr .• tadır\11.r.• 
Paktı ne ııınP&hı. İran•ın BaRdaa 1Ktsct BiR Stı~· t St.'\ ·t ı•~\ li lllZl'\I 
daı.ıne husuau : &rlJc: l~blrllttnt ı- PE\ K BA.ZIR,ns KA. \ U•.nl\ OK 
aarf~ecel1nt ~.:e bata n rayretını Waab.tnsıon. fi _ Ruslann ro- \Vaahtnırton. 6 - Fezava fırla· 
........................... ..... ebnJJıtır. ket um:ıanı Dr Blaııoranof. S ovyet utan tlk oun·ı peyk dün Bıtleıııc 

E. Nutku, o·:··p~ .... m ..... u ... h ... a ... k ... k .... a ... k ....... d .... u;·ş ... e ... c ... e .... k ...... d .... e ... d .... ,: ~~~1~~!~!:7!~~~;~:1~~~=~~~5~ 
d.lrmf'ktedırll'r. Carnev:ıe etnt>tttü-

fftat su AlimlerlndE>n birisi ba.şlanıuçta 
•t hatıratıru1an kul 

1 1 lnt'ltlP I A\ '' ER4.KALIN : a rr l'trafında 95 daklkadıı. bir de-
M!:.!ıl:ı nnıın bakı aıt ıncıa ç ıntaran •- ı, kanunu lum çala?"'a ona vır rapan peykin ~;rndl 101 Clakl 
TP bunun teıı: ,~tye•• Oldutunu Köre &ar. veren blr ba~lama ot cıu . • kada bır cevır yaptıQ:ını ye ba,,1an 
tan.:ı-.ın eTtnı n enırt 11e Ta- Zeytinburnulu bir hatip · 11('.ta saatte 18.000 mll 11nr·atle a;8Y 
oımacıııını bel~ Ylkllrnaaı <1.etnet •- Bıze e••elö büttt:retln. on· ttdf'rkf'n bu hızı n aa:te 17.712 

• - İbtı,...,. rterek törle dedi: dan aonra evleromtzln t apuau n u mile dllştfl8:Un0 blldtrmı,tır. 
lçınde tonuşnı e ıtm.ın reterıı dozu veraınıer.• 
Y•n. tentıade t:ına lmkAn verme 
htır:·ıyete Yer v amrnaı etnı.eyen. RtR. P. ~'Is A..~TALVA 
tııaı bf!şer nıe ermeyen O.P; •ha- '1"1Tl'\ O l 
ı:.b11!veu tıe :an 1le nıaıtaıcıur.• AntalyL e - Hür p ntn ıtı:ıncı 
edernıyecettır u nıeınıetetı ld.a.re 8-Çlnı mıttnııı burun Cum h uriyet 

ltl"r maııaıı · alanında rarnldı. & bin kll!lftln ta 

D.P. kadıııwı· 
kolıııııın 
topluııtısı 

C. M. P. MiTİNGi HADiSELi GEÇTi 
< Batı 1 1ncldf'I r nat • ımre bllı:ım1~·etl, otomobil 

tl.ı? Ecer m•mlc4:ette yokt•n b•,k• ~· uçak ... ıtanatı matbuat hürrlreıl 
ııer ı:ıer T•l'P bu .lı:ababat her ~J· A;an ~ecıt.ı, Anayua. mahk.emea.1, 
den onee bWmdir. Baııı aQ:nyan a lı,çl dlTası •• ırtY hakin, Ulçu.zhlı:, 
dam tçf'r aspirin aımuıaa ba-ıı aa ye-dek parça buhranı. Klda •e lhU· 
rımajcta devam t'der. ıatırabın de- yaç maddelerı pahelıhı;ı, ye ıtıbns 

YL'll 111 .. ın eJtnlzdedlr. dlvuı üzerinde durmut ıenlf lr;a-
Hulıt4mf't !abrtır.a bacuı. cıunl hını yaparak lktldarı IJiddetle t.cn

mınareısl ,-apmadan önce size ternl· kld rtmltUr. Bundan sonra kür.O. 
nat ı-trmek mecburiyetindedir. Ne- )'e lfelen merkez Kenel ın1ruı i7ala 
yın tf'mlnatı? Be!llkten mezara ka rından Emin Balaban, .seıAm &z.e 
dar hayatın lemlnatı. demokr&!\I ı~ıQ:ının tik parıldadıgı 

Bir hay,·andaıı beter, tıpkı maki· /a"kat ı~ıkeız kalan kahraman Tar· 
ne çarltları içinde bir clvaıa glb1 emlular, Biz mUcAdelf'mlr . .,, memle· 
ya~amL)'aca.Uınıı.. Kaderiniz bir tab ket hürr>)et Ye demokrasi nı.zamı· 
rlka dlrektorunün dudakları arullı nın taha.kkukuııa kadar !mani& ç&

da olm&yacaK. Herk.esin hakkı m;,ı. lı~caA;ı:G. 
cadı-Je11tr; olarak elde edilmeli ve :Muhterem arkada$lar, D.P. nlıı 
hak,aıılyetlf' da ıtıımalıdır. Bu si· Anadoluda t&a/J~·e edlldlttnl müJ· 
rlu elinizdedir vaılfenlzl yr.pmaz. delerim aızr. D.P. nln kırıntılarını 
unıa, b~ze sadece ye-nı rejimin a yalnız cenupta soruyorum. Vat.an
dını koymak dılı,er.• das hutaaına llAç bulama'lken eYi· 

Bundan eonra ıenei kurul Uye!ll nın peottrf'alne cam :alı:tıramazken, 
ve Eakhehtr adap Ahmet Oğtlııı mJUet pabalıllktan inim lnhn ın
konu,mu<J ve ezcümle •unları so:;· !erir.en dıp.rctan 45 tonluk orun 
ıemtsı.ır • •- iktidarın 7 yıh aona :ıtlgtdı 1thal edenleri milli inde 27 
ermlttlr. Bu 1 )'ll kireçli suda kö· 1 Eklm<!e taaflye edl'ceictlr. Oyunuzu 
purme;en bir sabun ıtbldlr. 3 1·1L mubale!et part1Atne 11erln, eeçlml 
danberl Amerlitadan ııetUlen buı;;;· •imdiden kazanac-a ına inanıyorum• 
dayla karnımızı doyuruyonıı. Hatta demi tir. 
et ve yaa;ın bile dışarıdan gel<!lğlnl ~HUDl,lln bltl~nl mOteaklp parti· 
cıu,unUnUz. D.P lktldarının Adeuı iller toplu halde C.H.P. sine bir ne
blr ma~·ın tarluı ıçtndeu alzi ıe zaket ziyaret.Ine a:ltml$1erdlr. C.H.P. 
çime ısötUrduıtunu. hür olmadıtını· iller de bun<tan çolıt müteşekkir 
:ıı, vicdan bürr1yeılne ve inlJ•n hak· kalmıı,lardır. 
Jarına phlp bulunmadıgınw dü.tü h.IHlh.h. \1 E" Dt: 
nllnUz.• Ankara 6 BurıHn Kırtkk&lede 

Ahmet ~uz bundan eonrt. •en C.":\f.P. bir m!tlnı;r yapmıştır. B u 
ınıv•etlt mubaleft:t partt.lnln du. ml;lnidf' konuşan hatipler t11çl 
teklenmeıııı. ır.onuaunda · rr.t"st>lelf'rl. ıırev bıt.kkı. ba&ın hür-
•- Muhalif partiler, bir mevzuu rl\"t"tl. hAkım. ten1lnatı konuları

ışııta a:ötOrmek laterken mtlleUn n8 tt"m&ı!I ederek iktidarı 4tddetıe 
ıcafaaını karma k•r1'ı.it. edlyorıarı tenkld etmlf'.f'r<1.ır Bu kanu~ma
ded1kten eonra: :ar tııra ıncıa H:kmet Ba~-ura agır 

.. - 10 rıtdır ba)ıattar olan C.ll şeklide hücumlarda bulunulmu.ş, 
P. kuvvetli bir partidir. Fikirde ye Ata•.ürie lnlı:ilıi.ı)Jatının bqmüda
trOrü te hepalne tekaddUm etml .. !llnln C.~t P. oldUk\l !,t>:lrt :lmı~ti".'. 
Ur. ~luhalefeı; partUerl 10 yıldan '"""'""." " '""" .............................. .. 
beri C.M.P. nln bayraıtı altında top· 
ıandt. C.M.P. hapls}lanelere adam 
a;onderen yegane partidir. ~te .lı:.u•· 
vetl! parti budur.• demiştir. 

Bundan eonra k.Ursüye, İstanbul 
11 baı,,kanı H. Zelcl Sörlemezoıtlu 
getmı,, takat hUkOmet lr.omlaerlt"r1 
müdahalede bulunarak, vaktln ta.· 
mam olduıı;unu 1hna.r etmt~lerdlr. 
C.M.P. lller ıaatın 11.!53 oldugunu 
iddia ederken memurlar t a m 12 ol· 
du!l"unu Uerl ıürmüşlerdlr. Bu mü. 
naka,adan ietltade eden Soylemc:t 
otılU ; 
•- saatli dakik.ah Ye memurlu 

demokraslmtz kapıyı çalmıştır. Aziz 
arlr.adaf]ar .. • derken, memurlar vak.
tın aeçtıı:tlnt tekrar ihtar etmişler 
Ye toplantı bu auretle aona emlt
tir. 

BİR DE 11 . .\.DI SE O LD U 

Toplantıda mUeulf bir hAdlae de 
cereyan etmJf, banıtl parttre men· 
ru po\duıtu anla~ııımayau (l l Abl· 
din ouu .... a adında bir l>"bı.a., &arboş 

bir halde mııınıı mabalUnde etrafa 
sat•~mlJ, C.~r.P. bayraQ:ına el uzat.. 
mıf yere <!U,ormü' ye cBu bayraıı:ıa 
Jış yok• diyerek bakaretlmlz aözler 
aarfetmlıştlr, C.l\.f P. ıııer ltldallertnl 
muha rıza ederek bA<!U:cnln büJ11· 
mr.ılne meydan vermemlıılerdir. Abl· 
din Otınya, de rhal tanzim edilen 
b!r Y:abıtJa karakola aevkedllml!J O· 
lup, bugUn Adliyeye eevk.edlllp <!ıı· 

\d il \ '!1.;ıoır:tu 

Adil Aşçıoğlu 
CHP adaylığından 
Feragat elti ra•tık diyen ~e 5-10 mıtyonl'r ya kip ettıgı toplanuc:ı a ı e aat 40 d a .. 

Yorum, a-10 rnıtı~ar liderine 80ru- kıka ıörü~e yapan Doç. Or Mu
hal&elercıe. t l!onerı oıan bu ma amrner AUOy iktidarı şlddetlf' ten 
kac,_· e•. taç ~r::ereaı k"Ynamayan kit et.nı..14, 111pat hakkı. bası n kanu 

İkttda.rın dü var?_ nu toplantı ve ııüsterı yürüyüşü 

rıı~maıı yapııacakıır. Oenç avu.ı:at ve ~-azar Adil Aş· 
O P Fatih kadınlar kolu tara- ,.10ıı.ııınun 8011 da.k.lkada c.11.P. a.· 

f • 1 .Ü "" t 1 T \K SUIS MİTİNG ( ,. a 

tır ll'altat Uı:tt~ceaı muhakkak- kanunıan ırlbl antıcı.emokratlk k a· 
nın. burıtınkü rNara ıreıeceıc Partı- nunıan ele alarak ıenı, izahatt a 
da. teıı: P•rtı 1 ç durum k:a~ı~ın bulunmuş. 1930 ıeneeıncıe m tllf'te 
İli mubaıtr 0 m"-"ı nı ıeterntyoru:g • eriten eös b.ıl&fına bürrıvetıe rin 
ron hUkOmet Partının hır koaı~ Jokecı.ncıııınt bttcıırmı,ıır 
rı~r kefalet haııncıe ?nlllete b&- AK~O \ ' l:'\ OÖKAli' 
Zınıdır, 1g~ cı:~;;n14 Olmaları IA- :\lE~El, f: "l. l'\E DAlR SÖ7LPR1 
P•n bu as.o ttılll eyQ tbtll&lt ya- Antalya. 6 - İstanbul vaııaı Fah 
P•~aktır.• eı;.. bunu cıa yı- tttttn Kerım G{l,k ay·ın 3 aylı l I· 

t:cıı nı zındf'n dönOşö mUn""'°betlyle cı.ü-
roıo dee ~~llet•ttlrlll Cenı.aı Köı>- şUncelerı aorulan Doc Dr Muam
C19lf'rıne' bakıp nın 9~ aeçın:ı Df'tl- mer A t.eoy l'kzetecllere e?.cQmle 
vı-ccüba ll::arş ttı llhıt.ln artan te-- ııunları 6ÖYlemıetır · « P'•h~ttın Ke 
bunu ••ltıerı 18~~1~~ ıııae ırdı t ını ve rım Gôkay mNf'leet <it> nıeçtıull tt 
R.rtınnek: ınln-.sın ı na bir lC'raata bır muadeledlr. B u hiç bir zaman 
1r1 ıt>terd.l8ınt ıracı a alnıak rıanetını Mencıer~ın ne dP O P. nın muva
mr ıten P<>lltlkaae etti, aöçn1~n ve fAkıtıj"lf' kapatılmtıJ blr mf't\ele o-

si·~z alan dl e 1 üzertnde cıurcıu. lamaz. O P. her şeyde olduitu llfbl 
bf!yPcanıı Ye e~kr hkıtıpler tte, çok bunda da mathlblyett ka'bul f't
nuııım aıar yaptıı.:.ı alkışlanan ko mlştlr. 
l 7.ts t:Zt'S R tJR. P. ANTALYA ADAYLARI 
"-F.(.''fE c~-\n ".,t.KYSLASAN ., , . F.R Antalya. l!I - Hür. P nın Ant al-

Avuk8at l!Jtlkftre Ekl Uer· ya. acı.ayla.n Asım O kUr. (0 r. Te Me 
•- •P lıı<ıhantııer h • bur.~. Muammer AkMıy f OCK" Or 

rurmecııtt k ad tçbır devirde Avulr.atı. Şevket Aşlı:an ı YUk~k 
et Rördtı.• ar l"OabkQnı rıu.ete-- orman mübendısıı. Ayhan Kemaı
-...e~m. ekli Orreneraı Abdüllr•'" tr Be oRlu IYükaek inşaat m Uht"nd.11111, 

-.. Mazlum E?nln A c:ııaon (Antalya p 
• Btırrı1ettını ı.etest 1ahtbH, Cahlt GUnal fA l"U· 

ti. OP nın eıır Zde Y&Plıtı lrıaın katı. Kemal Gököz I ATutatı. Ab-
CJ"<mtrece1ttı r .• ıntıaı olnıakta P- <1ull&h. Canöz (fabrikatör ), R a-
:··•"00"0"""••••••••·•···-····..... sım l!:vQpoj::lu (Avukatı .................................................. -........ --·····--.. 

1 ÇekilişEiı 

APARTMAN 
DAİRESİ 

VE 

200.000 

ın an tertıp en~n n ... u op an.. dayltjtından ft>ra't'at etmNI hak-
tı. çok har.ılrı>tiı ve asabi Had.eler Tarsus. e - Buauu cumhuriyet kında c H p il aöz.c&ü Ekrem Ü;-
le dolu konuşmılara &ahne oldu. meydanında yaptıııı etyui. bir top- df'll eunları söylemıştır: 
Tnplantı. Patilıtf'kı Kamer d(lği..ln ıantı tie c.ı.t:.P. tr.m bir oıg-unluk •- Acııı A.şçıotıunun .f.atanbu! 
1<alonunun bır kat il.bt0n<1.ekl 1>a- lçlnde •e aıAk.ayla takip edlln1ı~ U&temtzdı"'n adav:ııunı koyması l· 
lontla )'aplldı. A:vnı l!'>aattt' Kam~r muhalif ve muvafık blnll'rce vatan.. çın k«"ndıalnf' teşkilAtımııdan mn 
~aıonıında dL CHP toplaııtusı ıa d bu toplantıda bnlunmu,tur. racaat edilm!şltr. ~çıoitlu blze, 1111 
pı!ma:ttavdı Konı1Ş11u ııa;lplt>rden O::-han Şapoh·o 1 tem!zdeo dalla f13:a ıW. ar-kad.a.~a 

İlk konuşu.a~ı O P Fatih ı:c.:ı J8 hıeı a41rdaıı buıtane ,kadar apı , yer \'erf'bllınl':-t ıçın adaylıktan fC"· 
ba.-=k•n ı ÖmPr P' Sıtnıut Japtı \"l' l•n Hılrrı1et ml1C'Rdf'leal ve K•çlr· ' raıra ett ttnı blldlrnılttır.» 
d edl k1 dltl bı\dlrelf'rln rnuha!lebealnl rap- ................. .. .......... .. .. ....... .. .. .. ........ .. . 
•Şu ıinda a.ı;atıcıakt t.alouda C. mL,, O.P. nln mubale!ette- \'&adet• 

H P lılf'r :;ıı>ç!mdt'" taı; ııranı ıı:a~ı· tıkler1 Ue iktidarda 1·aptıklann1 mu 
ve davıtı:acaııını heeapilyorlar. H·-z karoıı.c ederek, vaadettlklerlntn tam 
ıs e meınleketı n11a.r Ue ugra.ş ı n>· akslnl yaptıtlarJııı !t>ylemı,, pahalı· 
ruı: lmar eıın•sında yıktıihmı?. ~v !ık. mevıuunda 60 kuru:ııluk. bir •U· 
U.'.ilt>I kad&r rer ka~·bımı~ olaca- pUt)l:enln blr ziynet eşyuı haltne 1 
Aını biliyoruz. Fakat h~r 4ey" ra~- ııeldlıtlnt antl-demotratlk kanunlar, 
mt-n ~eçım!Pri kazanacagız.• Ontverıdt.e muhtariyet!, hAktm temı-

KEVF 
......... ............. ............................. ......................................................................................................................... 

\J.. ,ıı r ı ı r - nı• ., ıı r.ıı ~olunun l ıııllrllnıl'q f'~llR .. 11 11Lı h uzı t n r l lıl l. n l ıııtı \ l' 

tP .. ıuııır eflllnı ls ı lr. \ n111ı ıu·n ı.. telS. l l.lt"rlıı ' erf'f't"ltl ... onun1 !(ö rt. hu nı n h nlılf' h :t Crb·a
tın rlf'rlnl t''i t l rllnu• .. ı lhtlın n l ıt .ıh lllnıle lııılıınııı n ı..ı ndır. Rl",l llHl l' ı.r oıı r t'ı lll 19 11 t ıt r l ht lı l e ı \f' buıtl H rı &f'~ · 

reden mpra l.lıl n r .ci ırıilfi ı-n r. 

1 
f • 

8AYP.At 1 

DUnyARID f'n b(b uı.. camii olAU U~lhl"df'l.I Cunta Cl\Ulll. 

lslcim dininin 
biiyiik bir iisfiinliiğii 

- ; -
TUrkiye'de din bahl.l hakkındı 

kendılertyle monakqaya <tald ı t ım 
rıençltr bana dediler kt: 

- Dlnın ct>mlyettekl rolü T• 
fecı.B.k.Arlııtın ana kaynal;::ı Mfatıyle 
olan mevkıtne daır 1töyledlklerlniz 
her dıne tatbik kabul t-der. Sız; 
herhanci bir cı.ıni kendi ruhun a 
ayklrı olan ta&Mupl&rd.an. ıatı.... 
marlardan, ıuıl&Umallerdt'n. rtya
kArlıklarcl.an dolayı mes'ul tutmu
:ı;oI'6unuz. Din müe :-4elSf'l!ltnuı 11tıl 
İ-uhunu m""'um ve temız lfÖrilyor
sunuz, suıiıttımal ve llıtıamarl&nn 
aünahını taa..~up ve riya aahlplf'rl
ne bırak:ıyo~unuz. Fakat bu &bzle
r~nız. neden !Atim dtnınl tlatiln 
tuttutunuzu ,.e ?.tüslü.n::ıan oldutu
nuzu 17.ah etmiyor. 
h.O't e'\IZ,tl~ 
li..\R~l ~ l'\O \ 

- Anlala)o·tm. Bence: bütün b O
yillı:: dın hareketlf'rlnde: ulTl kıy
nıetıerl arayıııın vt' C"f'mlyetın be
k86ı ıçın !erdi menfaat ve arzula
nan f~dakArltjj'cın bir rolü var<tır. 

aan. baklki Hırifttiyan idealine u, .. 
cun bir ömür ır.UnnOşlerd.ir. Fak&'; 
bu nt-vl euurlu ve vtcdanlı Hırı .. 
ttyanlara: kıllaelere devam eden
lerden z.ıvade kenardL kÖt)ede Al
la.hını kendt t"!ebbüaiyle araran
ıar araııında ra.et;ellnlr. Bir de Hı
r111tıyanlıkta ba.tka bü)-Olr. cı1nıere 

cı.et.ıı. kencı.l ıçıncıekı tOrHı. tOrlU 
mf'Zheplere karşı bile gayaı ve tn
lf'ra.na y&Jun vak:ttle.re kadar })f'K 

azdı. Halbuki her blr1 kendi hua~t 
yollanndan Hak'k1 arayan dınlerin 
Te mezheplerin blrbtrlerinı ralr.;p 
aaymaları ve tekfır etmeleri, t&rih 
bo:.·unca çoic yanlış ve çırkın bir 
rıı<Iı• oımuşıur. Hele komüniımın 
tern.ıl et.tt•ı lı~in ve !azıteı dü • 
manı mad.diyetçllltin. bütün ma
nevi kıymf'tlert yad.1rgadıa1 "" yok: 
t•tme&e çalıştıtı b!r df'""trd.e- k•:'.tı
lıkll ıı.a·:111 .,.e mü tf'relı:: hedefler ü-

•r 11«" Cıayanır hır cephf' vP ı,hırlı-
11 kurulmuı mutlaka llzımd.1. 
TO l..f. H.\,~T \ 

Ö' CILl'K 

Ben HırLstlyan doğdum. Bu ba
kım<1an Htrlstlyanlıtı hor ııörmek 
hatırımdan lrf"t'mf'7. Hırtstt:vanlık 
bayralJı altında bir ha1•ll ff'rqat, 

Benim MO!t.!Hmanıı1t1 &U1n bul
mamın b&.'51ıca Rebeplerınden blrt. 
İslA.mtyetın. ba'!-ka cı.ınlf'rt hak ~·o
lu cııytı kabul ed«"n. onıan aa1aı Yt

fedakArlııt. ıevR! ve ıetlı:at $t&te- toleran~la karşıla~ an. n dtnlrre 
rnmııtır, bJrçok temiz tıynetıt ın- meMup olanların kPndl hiUı:ım hu· 

BAŞLANGICINDA 

FAYDALIDIR! .• 

nezle ve Grip gibi 
l•li•l§I hastalıkların baş· 
ıangıc:ında fenalıkları önle· 
mek bakımından faydalıdır 

baş, diş, adaleı si
l•ljl•ıgı nir ye romatizma 
ağrı ve sızılarını teskin eder 

OPON 

lunduıtu muhlt!eırde ya.'5&roL'lna 

'

''" &f'rh~t(tt 1badet etmeıı:ne ııın 
vf'ren ilk dini •~lem. olm11111dır. Bu 
vak.Sek: toleransta ı,ılm ilemt u-

1 zun uırlar tek b&$ına k&J.mı tır. 

1 

Baıtka dini mn~ıer. m~enı,,.-e
t.ın llertf'vltt netıcHUlO.e nf'd.en 
5onra tolerans deraını öğrenmışler-
d.r. ).1~lünıaıı meınleketlenn.df'~l 
Hırlat ·aıllann \'e M\..tl:ot:\"tlf'rtn u-

1 zun L'ltrlardanberı bt'k" bulınuL 
takat orta ı::a da Hırt&tlran t'Kal1 
altına düıen muhltlf'rde tek M.iJ!r 
ıuman ve tek 1':1il~l0man ma~l 
k•lmamaıın ~ bu aozü..tniln ba lıca 
delılktlr. 
Acı olan nokta ıudur "ki Ba.tı 

tarlhlerl bu b&AI~ hakikati tama
rul)·ie kapall lile<;mlş ,.e taldırıcı rol 
Jer. haçlı tıetcrlerını yapanlarda 
deı;t:H. Yüalüman mf'mleketlertnd.e 
ırnıı ıııbt iddialarda bulunmuşlar
dır. ~ıoüof imp&ratorlutunun ve 
dlAer em})f'ryaUat .Shitemlerın Oıo
manlı lmparatorıug-unun unaurta
rı araı:.ında bile bile kundaklacıı!:;:
ıarı huaumetıer ve kıtaller de zı
htnleri ş;aşırtmııtır. 

REK\Rf.T IS 
Z \R .\RJ ~\Rl 

t«ü.,lüman memleketlf'rınd.e ta
rih bo\•unca rutrıeıınen toler&l""ı.'-u:ı. 
üstün· tarafı. '"alnız bqka dlnier
den olanların ·bt"k"•ına ve erbea~
çe tbadl9':..1ntt ımkln Vf'rllmesind.en 
thaN>t deıtlldlr. Tarih boyunca dı
nın etıM rolO, ta.kım takım dınf 
t@!Clkılıt.tın araı..ınd.akt rekabet ve hu 
11umetlpr ,·uzono.en 1->&tstlmıttır, 

Mademki Ailllhın bırl!ıtıne hep bır
den inanıyoruz, bütün ıruıan:arın 

onun kulu .sıratı)·le kard.ea oıcıuıu
na da kanaat rıettrmemız ve &e\"

memlz lAzım Sf!!Hr. Yülcsek bir dl · 
nt a:ılayışın tabii ıcabı budur. 
~ıuhtPllf din ve mezhep1ere men
sup tman P.ahiplerının. kendi ken
<!1ler1nl Allahın &evıı!ll kulu b&n• 

mal&rı ve baeka dlnlerden olanları 
hor rıormf'lerl ve tahkir etmelPrı. 
medeni OlC'Olt"rle dini müm5tt.e:e
rın 11agla11ı'tıAın1 ~arsmıştır. Akllnt 
"'rbMtçe kullanan bir bilg.ıU ın
ean tıı ıntıbaa -ç-ara"t)llır: Madem1ct 
bunlar ''alntı lı:Pndl kendllt-rınl 
meşru ve makbul. di*"erıerlD.1 ha
t&h ve küfOrlü earı)'orıar. d:n yo
lu. ımanl&rın m{l§terek ha.it rotu 
din.'! kabul IP'dllt'mn • 

B\l batllı \'Ola sapmkatan "kendi
nt koruyan ;.e başka dınlere toi('
r8.IU!o ııör.termenin ve onlan hak d.1-
nı dlff' kat'fıl&ınanın rolunu aı;an 
ilk cıtn müMbt!aesi İF.liımıyP1.t ır. Or
ta va konulan ırt ömektPn deM! •-
1ıri.mu.ı. tekfir· ıtıdlşlerind.en bun
dan 11onra uıak kalınmııısı "" m•d
dıyetçıııttn k.arıtı~ında müştere:.ı;: 
bır cephe kurmaca do;tru ıııtdılme
ıı.t; komünizme karşı en teıı.ırıı ko
runma \·wutamız olacaktır. Cok ya
Vft.i da oı,..a. bu f:o.tıkam,.:e dnıtru 

Rit:nf'R'e haşlanma."ı hoenc.tıukla 
ka~ılanacak: hır şeydır. 

( <\ r ı. ıtı ı T"R r ) 

LiRA 

İKRAMİYESi 
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PARA 

* 
H, µlarında en az 2~0 Lirası olanlar 
Çt"ki, l i~ lcrc her 100 lira için ayrı bir 
kura 

~-1 
rıuın<ırası a larak gi rer le r. 

'-----~ YAPI ve KREDİ 

BANKAS_I . 

1 HOŞ MEMO - Hayatım mahvoldu!! 

•' o 

AL CAPP 

BU'2t.ANINCJ4 H.AYA-
7/~IMAHVE1M&~ 

M(JSAAJ:E ETMIYECEt-İ°M j 
BuNU UNU1MAfr 
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AMASlA 
D.P. TEŞKiLAT/ 

MERKEZE KUSKUN 
Hususı mu.habirimiı 

RU!lİ YILDlRl}I 
Am.•yada han.-1 parı.;,.·e . t

aeıı. ız bepelnden a:·:,, r. -.b.1, 
T• ün:ı.tt•ar !!ÖL.erle ~arşııa,.ı. 

1orsunuz. Zaten C.H.P. •e D.P 
esaslı ıelı::llde :s~un baaırlıkı va
pıror. C.~i.P. ;le H P. ldet ye
rtnl bulsun 'kabı.:ınden. dL'la 
d.01r\l6u mevcut t&OkllAtlarını 
.kanun nuarında mllnfeAlh b r 
hale aetırmemek t~.n rMtııc.e 
b.!rer li8te buır~am.11 bu:un~ 
yor;.ar .• En ufU: bir eelı::!lde •&
çlml kazanma 1dd!lları o:ma'1ı· 
iı.nı Partiler t&JA.hiretll tıahı,a. 
ları açıkça aöylemektt>dır:er. 

Ca.?1td& bakı}·onıunuz C.H p 
•• D.P. &d.arıarıncıan bır Uc.~1 
'ben.ber aezijodar. Bu arada a1 
Y~t urı.utu:uvor. Ya müıteret: 

ll1r ticaret m.ev.ıuu ••r vefa 
hUlust bir hl.el~ ha~ında o..r
blrlertne f!lı:Jr -.onıyorlar~ ö~e 
yandan. 0.P ntn lı::öptilba.~ın

dakl b&!konuncıa C.H.P ad.avı 
R•4&\ Arpacıot~u J~e D P. ad.a·r
ları Hüwırln Özhav ve amı• 
Korayı·ın 1&mlmi ıeçtm mana· 
ltata:arına tab.ıt olma~ aonıoıe 
tahtı h•cı:aeterdendır. 
Ad.arıu ve part1ter araaına .. 

ki hu eamımırete karşılık pn> 
ı>aaan.da ıezilertnde rey alabtl· 
mek tçtn blrhtrlert b&k~toda 
eöylemea.ık lif bıraJanı:rorlar 

Her ••bah DP Te a!tıok fO:'• 
aunu t&l}ıyan. j!pler muhteı:t ~ 
tH[ametlere h&retet f'dlyor. A:l· 
ıam J1ne partner önü jlpler ve 
parttlllerle do:uror 

C.H.P. iller aeç.m tampanYa
atrı& çot erken bı.,tM1Uar. Aday. 
la.rını kararla1ıtırmııluc11 ııaten 
Pazar a11nü yok:ama }aptılar. 

Porma!lte, rant toznie: t'm!r!erı 

yerine ıe:tr11cu. C.R P nLn bu 
def&kl ·Uateel tamamlyle A.mıu
Jah •e teıktılt tçer~tnden J• 
tıım!f 'abıtl&rdıln tnüteşektıL 
He.r btrinJn tencıı mUbttl var ve 
ıcant.1 alrn~. b.if"&e:A acıaylardao 
Rıza Kıtavuı. GUm01hactköy ka 
~a;,ının :?O wnea:.c il ıırenel me<" 
!!a u:uı._ Bu zaman 2arfını1a 

Ttılret rner)tezınde hemşe'?H1le

r'.nın lşlertnl tak.!p ederek on· 
lan zi:radeııt:rl• mPmnun etmıı 
Bu bakımdan C.H.P n1n en kUY· 
"V•tlt reri OOmü.1hac11löydür. Ha 
l:ı Bar;ae T&ct<>vı kaı.uınıo yer~ 

ltsi 
Ahmet Demiray. Am...yaı.Ja 

ytrmt .sene lltretmenltk yap::nıo 

ae=lç:!k tara.tından tuıu:autu 
IC14tuında .• Ayni za:nanda C H 
P. ntn utruoa aervet fecta etmı, 
"" !atitbalinl tebllke:;e Koymuı 
bir ln&an .. Teşt.lll.t tutar bu e
me~l ötretmenı.. lnönOnüo baJ'" 
ranıcıır. Re~•~ Arpactottlu. 19M 
ese aday oıamadıiı:ı ıç1n C.M p_ a.
da}l a:ncu:adeat tçtn otoeuna 
C.M.P. forsu tU:arat ge2d.1R1 tı;ın 
ih~ edUen bir partlll. Çot. zen~ 
a:n.. Baba't l!l'lll:t C.H P koda· 
manıarınc:ıan. Fakat. 1955 bel.-

dı.ye aeçın1ınc:ıe ba8ım&ız 1.&te:ıı 
J)eftndt> e0rükled1 ve ı:::uancur

dt. 19~7 de :rıne C.H p i OidU. 
Kemal Karan il ba'l:.ı:anıdır. Ken 
dinden emin bir ta\·rı var Ha· 
aan Ooltıe!. ?o.ten.tonlu. una-:n 
ve ha'lırseverl!itl t:e tanınmı1-

tır Şarapçıllit ve ıırazozcu:uk ya.
par 

C H P bu adarla.r!a kaz.a.oaca
l{ınaan ço.ıc emın. 

D P- de de fa&J.tre' çok. El~ 

noz ada•;ıarı be::ı değtI. Mahal· 
lf razr.teler!n :rudttına edrtı 
dört eakt mil:etvet.!11 Hıt.m1t Kr>
ray, K~&l Eren, F'arut Çöl. 1 ..... 
met. o:ırac; ve ~ı başkanı Hase;ıo 

Özbav mutla..'<a l!ateJf'! ıı!recek· 
tır. Öte yandan te. ;-ı:ıll.tın ocaıc. 
bucıit ve l~~e b1,1kanları aenei 
merıceze yo!lad.1t:an l"üı;erce tet 
ırrarla eakı Jl ba::ıkanı \•e Petrol 
O!tef Te!tış He:r~~I Re1ıU Celi: 
Topata·nın mutlaka ltstere alto.· 
muını l&temekte-dirler. Celil To
pa!a 1950 de C.H.P. n:n kod ... 
manlardan mot~ekl<ıJ lladtes!ne 
ka~ıtıı: Jı:ı!lf1}·e lslmlerıe seçt;n 
lüzumuna tanı olara!e hepet y(l~ 
!;ek tahMlll ve ff'!r!t cenç eleman
la:-ıa IJtte fapmlt Te lie(iml it&· 
zanm11. 1954: d.t! yapılan yokla.. 
mada D P ntn en küçült kadcmll 
ıı>Lnden bqlıyaralt: partili. parti· 
aız bOtOn Am.Mralının tste#'lne 
ra~men bir entrikanın kurbanı 

olmtıf ve pek az reyle yoklama· 
yı kaybetmltt1r. Buna ratmen 
hemen o gün: 

- B,.n her feyden evvel par·!· 
ı:rtm. YtlWc: tznıme hemen mü· 
racaat ettim. Seçim sonuna ka.
dar bir ı>artltı srlbl c&terece~i
nfs bütün vu:.ıfeleri canla ba.,lı 
ırayı hazırım ~kltnde Jı::azanan 

arıı:ad.a.r;larına 11öylem1, ve teb
rik ederek ra.naklarınaan öpmUş 
tur. 

Şr.'1trde ş.5yle dırorlar: 
ıYoltlama yaplldı. adamca~ız 

atıa:ııcıı. Şimdi de yoklama f!LP 
tırma.ma'.< aurettyıe Celıll Topa
l•~ll atlatı1or:ar. Fakat. Parti:.;" 
1.banet ed!yor!ar. Celil Topala 
meYcut mebualann hepalnden 
çok fnla rer alabilecek bir tn
. .adJr. Her Gerden evvPl gereli: 
Ankara.da Ye irel'f'kae Amuy&d.a 
vatandaş ııteıltlertnt yerine a:,.~ır 
mek tçın çırpınma~la ,ahret yap.
mı1. lytlJkıo.ever bir 1rusaodır. c,,._ 
lıU Tt)palanın bu defa liAtl'!l"P- a.
ıınmam~t tf!112ltı!Atı lıı:DfitOrüyor) 

CoIAl Topala için Reli<:cwn-
hur. Kora.itan. ve pa.rtl een~l 

merkeııne yüzden fazla tel rol .. 
Ianm.ı olduku aftrlenlyor. Yoltl~ 
ma yapılmamuı D.P. ltterl etnil'
lencıırmlşt!.r. 

D p_ llııtea.ı' kat'l olarak btltn
rtW"den şımat~e:n •eçlm Oı.ertnde 
kat't bir fikir yürütülmneı.. Bu
na r&gmen yinf' D.P ni.n t.aza
nacaıt: kana.ati umumidir. Ya.· 
nız bu detalc. "ar~ az olacaktır. .................................................................................................................... 

C. H. P. liler Isparta' da D. P. bölündü diyor 
(Başı ı 1oclde> 

xo.rttı.,.. tıılr defa, o d& :reauıı tçın 
cıktılar. Japart.&ya D.P. bl.f .. , J&P
ı:oadı ... ~n. vaunın matam an· 
bUını.n., rumt daireler vaaıtalanntn 
D.P. e:ınrlnd• oldUtuDU 8011•41. 
dtörlU memnun d~il. Borçlann 
tecU edUdltl baber1nln &alı çıt.ma.. 
mut, ancat paruı pulu talmıyan· 
la.rın borc;lanntD tKll edUtp. 6tekl· 
!erden baotanın aıacaj:un tatemeal, 
ten!• ılbt mallardan ratnı.. D P. 
lll•rln fa7dalanm&&1 ttıylUyU tudu· 
dt.t dedi. 

C.H.P. llle.r B'O.r. P. ntn Undıt .. 
rlnlıı tr.uanma .-nalll'ınl arttırdıj:l 
kana.atlndtlıtr. 

Billt. P. KtiVVETİNDE!f 
E>IL'< GÖRÜN0YOll 

Geçen aeçtınde Iapartada D P. 
~2 ;)89, O.H.P. 30 481 oy almlf. BU 
4e1a HOr. P. bu tkl pa:Urı.!ı.ı o.-ıa
nnın büyük bir tamını alara.<t az 
farkla da ol.la tıeÇ1.ml u.z;anacailla· 
nna ınını:rorlar. Hür. P. ııı~r aeçlm 
ne\1e•I•ri tçtn -61tle bir tahmin ra
pıyorlar. Onlara &öre Hür. P. 45.000. 
r.ı.P. 30.000, C.H.P. ~-000 oy alacak. 
t.ın tuha!ı, Hür. P. aslan pa.yını 
kendine y&kıftlrdtll baide ote;.;.l pa:. 
tL.erıD Hür P. Jl rakip tabUl •~· 
memeltrll D.P. için rakip C.H.P., 
C.K.P- lç!Jl 1Me D.P. dtr ... 

a;:.ırt& -.çimlerinde Hür- P. DlD 
en b'O.J11k t.OllU YalYIO ıtçealnde 
çok Mvllen Dr. frfau AltaU... Bur. 
P. ll&toHtul bu ıaım. tOrU:C.llyecei: 
den!!11or. Dr. İrfan Abu U• 7apt1-
tım uwn b1r l(trüıııte Hür. P. mU· 
letyetlllnin ~lal. beaabına &flrl 
lylm.H:- oldutunu ıtıaı.erdl. irfan 
Abu d.l1or kl : c81rul partUerln 
fan&:an ada:rtara ıore de'1ftr. ı.a. 
par..&da M.000 o:r alan uzanır. Bız 
39 • "2 "b1D 01 alablllri&. 

BALK A&ASIND.\ 

Jap&rtad• halk .eçlml•r• o tacıar 
111111 dq1lılli• ıtbl ıörünüror. sa,. 
ka ferlerdek1 O heyecan JOlr.. AIJOO 

.,. .Bun!u?'da arrı •Yl'l partUerı:n 
ada1ıa:rının '9hlr KulUbünde tatltll 
... tıı konUJtullannı, tartııtıt:ıa:ını 
ı&rmftJtOm. Ispartadı bert .. kend1 
k.o.e&lnde. owı sUll ç•Ufıror. D- P 
ll blıtnen t.ımaıer a:azetecı r.ö!1ltı. 
oe konu.,makt.an t1.ç1n1yorıar. Ha•tA 
ıtert selen D.P. Uler bUe cBen ye:ı. 
k.Jlt datlllın, diyorlar. R&ltl.adılcla
run aeç:m tonumnda konuımait .:.. 
temedlll!r. O&nenll manltatural"l, 
O-rtan Şüt.rU adıyla tanınan ŞU!ı:rü 
Mamul 1&e e6rl• dedi · cOönen ba~ 
ta.nb&tıl' Halk ParUIL KDJIU de. ı~-

1'.:?'11 de tan atUJor. OUl bab;rtert 
bUtUıı 96itüld0- &:!loau 1000 liradan 
ıın ratt kurtarmıyor. 81\t.....-\n:.2 ı 
kUo rat 3 ton 1({11 noratından cı· 
k&?'-, ATUt.at. Ziraat 01&:.1 -:t-lı1 
İbrahim Kınıt C.B.P. Ye: H'l~ P. yt 
ka.za merkts Ye teylertnıS• e:ı:.t 1ruv
ve::te bUluyor. c.u.P. n:n ıtr.N"\ 1J1 
olum :ııertezde O.P. J1 y•necet'nt 
• .ı.. 

:!Or duruand• &almı 
u.aueııar C!a lplUt bul.t.mama.ı;:tan 

tlkA:re~ı. 3i.lmerb&nt. !::l10ı&u ll..35 
den tpll:.. vertyormUf. Pata& >·etiJ
med.i.j:l lçln k.ar&!)oraadau t;>ll& alı· 
nıyor. Dedlltlerine ıör• halı ima· 
1'tçıU~ :ra:>t~ını .Oyle1en bazı par
t!Wer Sümerbant.tan a.ldlklan :p. 
ıı.gı .:Hı kuruttan lhtlvac1 olan. ha
lıcılara deYred.IJorlarmıs. 
5_\İDİ SLUS1 \"EY.\ 
K.ÜRDİ'.Nİ."f Dt:Rt:l:IU 

Bed1uu.aman acl.ıyle tanınan Said! 
Kürdi"nln Iaparı.& ve: E::u.lrdaıt köy· 
Jertnde teı:ıırt oıautu adileu.liGl. 
Ha.net partlyt dNteklfln;• b!rco.it 
ll:Oylerde ıa.ı.ıa oy almuı .lnub;emel. 
'üç parti de Saldl KQrdl"nio aleJ· 
hinde btr ta•ır "'1llnm:ıtıcı Pçı.. 
ııırorıar. İktidar parık>t olan D.P. 
nJn bu aK1 31 ı.ıar' kal:ıraona.:ıuu 
kendi ıleybtne çeYlrmeme:t J~ln bli.· 
yük bir ltilU. ııöıterdlQ:l balk ara
sında aöyleo1ror. qrt.OJr Jaymait•· 
ml.Dln Baldl KürdJ:nın ot.omabll1n1 
tehro toltmama.aı üzerine D P. Uerl 
Eelenlennden litl kiflnl.n Ankaraya 
cSat<ll Nural 1lr&1etıe :nea:uı w.. 
ınaı. !at.at D.P • .rt O\U;.\n lı;.alblyle 
reTer, d1? bir telp'af çeıtu:ı.ıert, .,. 
bu ıeırratı tek&lr ett·rip .i:07lere 
datıtL.ll::lan a,-d;nların dil1nded!.r. 
Gene blr lltt ay once O.P. nln llerl 
aeıen nı şahaıyetlnin ~ilyUıtnndos 
koru c!Yannda Sa1d.1 ~ursı ile bu· 
Juşup .ıconuııtuklarını t.p&'!'tada bil
mtyen 1ok. 
NETiCE 

Iapartad.& aeçlmt lt1m1n :ıta.zanac ... 
tuu a6flemeıt ••r atmat• benseJe.. 
ceL 19~7 te-ı;lm.1nln anı auıutı de 
bu ..• 19.54 dek.l g:lbl ralıatoa fU Te· 
ya bu ta:ıanaealt denllemlfor. Mu· 
bak.ıı:U olan O.P. nin MJı::lAl bdar 
ıı:uneUl bulunml<lı,tL.. C.B.P. .,. 
Hür. P nln D.P. karııatnda bUJi.ıt. 

şanı aahlbi olduj"u._ Seçimi k.lmln 
ta.unacaıı-ı blltnmez, ama k1m. lta.
unıru. •• farkla kal;&nacaıt. 

Gensliğin yardım 

kampanyası 
Anltara &el felatetuıdeler1 r•ta.rı· 

na. An•doluda temalller Ye.tmek U· 
zere 18 EylO.lde 80 t.ltll1k bir kati
le Ue yola çı:&.an Türtlye llııl.llli Ta. 
Iebe Ptderwyonu heyeti İL.mir, AY
dın, Dentzll, Ia:parta. Antalfa, Alan
ye, U'*-kta mllll oyunlar ekibi ve 
çok aesU tl'nt9en:lte KorOt"Unun 1f. 
tJ.rl.kt ue ba~anlt ~1ler ,.erenır: 

dün •ehrlmlze dOnmUştür. 
Federuyonun açtığı yardım 

panyuı alaka toplaaı.ııs ,... 
yüksek tahal.I ıençlll:!nln bu 
ketl a:ıemnunlyet Jaratm.1$ıır. 

Yardım .ıı:ampanraaın.ııı 2 n.cı tUo 
ru Cumarıuı gbnu bafiıyacak ve 
Eeklşehtr. Kütahya .,. Bur- a;lb1 
ışehlrll'-tm:1de ~era.tYQn ekibi ta
ra!ınc aı tem.su.· r Yerlleceıttlr. 

Kayseri lig maçları 
rıruTA.DA GCr,ctlLL~ 
CAK ~x:tşjyoa Ka;.-~er. 6 f A A ı Şebrlmıı 

ı.partantn Mıtıca ı.cıu:ıdt o~ Jıı ma,.iannda u net~ceter a:ın· 

uı:ıerl.nd•n b:rt olan rtıl'!iJllJk b rırac 1 ml$tır-
,,1dır E'.l!ri:eaılııt::- Y;>l por S - fe.'!'le.raenç.tk 3. E"!'· 

T.fl)l.~Mdl ın~ctll\lklt lft-<r nı:Jt ':O cı l."Nl>Or 'J °":n,:s-por o. Hava· 
ııı n ~ ır o:d .tunu .as:t-d' r'!' H'P11 1 ;acil :l !'rkenpo: l 

h.ıun)on l al.up "':\.l: ı•Ot'nl (ıldilr~f'ltr· r,., ıını D.P. Ye 
\f'rm"mn dedi. 

İstanbul' un Üsküdar semtinde 

D. P. ile C. H. P. 
Çekişecek 

Yazan: AHMED BiCAN 

BlL, 'Ö.1i:üdara. nab12 Joklamaı- ttcea.ının ·ne olacaj:ını hiç JdmAe 
una ılderıı::eo, yaımur )"aj:ırordu. kntlremez.. Reylerin pan;aıanaca-

0 ak.;a.m ıune tn aon ı.şUtl•rı bu· gına muhat.kat nuan ile bakılı· 
lut.larcta takUdı kaldı. Oyu. lti ıu· yar. :eu parçalanma ÖakOd•rda dl.. 
nee. aon uık huzmelerini, her ·~- l:er yerlere ıare daha fazla oıa.-
'*m Ö•küdard.a bıraklrdı. Bl.ıan.s. cat.. İşbtrlltlnln auya dQşmüı ot-
lılar ÖıJtüdara onun için cAlt.ın muı, muhalefet eepbeeinl, 55 bin 
teb..tn deaılıJlerdi. oy'Un mühim bir Jı::ıamını tol•Y· 

Öaküdar ş1mdl fakir fukara ya- lıkt& temin etmek avantajından 
tağtdLt. Sabahın erken aaatl•rin· mahrum etmif. 
den lUba~o. vapurlar dol~ ı,. !l!ına! halinden memnun aOrll· 
('1, İ.atanbuı·un aanayı mıntaltala· nQyor. D.P. nln, u:rıaı b1r hayli 
tına. akın eder. Kaz..a dahtllndeltl faıı:ıa olan unaftan, epeyi tef 
fabrika, İnh16arlar ve dlier ~yer. toplayacaıtı muba"k.ak. Fakat "O~ 
!erinde hep Üa.lcUdarlı l'#ÇUer çı· kUdar ça~ı.sı yıltıbnc:. açıkta 
lıı,.ır. NU!w;uo ~70 ini 1-tÇI ve U· lalm olan em.at D.P. re tQa. 
nar Te aeyyar 1&t1cllarla dar a• mU•ttır. Bunlara. Dott&ncııar par-
Jlrll vatandaşlar tetıttl edi)'or. tının tarııııaında barakalar Japıl-
ŞOFÖR DiYOR Kl.. b'llf ama burada ı, ;vapınak im· 

c- Keaaeltt bent kıtır kıtır. uı- t.lnl pe-k mahduttur. 
yorum deeeler, Oldürıtlet, dinim O.P. nln Ull IÜYendtill kunet 
hakkı tçtn Demokrat Partiye rer köylerdir. Parti bütün köylerin 
vf'rmem. Tam 3,.5 aaattlr bekllyo. tendlal Ue beraber oldujı.ına 

rum. bütün buau"'- otomobiller trıanı}'or. Meeel.l 200 hanellt tlm... 

MARDİN'DE 
D.P. İKİYf 

-BölüNMüŞ-

l W'J i 1 

!\lardtnde lld r;eytn 11ıkıntı~ı te· 
k1lıyor. Arıyoruz. bularn1yornı

ı -- Bozuk para. 
2 - Demokrat_, 
Koca şehrın nıE:rkezınde rıe bo

zuk pkra ver. ne de demokrat. .. 
NUktedan bir muhalıf, arr.en 

i)(Syle aedJ: 
•- Şehirdeki demokrattan, bo 

zuk para ıtıbi harcacııı:. Ne o kal· 
dı. ne de öbOrU .ı. 

D P. nin ezeli de-rdı. burada da 
mevcut. Te,ktiıi.t. Mal"C:ıtnde de :J 
ye bölünm.ü~. Bir tarafta ~t;llet.ve 
ktlt Bah~ddln Erdem•jn ııurubu, 

öıe: yanaan da. Beleo.ıre Relal Be
tı.r Günay!&. dtlı:er bazı mılletvekll 
lerıntn sUrükl@dljt'I curup K&l'11 
ka~ıya geçmlf, bekliyorlar. 

:\iuhallflere "'6re. bu tkl taı-at· 
t.an hanaıst aday otursa. dlten yUk 
lenecek ... 
~ehrln merk~zhll tamamen C. 

H P. ye kaptınnıı durumdalar. An 
cak. Jı::6ylere aoaru aidildJkçe btr 
muvaı.ene r.aglanıyor. bu hal. 
ııanıtnde seçlmln ııayet çetın ıe

çecetını IÖl!lter1yor. Tam man'61y 
le, 111.kı bir çekişme. 
D.P. \E KÖ\Ltl!ııiC!'r. 
ÇiLESi 

Marcıın köylerinde. elle dolduru 
Jpyor. D.P .• aızllden ııızliye blL~kı 
yapıyormuş. Köylüde cçıt• yok .. 
Boynunu bükmüş, geçım aunünü 
bekliyor 

Bllıncııa:ı stbl 1934 de, Mardın, 
7 Demokrat. mebU8 çıkarmujtı. 

C.H.P. 1t blr köylü: «- Ben de 
o zaman demokrattım• ı:Uror. ese 
çJmden birkaç aün evvel Mende
re1s. Oıyarbalcıra ıeLmıtti. Oradan, 
buraya haber saldılar. Eğer Aiar
dln b12e 7 D.P. 11 mebus hediye 
ede~e. orası mamur bır ha.le ae
tıreccıız dedt. Bız de Çalı.tıp. ça· 
bal~ara.k arzularını yerine eı;ıt.ır

d.lk. Fak.at ne aezer? .• Şı.mdt akıl
landık artık. cKuruaıkı• ya doy. 
dult.. ite bakacatız arı.ık.• 
M1Ueı.vekU1 ı;ayı~. bu devre blr 

tane dl.ha yUluıelerek 8 ı buluyor. 
Şebtrcıe yqıyanlara rıöre. b1lb&&

ea köylerq.e berbanıu bir ldarl bM 
kıya ıııtdılmecuıı t&k:dtrde. aeçım 
C.H.P. nıncıır. Fakat buna aa tam 
manUlyle inanamıyorlar: «- }.f:e-
11ell• diyorlar. «Her köyün muhıli 
rına ıırızıı bir mes~ aönderıımı~. 
Bu meuJda aynen föyle dent;-or: 
Banaı muhtar, bır ~ö;ı;UntU:ye ee
bebiyet verırae, mühürü elinden 
alutacak.• 

Ve buna benzer c!tak:Ofı• laı. 
_!ı!:!~~in töylülf'rtnJn çllet.ı. 

ıeotı. bana ıı:ıra gelmedL 19 lı:uru- rant ye köyü Qç aene •rnnda 1200 ... .il.O(,: (tl ~ta.rı. _ zo Nban> 0,. 
•• nımurta aldım, dön1Untın ıçtn- haneyi bUlmuş, ııu getirilmiş. rol *•Derı...;.ıı t&.sMLl. Dlr &tin •eçlrece~: 
den ctvcıv çılttı. Ah.. arırada..~ım .,. •köy y&rdlmt• sapılmış. 'Öıte- *aını.aı ve .son ayların yora;unluj:u- • 

a.h- H&nıl ı,,ımı. cllt çıkmadı? ili: 7 bln evllk ıraa paraeUenmif *nu çıJcaracaitıınız.. • 
Neyi kaldırdık da altından ç .. - ıatılıyor. Bu &lbt lı:6ylerde D.P. İBOÖA. (21 .Nhan _ 2o M&Jlf) ı: 
panOğlU Çl~mMll?, tunetll SÖtUDUJOT. Fakat bir t.. *Yılın en &Uı.el a:ünlertol yaşıyor•. 

Kam1on fQförü (Y.\Kt;P S.\1: ), kım t6ylh' daha var kl D.P. bun· *•unuz. Talihlnlz.ln açıklıQ;ı devıun• 
hiddetli ldJ, saat 8.30 danberi a- lardan tet rey dabt alamaz albl. * edtyor. Jf. 

ral:)a.lı vapurla İstanbul& ı~mıt ?ofe.aelA Dudullu k6yQnde en kU't'· :İKİZLER (2t l\IAJ1S _ 21 ouiran)-: 
için &ıra bekliyordu. Kan tepeat... .,etil parti C.H.P., A:emdat 1lbt *Kuruntularınızdan arrılmat. lçln • 
ne çıtm115tı. İçlnJn bütün zehl- köylerde !&fi bütün gün jlplt!rle *aon tr pynt aartedln ye aLze ! 
rtnt csattu, Haklkaten arabalı n- dolaşan bau tlmxlerın tehditler *baatanan ınaana raıdaşın. • 
purla tar.,ıya geçmek b0Yf1lt blr yaptı~ı a6v1enlyor. KöylU heklll:a... • YENGF;Ç (Zl ıı.u.. _ zo Temm.): • 

~:~~ ~~~ı.tt~e~~:n~0;•~~~~~: teÔa:~!:U'ha~a:ı1::~te.umuml bir :Yalnıa kaldığınuı zam.an zevk aıa.: 
, 0-•n"n yU<I•m'•• oıdut.ıa- tt- h"kU k ı•· 11 •calt .,e dlnleneceltatnta. Bua:un tn • , .._ ,.... •• .. m vtrme ""'ım ıe ne, ..eç- *anlarla mUna1Jebetln1z sergin. Jf. 

cari e11yayı, umanınd& tar~ıra men eberlyettnln C.B.P. :re mtı- *•ARSI.AN (Zl Teınm. _ 21_ Atos.J:•• 
ıeçtrememet.ten mUte:velUt telif- t.eve:eelb oldutu a6yleneb1Ur. P'a· •Bazen baklkl yaışınl.Zdan on on-• 
!a, Adeta bardall:tan bo•nan ya~. kat yut.arıda da b~tlrtlldlti Sibl, *bet Hne daha yorg:Un blr !nsan 4 
mur altında, aağa sola top.ı,tuk· muhalP!ete alt reylerin parçalan- ! ılbl bı..edlllyorsunıa. • 
lan, bazılarının telefon edecek mw, n_P, nln itin• çot yaNya.. *B.\ŞAK (2% Atuı. _ zı EJ101) :•• 
..--er ara.dJıtı g6r01Uyor. caktır. Şu halde uıl mncadele * üz d 

O"akUdar<t• oturan eotör aayısı C.H.P. ve DP. araınnda oıacalt:· *Heyecanlı blr haber Y ün en; 
hlçblr partının tbmaı edeml:rece· tır_ * blı' Avdtllnb:t merak edlyorsu. • 

1 Ko a * nuz. Sonı.r tJI. .. tt derecede faz. a nuştu um,-- *TER.\Zi (%3 EylfU _ 22 Eklm) :• 
tatil '°rorıertnln hemen ht"psl o. ~ *• Zaman zaman bUl itlerde hatalı • 
p, den aogumuş. Bunların derdt- * baret.et edtyaraunuz. Dikkatli o- •. 
nl artık b:lmeyen kalmadı? cPt.- * lun. • 
ra J'OU\llluj:u, l"'tllt aıkıntıaı~. *AKREP 23 Ekim _ 2! K.uı.m) :• 

lngiltere'de sinemaya 

gidenler azalıyor 
i·1R,ltere T~caret Veklletı ta

ra+ından 1M7 asenu.: ı1tinct Uç 
aylık de .. ·reaıne ait o:arak n~ 
redllen ta.tatiatlk cetvelinden 
an~44tldığına .ıı:öre. bu müddet. 
!~inde incıaeredeı>:ı 5lnemalara 
226.000.000 ae}"1rcl zıtml~tlr. 

Bu rakam. 1956 ~ene-sinin aJ"
n: müddetini!' alt olan ~.-eK\ln

tlan Ozde 19 nısbet:nde bır 

• ıtl it göıı.temıe:-ttedtr 

24.5 kilo yün veren 
koyunlar 

Srdnı 'de yenı Gal e1aletln· 
de b•r çlftlık aahlblnln 6 aene 
tvvel kaybolan altı koyunu i:'&
çerıle-rde bulunmu~tur. Koyun
lar o \'ak:lttenberl hiç kır.ıulma
dıg:ından boyunlarıncıaıcı ı,·un 

taba.kuının kaltntıııı 4~ 11antl· 

._J 

l"4ZISIZ 

mı geçmıııır. 

Her bır koyundan en u 24.5 
kllo yon alınmış ve bu netice 
bır heyet mılvacebeetnde re 
men teı.b;t edllmlttlr-

Şemsiyeler sigorta 
ediliyor 

Frankfurtun büyük bır -:em· 
sıye ve bat.ton mataz.a.sı. ~em&:· 
yelertn konulan rıa.ttan yüzde 8 
ntsbetınde bir farkla &atı!mat"ı 

takdr1lnde bunların b:r sene ı

çınde karbedllmelertne kafit 
aızarta ecıııecetını b!Idlrmıı;tır 

Köyün meydanı 
:\.fCınıch"de Ba\'yeranın küç..ı• 

btr köyO o!a.n İn2ell ı;akinlerı. 
30 eenedenberı her sene. mun
tazaman köylerine zelere'- ora.
da lki Qç a.y kalan bir karı 
kocadan müt91Jekitıl blr turıst 
atıeaının adtnı körle:rtnln mey-

- İyi :rolculuklar Osmancııım. 

oanına verml~Iero..+ Xö~ halkı, 
bu auretle tur.ıhtlere kar~ı ıu;.;. 

ran borcunu ifa ettlktnı belirt· 
m. ur 

Dünya nüfusu artıyor 

B:r:e~mı.ş ~Ullet!eı tetkUltı 
ta.rafından ra:pnlanan bır ra
pora ıröre. dünyamız nüfuau 
2.691.000.000 c:lür. En .!azla nü· 
l'Ufi& malik olan cıbrt memJ• 
l>et -Eır~ıy:e ~unıaraır. 

Ç.n: 630.000,000 

Hındı~tan 392.000.000 

Sov:ret Ruaya: 20.;.000.000 
Bırletlk Amerı~a: ı 71.000.000 

Senellll: nutus artı,1 30 mil· 
rondur. En fazla ntifuaa ma.. 
tık bulunan Uç tetı.ır de ıuntar
dır~ 

Tokyo. 8.4il.63.> Lond?a: 
8.239,910. New Yorri.; 7.711.50~. 

YAZISIZ 

................................................................................................... ,,,_, .................................. _,_,_ ........... _ ....... .. 
V İ D İ - V İ O İ WALTER LANTZ 

.......................................... - ...... - .................... ._.... .. __ ,_._, ____ ........ &&at ................... _......_ ........... _ 

KURTKAPAN NERO 

CEFCOB 

Çotunun C.H.P. a.ı.ne temayül •t- *•»usünlerde 1at1tballnlz için o-•. 
ılM ıornluyor So ... :l".amantarda --·--·---·----.. ---..,·-··~---·-._..._,..__. .... __ .,...., ,.. ' ... •mır. Terlet bir tet:llf alacaltatnuı... '"" 
bir t.ı.mının. Btlr. P. ye 11tmpatt * sabredin. • ST"V RQPER 
bealedJ.tlerl de: nazarı dltkatl :. YA.Y (?J Ka.sım _ 20 Aralık) : : l 
çekmekte. •Etratınızdaktıertı karıı blru: llgl. r~· .. ;;;;;--~~.;:;:;::'."'I,. ......... 

iyt aeıırıt aıoıf, bir mesbep sa- * "öa' rln duyulan ııatarı anlıra- • 
dakatt 11e C.H P. ye baj:ll. Bunlar •* cak.aınuı. .• İBtJ t(&'Sİ~ MAVf(Jı\I 
küçU~ blr zümre te,kll etmekle TA ~OfSi 1 
beraber, te&!r aahalan geni• ol· *o0.LAK (21 Aralık - 20 Ocak)=• 
dutu.odan. ti.skUdarda C.H.P. tçtn :aeret beuptı ,.. protrramlt ı:allf • 
mtıblm bir kunet. teP;tl ediyor· * manız ıa.zı.m. AQJ. halde zarar e.-:: 
ıar. İdeırekatnlz. • 

Oaf!'l müallıxı.Itrln ağzından tet :KOVA (21 Ocak - 18 Su,&t) ::_ 
tel1me: almak. mümi.Un d"1tJ.l. Fa· *Yıldızınız at.ı berke.ae: 1'ir1n ıtO&-• 
t.at umumıretıe ne D.P. re. ne de *terecek. CHiolUnlizU kazanmalı: ıa: 
C.H.P. Allı• muhabbet d•.ı:raut•n *• tedlklerlntzt bugUn ara~acakaıntz .. 
be&lemedlitlerl biliniyor. Hangi 
partt,.. rey nrecekleı1 ke.th11~ :BU.JK (19 Şu"bat - 20 lUart) : :: 

Aatına bıı.t..araantz, C.R.P. ntn k Iere göre 61çmey1.n. Ona kendi·: 

• 

, __ 
--· ,..~,. ~ 

,.~ .. ~ 
-=== 

mtyor. ~ •Kartınu:dakl ln .. nı yanıı, kanaat• 

bütün kuv-ret tıatnnıtıtune n.t- J !_ nlzi tanıma lmt:lnl •erin. .ıı 
men "Oa.tlldar kaaatJnda teÇlm ne• ..................................... ~ I I llUllllllUltll\UmllllllUUUmllU tmllllllUUUOIUOIUHllUllllHllUUUlllUUUltl""'""tol"lltlllll!tUUll+ı+ınl"IHlllltllHHllMllflllllUtUUUO~ 

f'i'i''it''i"'M''A''i''"A'R'''''~i::::~·::·;~:=~~~~·······-""s"'"'"llHl""'"u"'-11"'-G"""'" "'"~u"'":"""ll'N............................................... . :·: ~,::~ı·.:.u.ıaı 24 00 "':.:~:LUp&nlf 1 
E Na.pal! Maceralaı1 7.15 su eııerı_erl i 
~ MARMARA •Tel: 2l38iOlo- 7.30 Hatif müzik 7.31 Açılı $V• Procram § 
! a B T o l) L O S!lr K&dlnl•r TUrıSu, Ma 7-4~ l-t'. s. &)"in, haberler 1.00 Karışık melodiler ~ 
i &.KIH. c'l'd: 4M5lb eeralar Peşinde. ~ ıtınalıada SllGS. 8.00 Türk mualktal 8.30 Haberler i 
~ Kerem 11• Allı. RarmaA YENi ($. Başı:J odl519h d•. S&hııaJt .toyaıı vaaıı Mü.dk: K. Kıpuçelll. daş.Ian • MttiD Bulutu- aa.mı 2'2'7U. ttM:1l4&r 8.30 Hatif müzik 8.4S su eaırıerı § 
~ Kaya Kahraman GanüllUler :::ff~abu.. Dekar N. Eğlence verleri .tadaflt.n 9.00 Prorram ve Jı::apanış 9.00 Öç aaadau melodiler § 

.! :*~:=: v~~j ~:ı·ı~.., """"' Ş•;;::..-::ug! . oor- ~~~~;:~:.: 'jj· f A 1 Y E :i.!: ~~'16::.ı•~~~or ::;: :::::::;, .,1 
ıtarır.uaua Kahraman Oünıhk4r, Dlfl Örüm- dumm Olrlı Bal• anı· OiVAN -TeL "2Z?h danalan) Cbrlatian Dal 12.l.5 KUçUk koıuer 12.27 Açlll.$ ve Pro~t'lm 

El.RAl\flL" cTeJ: "'4Db '"'~:B.E:RıJTAS •:?mil• bu •e danaos ı,ehraza; Zlal. waa:uer, Remzı 'n1- fıtöpe.ıc reTtl•O) • Trto (t.ı&nbUl 1 )l'SOO), (B• 12.30 Şarkılar 12.30 Da.na; mQaltı 
Para Kurbanıan. " ın lşttralı:lyle .xALDI· OIUDd&D batU müzik. Ra41t (a.trobıtıan) 12 . .5.5 Serbest ıaat 13.00 ~rkılar 

Ll.LB •Tel. '"3591• Kahraman oonoııuıer RIM KİBARI• • Operet dİLTO.N cTelı 48S200•ı Ttlmas Duru ,.. Nllill'u JOflu: 2'74.Wl), (l.J:ı&d.oJU 13.00 M. 8. ayarı, haberler 13.30 Haberl~r 
Haydut. Can Bedeıt 3 perde 9 tablo • Yu&n $adUT&Ddı .ruane.uı.. cTUrt folklor dana> - ,.aka8\: 214502>- ıs.ıs 5'1.lon oril.eatra.ıan 

LÜKS cTel: 44131h ~iL fSl5anca) • !'13Ul• Belli Seleni - MQrJk: deo ba•t.a ıtşam Jılon· Trlo Raş1t lAt.robatlar) 13.40 Melodiler 
13

'
4
) ô;~ eserleri 

Şlmel ıeç1dl •S• :e::·;a~~l~:ld.eal 7 Kat- Karto Kopoçelll. Qa.rşam daııert orkestruı - Mar- - P't.YJOD-da: İlhl1?,._:• fren-vapur-uçak 14.00 Şarblllr ::.: Be;.:eorn.;_~ktla?' 
SAR.Al' •Td: Hl 11 ti. .t. 

0 
, ._ ö Y b& saat ı:ı tı ten.D.lit. mara Roof'da: Ber at. A:rten Gencer va a~~- 14.30 Ateıoctller ı~.oo Kapanı~ 

l"~j1 ~;."~~n:5;;:t..ı llALB .-Tel. 3'tllb ~ m~!:: :ı::;~ı 15 ~ Elmar I1u Ot'ke• o~ PALAS (Bo!t&DcıJı CD. 0.m1ryollan BaJda?"" :; : :,r~!~!ntlno Ork. 18.57 Acllıs Ye Prolr&m 
Ha}·dut Yoamalan. inanmam, KARACA TİYATROSU l\ICLEN B.U.t de.L 4lt91"C,. Arm.aıtan Şe.rıol ort. .. tra- P&f&: 360f?5 - 81rı:ecı: 18.00 Pro;ram .,. tapanı,. 17.00 Ait.şam mQzltl 

Ö"Sı\ I (ICASlmpaşaJ 449361 Devler Bo&uşUJOJ'. •T•I: 4C'66'• e:ı 't'fl ıtra.Ut:ronlar. 223079) - (Dtll1ZJOll•n: 17.t:ı Şarltılar 
H.ıı.yıraıa B'Vllr. İti Alet IU-RE'fV,\. ··.reı: ''"'-.... UAHUT HlllYDL . Kc> Semra Yıldıa (Orlental RERVANSARAT 1 (Tel 1 4191896 (Tatu caatJ.er1 iatıh 18.57 Açılı• "Ve proeram 
Araauıda JobnnJ Belinde. S1h1l'- med.l 3 perde, Çarıam. daııaoz) • Duo Br.nelo 4111131,: b&n.t: 44GZ0'7) (Şehh 17.00 Dana müz11;ı 17 45 Yılmaz Zmtroeıu 

LA.n:R <Kuımpaaa) ıl4t30t baalar Kralı.. ba • CUmarteeı tenz11f.t,,. (İ.tpanyol danalan) ( İn Marucella ort:Ntraaı .,. Batıanı 4+t233) _ (Han 17.30 incua.ı 18.00 Faaıı heyett 
:: Can Bedeli. Katıraoıan OPERA •Tel: l&OIZJ.1>: h HAHc matlne.t. ou. et Birol (ortental dan- Nubar arteatruı. At.tat. Yallan r 4"TIO .. '1'312'0) 18.00 Am.e:U:anın Seat rad 18.30 Konutma :: 
~ GanOHUl•r Kelepçeli Aşıt., t>omır ma talebeft tentlllt Ptı. .Oz) Semra 1-lünlr (orı al1on Trio Kartber (Mek >-oaundan Pto;tam 18 40 Dana müz!tf i 

-'=-~ n!'rff l\lELEK .-TeJ 444!1,. Pençeli Adam ~ar m•tıne. Matıneıer entaı daı>Aôzl softa •• ılka ,arıcıları> Tr1o oub No"b, Eczaneler t8.30 şar.kllar --·~--
Piknik VL"RT •Tel: .$697"9 18_30 Humberto !Franmr. Jıl. owys (Paten fıldlı:taro 18.55 &rbeat aaat 18.55 Satltk aıuı.ten 

_ VE'!\'l 4.R •'fel: '4.?&Sl• Şahaae Fab1şe, E'fa1Z Ki:('ÜK SAHNE •Tel: dııl.arıl Ye diter •t.. .... t- dlt;er atra.taıyonlar. --- __ 19.00 ~l.~ ayarı. haberler 19.00 Türk mu~ttla1 _ 
~ ltıraı dakt:tuı Kıd:nlar C40'?76• atyaol&r. l o·rEL DZNizPAB& <YesU· <BeJotıu • Merkez! Pas l9.l5 Tarihten btr :rıpralt 19.30 Haberler ~ 
:: T\N •Tel . 4807.CO. J ,. YA J R o LA R Ç&!'f&JDba, .Pertembe, Ou NORMAND 'YA: Ti!'.!. 44440, köJJ •Tel. 1311115, tör), (Taksim: Clh&n>. 19.20 YUrttan •esler 19.4'- PIAk dol•bınd•n ' 
! Te<JJ! .&iM, Rocll:n RoU mı ıünlert uat 21 de Marta Zocchl or'tut?"&- Chera.tlt1 Tlno dana or- (Gala.ta.: Fındıklı), (Ka· ıg.40 Konu•ıı:ıa ~ :: 

--'
j 'l'\KSİ" .rretı 44319t•H auare, cumartesi Puar 11 - Ş&ntöa Vera Ma. kettrası - $&nt6s 'nn• ıımpqa: Pl1aJe), rFatth • ıg_4'5 Key po.atuı 20·15 Radyo pı:et&t ,=:: 

_ Kan bahtım SEHi:ıt Ti'f\TROL.\RJ ııunıerı •a.ı 17 d• matı- chlnellJ - Stbea:ı Mu Serra Ka.ra(ilmTO.k: vera )' (Top 19.55 Türküler 20.30 ş.z;ı:ııar 
• t S T A N B O L DRA:\I KISMI (Tel 44%151) ne. Kamedl 3 perde: bammed fMtaı.tll S&n p o ı ı• • • •ı m da t kapı • Aksara,r: Topkapı 1, 20.00 Konu,ma 21.00 Spor hubıhallen r 

~' KAHVatANE Yaz&D: •TEYZJ!:Sİ• yazan: Bran· taz) - Doı1a Bt.aterı ,. (GedllırpaS& Beyazıt: 20.10 Serbett aaat ~ 
ı\L!..."\fDAll cTeı: ?33413• carıo Oolcten, Çevlnn. don Thomu. fVtyanalJ daııal5zl~rl - BakırtöJ 1114-44. BeJotlu '.'ıterkez), <Ca:.aıotlu Si r. 20.13 Ra4Yo ıazete.ai 21. 15 SarkıJar ı: 

i lwo Jlma Yanıyor. Ma.. Bicrem Sunpr. Komedi tST\,"Bt:L OPERETİ _ ton.na (OMeoıaı danı> f44M4. Burp.rad& 513e03 kecl: Duan :satlzı. 20.30 Serbe.et .. aı. 21.45 Sllr n melad! i 
~ cera!ar P"tnoe. J Perde, Sabne't'e 1:oyan (l'lakdm Tiyatrosu): ..,F,tfR4~ffıo:: Tı-1 •~~xıu: Bü1\l.t.ada sısoeı, Çubuklu '!0.35 Sl!:ntantk mürit 22.DO Senfoni orkeatrısı ~ 
~ \Z4K: •Tel !~35'2• .,. dekor~ Ma:r Met. çarşamba, cumartesi, İ.ııpanJal rllıSızı Carmen 880001 . EIO, ı:renlı:öy 5S204~ R A oy o LA R 21.25 Serbeat saat 2245 Gece melodtlert ~ 
: Dagları Bet:ıeren Kız, necıte. Pazar f'.&.at 11 da matl Malq:a. itaı;ın Şant07.U P'lorya 738992, Ballç . n. 21.30 ÇeşitU mll2'tk: = 
__ =_~ GUııatı KOprUaü ,·r.sl Tft"\TRO cTel: ne. Perff!mbe, Cumart& Llta Dorl• Sadık A1'cı ntz 2299:1$. Rabeıotlu ---- '.?2.15 $artılar 23.15 Haberler ,i 

dl'LVAR cTf:I ! 21:157h of4040tıı. •I hılt.a ten.zllltlı tarJ. ,., ar:tadaşlan 4429418. aeıbeıtada 5l&t02. 7 . 10. 1957 22 4.5 lf. B. a}"&n. haberle:- 23.30 Provram 
! Bab11 Me11ke~ı. tatııtam D!:Lt - Yazan: Rent re. Saat. 21 de İŞBİRLl MOG"-MBO (Mott.aJ : latanbuJ 21'222. t.un1e ANKARA 23.00 Gece konHrt 43.33 Dana muztg! i 
; Kanunu ~duran. Komed.I 3 per- Gi Operet 3 perlle. Nthat Ba.~l •e ar~a. Denhıı 36802.0, K:adtkaJ e.:n Açılı• -.e: program 23.30 Dana mUzlfl 24.00 Kapanı_, ) 
""""""'•"''"'"'"' 1 '"''"'"'''"""''''''''''''"'''""'"'"'"'' 11 """""'""""""""'"'"''"'"""'"""1mıuıu1111111ıuıın ""'""'"""'""''"""'"'"""""'"ıu11u11mt1tt111ıııoı11"l""'"'"'"'""''"'"'"""''"'mımn111m1111mıunııu""'"'"""'""'"""""'""'"""'""""""lli'IOllllt1tlllllt'1"l"""'"""'',.••••nnuıllllU 
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C. H. P. 
Mltlna:e llk ıconuırnayı 1at 

C.H P. k&Clın mıııetvekill &nbut 
Mebrure AUoley yaptı y &dayı 
Akeoley aöze •bütün ~ili~~, Yer l}ld. 
rtyete de, ekmek ve l!IU ıer hür 
taçtırlan dıye h&fl&d.ı• il~i mun
ldart baıakılardan •lkl·.'e • U&ünka 
P. lktıdarında İnönü J, t.e, ıC.H 
il vatand .. larımıza kö~·nhar D.P 
le et.me11nız. cıt~'orou .;} muame
rnuz bevann•- .. ., · ır l:l tem. · - .. ._ •arcı .. 
Şaheaercıır; bJr daha r. l\I o bı: 
tır: onu l'&zan la tazııaınıracaıe 
decıt. Akıı.olelo· lfÖYlelllet İnönucınr:ıt , 

•Hiç bir vatand devam ettt: 
lerıncıen dolçı ~1 sıraıei kanaa:
lilndürmı~·~eaiz. K:aoııh&nede ıu
AOnra tekrar a.ldı kı, altı • ., 
deme&l, c }{ p lf'Çımıere stcıeceq 1~ 
bır «iktidar ~~in mUcadelN.1n1n. 
tının açııc 1, C&deletiı:ıt olmacı•. 
dll edecetıı•ı-t,tıdır. Ana:nıMıayı tl 
hUrrıyetı, h&kı &.·nn ve toplantı 
cetız, ıtt11ıacıı m ternJnatı 11'.f!tıre
oldutıı kattar • 1 kıntılar1 mClmküıı 
tız • &1dermea:e Ça.ltıJ&ca 

u.\ \ DE:\10 
ISO'\l,.. kR\Tııf' 

•A.alall-. Alilaall.J 
Oran daha. aonra., C R P. iktida

ra ırelır K•lmu ıyemın4•n bJl• on
ce ilk ı,ının mı!!etY•klllerını m .. ı 
beyanına tlbi tutmak• olaca&:ınl 
belırtere.lc; cBJzım tna.lcA&du:nu 
memlekete mUyoner yett1urmeıt 
tteıtıı. halk kCltlelerınJ refaha ka
vuıturm&.1ctın cıecıı. 

CE~ETLER tZF.Rİ,DE 

:Buntt&n aonra kon\.14an mıllet•e
klll acıayı İlhamı Sancar da tun
ları aöyledl: 

en P. llert ıelenterıntn blrinln 
muhalefet hakkında Clll:t.ldara ırel 
mek ınrasını beklemek tçın ömar
lerı k&tt seıınez), bir dlleruun 
(ancak Cl!fietlerımız üzerınden ıre
tereJc li:tıda.ra ııel ebllırlll"rJ 4e:.<.lln 
dekı aôılertnı basını takip ecıen
lerınız CötınO'jeüntizdür İtte bil 
zıhnı:vetın müme.ıııerıdır ki re
J,ımı bu&Unkti bile a:etırmlfler; aJz; 
ı azı hürnyeıını Çetltll itan unlarla 
tfimışlar. artık vatand&.şt memle

ket. me!'.elelerın. Rörü1eme:ı bale 
SOkmuşlardır.:ıt 

IŞT~' BU 'ft:YDA'\0.4. •• 

Sancar müteakiben ıırev hakkı
na temula.. dedi kt: 
•- 1050 n1ı;anında. bu yerde, Ka 

&lmpaşada &MJın Bayar tırrevın 1 a:ı 
Bır lı:a.ı:nvon 

0 
tara.tı lı:eakın blr slllh oldulu ııe-

tnı1 bulunan kü zerıne rerl .. tltil- r1 •ürülo~·or İkl tarafı ke.<ıkln cıa
sonra telen c H ;u1e Ai:aoleyde:ı hı olsa ~vı işçilere tanıyacaııuı, 
cıa11 OQ:uz Or~ ö rnıııetveıı:uı ı- demtştı. Alenderea ilk kabıneelnln 
ınokrat• ın rnac nce, •Ba:v De- ı>rotr&ı:nıncıa aynı mevzua tem•la 
Oran O p IJr:tıd e:-a.ıannı anıatıı <cıemoltruı Dren.el bine töre. tıbıt 
rnan 1950 )'th dara }'Ulteeldıtı za- bır hak olarak ta.nıdı&ımıa a:rev 
me, hur «Uyku~ a ini bir tok ile hakkını. •aJr demokrat memleket.
dutunu tan&tt'laııtalı&t• na tutuı- lercıe oldutu ııbt lçtımat nızam ve 
adın<1ak.ı bir D p 1 •B~y Demoıı:ra.::ıt lkttaad) lhent:ı boı.mıyacak suret 
kendine arıtıruı .Eliyi, 1957 yılında te ta.nunlaştıracatız) demişti . A.7· 
da rahatça buİ b vıncıe 1950 yılt.:ı nı senenın Mecllı açıı nut.ıtun.1., 
P"Ynlri ııöremı a .11 d.Itt k&hveyı, Cumb.urbaşk:anı :Bayar (1şçlnl':l 
cııt sta:araıunı ~en· dışanda Gell,1- grev hakkını ve tqktlıltlanma bu 
lamı3·an· razet"' lı:ul'\lfa •atın a- kını tanımak icap eder) demıttl 
lerının h.apııe .:~ııerın, Jn.llletvexıı Daha birçok yerlerde aynı töalerln 
dıkaların kapa: ~ıtını a:ören~ sen- tekrar ecııımış olmasına ra~en. 
karşı ıııçııerın 1 dılını ve buna ıtrev hakkını t&nımak f6yle ııur
hayretıe müşah ıı~ev Yapamac:Sttını sun, işçilerin tetktlltlanmasıoa 
ttbarlyle 0 _p n~ e eden; netıce l· mı\nt oıunmu,_ birçok aendlkalar 
etttyfle 1957 ·den l95o de ne va .. cı aenellkalar bırll~l ve federuyon
Yaı>tıl:ını aörtn tamamen ak&ını 1 lar kapatllmı,. sendikacılar mah
en M)nUnda. 0 p_•Bay Demokrat• kemelere vertımıttır. Bütün bunla' 
kete bır başka nın bu m~mlo- dan .sonra mllll}•etçlllllnden ye 
•ku trukıu ese cıruı; demokraaJJ' vat&n Hv816ınden kim~nın fUphe 
ha!ar arııu;ın<ı::o:ra.-.ı. YI a:ettrdi' Yf': hakkı olmayan ııçller Çalıtm" 
tını tarked.tyordu evam, ecıen bu Bak~ı tarafından hakaız olara.. 
alkıtlar, acı te~- Otuz Oran·ın komünlatlikle itham ed!lmlflercıır 
lar araııında d •Umıer ve lt&."ık.a İşte vaadter ve ı,te tatbikatı'-• 
konu evarn 0 tmaeı blttıtı e en bu Tt•\ \TtR FDFRLER h.t 
da btr r.Opü ıırada, mevcıan ··· 
rüldü. ı-aenın dol~tırııcııl:ı lı·l Daha &onra mlllet\·ekllt adayı 

R"'tt Ülker va Fehmi A~anç oı
rer konutma rapular. At&nç lı:onuııı 
masında.. •D-P, tktldarınuı Aona 
enneaıne artık yirmi l'(ln kaleli• 
dedi. 

lMlletvekill adayı Salih Nurt Tü
tel d.e kısaca ~unları ifade etti. 

1.TevatUr ederler ki; muhterean 
ll.1endet'!!8 iki bin llra aylıtı olmı
ranlar İstanbulda oturmuın, bu
yurmu,. Yıne rtvayet ederler ıcL 

her!i.et1 kendi memleketinde otur
.tiUD. öıirtlı Sıırtte, Bıtltall Bitli ... 
te; cıerni$ .. Örleyı.e. yürü beseren
dl, l'iP.O de Aydına.. demeli ... • 
Dır duvar Ü2.erıne 1''P.rh!11jml4 bu

lunı.n bHv ı;. bır zabıta ekfoiuln 
t&k,p euiıı toplan:.ı bu konu.,ms 

Eksiltme Dam 
lstanbul Vakıf/ B .. d .. ı ·· ... d 
İs Yeri 

ar aşmu ur ugun en 
Keşif 

B<.dell 

A.yVansaray • İvaz Eten. 
dı camii 1957 yılı 
rımı.. ona-

Gec;-ici 
Teminatı 

İstanbul • Atik Ali 71 464.62 4 823.23 
Camii 1957 yılı Paşa 
mı... onarı. 

Topkapı . Takye . 1 50 369.34 3 768.n 
h. A cı bra-
ım ~· Cam;; 1957 yılı 

onarımı • 
ç.,nberlitaş. Köpruıu Ca-17 372.35 1302.93 
mu 1957 yılı onar 

•mı 17237.15 1292.79 

İhale 
tarihi 

16.10.1957 

• 

• 

• 

İhale 
şekli 

Kapalı 

zarf 

• 

Açık ek· 
•iltıne 

1 - Yukarıda on . 
lan, ihale tarihi v .h 3f1m Yerlerı, keşif bedelleri, ge~ici teminat· 
!ar BaşmUdUr!U~Ue.:., a e şekilleri yazılı onarımLıır İstanbul Vakıl· 
meleri :,:apı1acaktır~ toplanacak komisyonda saat 15 de eksilt-

2 - Bu it!ere ·l 
evrak İstanbul Vakı~ar'~!na~e~~r _v~. bunlara bağlı diğer büt~~ 
rosunda mesai saaUeri d h~l~udurlüğu Abide ve Yapı işlerı BU· 

3 - Eksiltmeye Kire~ilı ın:e. ~örülebilir. 
.. a) lstanbul Vakıflar Ba m~U ıçın.: .. 

d.ı '.çın 50.000, Atik Ali p .~ . dUrlu~une bir kalemde ivaz Efen· 
rn!U Camileri için de lJ.O~ar'çın 4-0.000~ Takyeci Camii ve. Köp
mınde ~vaz Eiendi ve Atik Al:'.81.1k b ~ışın teknik ve mimarı öne
Takyecı ve Köpri.IIU .

1 
.. ı~ın eskı eser <>narımı ve kesme tas 

bir . . camı erı ıçin de ır· . . 
. ışı ~uvaffakıyetle ikmal es ı eser onarımı cınsınden 

\eya. ~tı~arlık Yahut İn a ed~rek ~a~~erini ya?hrdıklarını, 
rak ıyı bır şekilde id ş at Muhend1'lıği seUhiyelıni baız ola· 
~ele~ce verilmiş belge~~~u:e b~e~etıed~kle~i bildirir iJ sahibi ida· 
uç gUn evvel (talil g·· 1 . ırlıkte bır dılekçe ile ihale tarihinden 
gel erini kapalı ""rflaun. e~ı harıç) müracaat t'derek alacakları bel-
. · - r ıçın t klıl lçınde komisyona ibraz t ? . mektuplarına açık eksiltmeler 

b) 1957 vılı Ticare: ~e erı. -
c) İsteklilerin . . ası vesıkasının ibrazı 

dürlügü veznesine :aet~: te~i~aUannı İstanbul .Vakıflar Basmü-
4 - TolipJe . k ış u unıruıJan. 

~~r; d3iresinde h~~7rla;~:~ıklzarflar i.tin 2490 ~ayılı kanun hüküm
diirl~ ~en bir saat evvel saa:r;4 tek.1~[ mektuplarını ihale tarihi sa
A k lün.cte toplanacak k . e adar Istanbul Vakıflar Başmil· 

d 
çıh t-ksıltmeler i~in de 01.hmlısyotan~ ~akbuz mukabilinde vermeleri. 
a azır bul a e rıhınd t 1 · • unrnaları lA d ~ saa 3 de aynı komısyon· ., _ Kap 

1 
zını ır. 

mez. a ı zarflar için ı>ostada vaki ec. . 
............... il ikmeler kabul edıl· 

ÇA•••p••;:; ·•••••••••••••u••••u • .,,,..,., • .,,.,. (13671) 

"A2 KELiMELERiN . ii.A"i:i:iiil'ili:\iş ···ş"Ei<ii ......... .. 
1~3•s6 

'lruı::tk. 
l" A -:; ... :r-:-1-4.:;;.ı. •::. 

J 

• 
5 

6 

•• 
reıım 

• • 
ıçın çalıfıyor 

dan aenra aıtıııar ara.unda ıona 
•rdl. 

uKOTR\ı> .._\çn.nı 

Müteakiben toplu halde, Kaısım 
paşanın Sınanpaııa &emttM ırldl:
dl ve geçenlerde ytJı:ılan •Kot.rııu 
ocal;ının yeni bir binada açılı~ı ya 
l)Jldı. 

ADA'.\A 'JITl~Gl 

Adana. 6 - Jıtmlzde ve ,eıırı
mtzde 11k aiyaıd açık hava toplıuı· 
t1&1nı bu ıabah aaat 9 cıa Kuruk(ıp 

rü l.teydanında C.H P. teıkil6.tı 
yapmı,tır. 

Oilnl!:IJ ve &.ıcaıa rağmen saat 9 
da on b~nın ü.9tünde bir dlnle• ·t
cı kltl('tj meydanı tamamen dol
durmuş bulunuyordu. Topluluttun 
büyük bir tı:,mının ltçl. memur ve 
çok b&ytda kadın olması bllh&Ma 
dlkkatı çekmekteydi. Partilllerı.n. 
bizzat hazırladıkları anlqıla."l dö
vizlerde ıu ibareler okunmaktaydı· 
•Ha~to var. llAç yok». cparttcllık 

yok. memleket var•. ıkuru faı:.ul
yeden fultarayı mahrum eden ikti
dara oy venntyeceıtız•. •Pllnsız 1k 
lldara paydo8:ıt. t:mubaletetı ezdır 

mıyeceA:lz:ıt, •kara ztyt.in kara el
mas oldu!ıııo •mektep yok. öA:retme!1 
yok:ıt. «8UÇ var, ispatı yok.• 

A!eyd11.nın kenarındaki otelin 
balkonunda D P milletveklllı-rın
deu Sinan Tekeltoğlu fkl, son a
ctay llateslnde ısmi bulunmamakta 
dırı. Ue diler bazı D P lller de 
btılunme.ktaycıı. 

C H P 11 hat.ipler iktidar parti
sini t.:>nklt ettikçe, meydandaki hal 
kın b&.,ıaruıı çevirerek Sınan Te
kellottuı.a baktıkları. dl\vlzlerı o
ltuyablimesi için otel balko:ıuna 
doQ:ru toeötürdükleri. c:kara 2:Pytln 
kara elmaa oldu• dövıııını ta,ıyan 
şahr.ın lae. meydanın her tarafını 

Clolaşarak bu tba.reyt herkese okut 
mayı ihmal etmecıtıı Cltkkate şa
yandı. 

Otel odalarını. evlerin damları
nı ve a(ı:açların altını doldurmuş 
ol&l\ tacıınların. saat 11-30 a kadar 
mlt.ıng meyd&nını terketmemelcrl 
ve hayat pahaltlııtını dile getiren 
hatipleri sık sık ve şiddetle alkı~
lanlatarı da hayat pahalılılının en 
fazla ev kadınını muıaartp et.ti
ili anlaşll.m&ktaydı 

Hatiplerin kon~maları sona er 
c11kten &0nra. aayusı on bini qan 
halk. Kemal Satır. Bavkam. Ar-
man ve EroQ:lunu aralarına alarak 
parti bina.sına ka<lar arellrdller. Ev 
lertn pencerelerinden bakılınca İ
nönü caddesi ınr.an seliyle cıol
muş bir nehre benzlyorc:ıu. 

h.O'l "''\1.-\L<\R 

İlk olarak C.H.P. Adana adayla
rından Dr. suphl Baykam eöz al
dı. Bay.kam. bdzlerine O P nın ik 
tıcıara hauai :tartıarıa a:eıcııtını, 
'r.Ulüm ve karanhk idare dıye C. 
H p_ yt o zamanlar na&ıl kötüle
dll;lnl. izah elti CelAI Ba:',·ar ve 
Adnan Mencıeresln 1946-1950 ara
sındaki muhalf'f~tlerı sırasında söy 
ledıklerı bazı &özlerı ele aldı. cBu 
ırun avnı ~zleri biz söylersek der 
hal karşımıza hapishanenin demir 
parmaklıkları çıkar:ıt dedl ve aöz
lerıne devamla e;unları stiyledl: 

c:Bız halkı aıaatarak. yalan 
,.avıı1 f"r<"k lktldara a;clmek l~tenll 
yoruz. Mu\·af!a.Kıyetımız tçu1 bal
kın te\'eccültü \•e ~aınlıni davr&nı 

~ımız klh gelecektir• eledi. 
Bundan aonra işçi ve cıar aellrlı 

YAtandaşların tnetSeleleri üzerinde 
tahlil yapan Baykam f'lerilm•l d .. 
dııt•· 

eller mahallede 16 milyoner ol
ttuıunu, çıttçının milyonlarca ıı
rtılık pamuk sattııtın1, söyleyenler 
ekmek bulamayan çocuguna aya.le 
kabı. kllap, defter tenıın edemlyE"n 
tUıblnlerce muztarip vatandaşın 
ahını da unutmamaıu:sır. :ll.ff'bus 
nıaa,ıannı bir tırpıda 3000 liraya 
çıkaran D.P 1ktl<ları 4 lira günde 
hkle ltçıyt 150 lira aylıkla geçin 
meye icbar edllen memunı. vıcdan 
OlçUlerıne vurmalıdır. Biz C.H.P. 
iktidarı olarak :ıengın dü~manı de 
ııııı: Fuat ıçtın.aı acıaıeıın teetı
ıUIU için çalışacağız. Her vatan
Cl .. ın Jnsan ııbl y~amalt, ve eme 
tının '<ıırtı11A:ını almak hakkıdır.» 

Dr. Suphl Baykam, bll&hare C_H 
P, nın ıktldara ıeıcıı"i talı:dlrde ne 
ler yapacatını anlatmış ve sözle
rini şöyle bltlnni1t1r: 
•Bıı C.H P. oıarak. vatandaşlara 

ınıtln h&klarırıı tanıyacağız. Roze
te töre vstanda,!!lar arasında te!
r1k yapmayacattız. a.sla kin gütm1 
yecetız Kıyruetll reylerınızin hak 
kını vf'rtnl!'Q'f' çalı~•ca•ız :ıt 

Dr. Suphl Bavkamdan sonra. Hu 
kuk Doçent.! Hamzn Erojtlu ısaz al 
mı' ve :ll.1llll Korunma Kanuuu
pun akaaklıklarını izah etmiş. va 
1ancıa..,1n bu kanunla çektlll aznbı 
anlatmııj. tüccar ve esnafın bu ka 
nunla utradıtı nl&dell zararları an 
latmıt ve ezcümle demle:t.lr ki: 
~Bu kanun pı\"L<1amızı altüst et 

mittir. Bu kanun memle-kette 
yokluklar .,.rııı: yaratmt!'.tır Tek 
parti devri dıve demokratllirın kı'\ 
tOledlklerl C.H P iktıdarı uı .. 
böyle bir e:eye teveesuı etmemio:tir 
ve asla da etmeyece!r.tlr.:ıt 

Hamza Erot1n·nun konU!Şma&ını 

mtltealup. Or N~vzat Annah s6z 
aldı . .\nnan, ııçi meır.etelerlne te
maa etti. «t"': Sl10rtalannın b:r 
baatahaneıı yokken. ll&ç bulamaz 
ken Adananın l(Öbeflnde btr ış 
hanı yaptınnaeı, ltçl hatları He 
alay etmekt.en başka blr ~ey de-
111<1.ln dedl. 

SO'l c.\arak kCln:Uyt> C.H P Ada 
na adayı ve c H P Parti ~teeııaı 
U~·e,,ı Dr Kemal Satır goldl. 

cYUz seneden beri bUkllme~letl 
Afechaın ve muhalif partilerin mü 
rakabe!<>\nf' tabı tutmak için müte
madiyen ra:vret halindeyiz. Bu u
turcıa Klrlşllen te!_:ebbüslcr!n en 
cldd1Rlnl. en uzun ömflrlQ!ı.ü 1(\ :,•a 
tatmak lçln Halk Partisi olarak 
tn&an ı:akatının cıst.tınde !ed&kAr
llklarla çalı~ıvoruz Ç'ünkU biz C. 
H p_ tiler. vatan sel&metlnt. h\\r 
mllle:.teo .sarında bulunmakta g:ör 
dQk Tek partınin mahzurlu ve 
avdınllk cırııayan ldarefline ken
di arı.urr.\ızla so~ vrrd ık . inanç 
ve •:uan ~ ·:t'.a rf':)!ml yaşa:.acatt1-
m.17a t-.aıııvız 

~Ulcadelcmız. reJlm nıeselt>lt>rl 
vı• pllnAız. protramsızltk aoıayı

slyle mllletın cektlRI geçlln atkın· 
tt!tırı lçtncllr.ıı 

Satır bundan sonra 1950-M ve 
"57 1>eçım li.anunıarının bir tahll
llnl yaptı. ve bunlar ara.sındakl 

!arkları tebarüz ettırcıı. 
Or Kemal ı:;atır. işçi meeelele 

rıne de teuıasıa· 

dedi. Ve çocuklara \'erilen mendil 
ıçlnd•llt bayram harçlıktan ııh1 

ışçııere 15t"('lm harçııgı cıatJ,tmakla 

işçinin çektlki ıztırabı unuttura
caklarını zannedenler aıcıanelıkla~ 

nnı ö~renf"Cf"klerdlr. Dedi ve ı;özle 
rlne ,öyle devam etıı: 

ıİkllaara Relinıek. hl:ıe :..·ardım 
edenlere mcn!ut ballamıyacaKız, 
bu Oıa:ıltıe eafımızcıa bulunanlar 
va.raa. ~imdiden başka kapı ara:;nı 
lar. BJzını politikamız. yAran po
litlklı:ll del:JI. millete hizmet poll
tıkaıındır. Kın gtltmedell herket-f' 
mOsavı muamele yapacaA;ız. Hak
kına razı olanlar, lltıınas ıstenle
yenler. vunnın peııncıe olmayan
lar bııım başımızın tacı. mücadele 
arkadaşlanmııdtr. 

o P. ldarecıtert kendi partılllert 

ne. Halk Parl~lnl umacı liflhl s& 
termek ırayretlndedırıer. kendi ar
kadaşlarını korl<.utup. Halk Partt
Rlne oy vermekten va.zı;eçırmeytt ça 
lqıyorlar. İşte biz. millete açıkça 
te&hhüt ecıtyoruz. KJn etıtnll:vece 
klıı. baı.ın hürrly{'tınl, adli temtna· 
tı aaQ:layıp. hemen 6eçlm.iere g:lrt"
cetız 6 ay sonra yeni seçim var. 
Bu lr!dl:t herke5ln g:özü önOndedlr. 
Tek partl yok ve tek şahıs hA.kl· 
mlyetlne son vennel:e doQru lto-
şuyoruz:ıt 

C.H P. jzMJR ADAYLARI 
TAAHUUTNAl\IB 
Jl\lZAUYOR 

iz.mır, 8 lTeletonla) - C.H.P. ia 
mır adayları buaUnden ltıbaren e.t.
ıeriyetle Mecltae ılrdlklerl takdir
de aıu ay lı;lnde ntabı ıeçlm aı.ı.

mi ıetirerek aeçlml yenlleyeceklerl
ne dair tere! •O:ıune dayanan ta
abhUtname lm.ı:aıamaıa b&f,lamıf 

lardır. 
TaabbUtnameye lllı: lm.ıa:rı koya.n 

il başkanı Or. Leblt Yurdotlu bu 
hwuaı.a funları töylemlftlr : •Sen• 
terce otorlı.er llatemle idare ed1len 
blr cemıyett.e demokrattlt nizamın 

yerletmell ye tek parti dlktatorYL 
aından kurtulmak tcın mutlaka yarı 
ya yakın muhalle mebuaun t.recHat• 
bulunması llzımdır. BuıUnlLu ı•· 
nl.f bölge etaert:ret uauıu buna lm
kln •ermiyor. 3,., mUyon da rey al· 
aa muhalefet.e Mecllate 30 mebuı 

btraluyor. Bu bakımdan ıUr'atl• 
nlabl ıl•temin tatblk.1 birçok dert
lerin deYaaı olacaktır 10 aeneden
berl mOcadeluınt yapuıımız bir 
flkrın muzaffer olmuı yolundayız 

Muhterem lıımlr balkı bir.! bu dL 
•ada dcıtekler1e her •eçlmle en •· 
ıı:atı 200 muhalif mllletvetlllnl Mec· 
llae aıacatı muhakkak olan nlıbl 
aı.temı kabul •tmek ve altı ay aon· 
ra aeçlmi yenilemek oamu• Ye te
re! borcumu~dur.• 

Yurdotlu bundan aonra I!Hi 11· 
hnda çıkardıtı 9 Syl(ll lllmll a:aze.. 
teden bu .oyledlkler1nl leyld eder 
mahiyette pasajlar göstermlfUr. 
jz; •• iR C.11.P. ADA YLARJ 
BEÖENİDI 

İ7.mlr, ı (Telefonla) - DUn ıece 
YUkaeJı: Seçtm Kuruluna tevdl •· 
dlldlkten sonra resmen llln edilen 
C.H.P adayları araaında İzmlrden 
lfÖAterttenler •ehrtmtz muhallf ve 
tarafAız vaıandaelar ara.aında, bu a
rada birçok O P- iller tarafından da 
beğenilmiştir. 

Siyasi çevnter, lzmtrdı bu ıı.te
nin kazanma eanıının yüzde &O nls 
betinde old.utunu bellrtmelı:tedtr-

ctııçilerl yeniden aldatmak ıc:ın 
a:ayret li&rfetmektedlrler. Grev ha...'lc 
;u taıııyaeaaız. dly.enlerın bu hak· 
kı tanunadıktan başka &tellk sen !er. 
dlkalan da hala!ız ol&rak kapa~ 1 Diler 
cıııttarı lşçinhı meçhulü d{'i;ıld'.rıt taldıtı 

taraftan uçlmlere 20 ıon 

1fU ııünlerde İzmir •e cl· 

varındaki aiy&ai faaııret bar&Htınl 
gutı. g~tık~e arttırmattadır. BU
gün de D.P. 11 mebuı ve mebus 
nam.ıe~lerl muhtelif yerlerde toplan· 
ular tertip ederek temuıarda bu
lunmuşlar ve uçlm propasandaaına 
deYam etm1flerdtr. 

C.H.P. tae, 11.ııtenın Ulnını mUI•· 
akıp derhal faaliyete g:eçmtf ve 
yarından 1Ubaren E"'e taptnd.a. btr 
kampanya açmayı tara.rlaştırmı,tır. 

ÖnUmU2delr.l ıı:ünlerde İzmlnte ya· 
pılma.sı muhtemel aç11t bava top· 
ıantılarında partinin titri relen ş&h
alyetlerl Jr.onuli>malar yapacaktır. Bu 
arada 20 - 23 ekim tarlhlerl arasında 
yapılmaaı kararla$lırılan ıeçlm ön
cealnln en .on mltıngtne aıya.ıu çeY
reıer bUYÜk bir Onem vwmelr.ttdlr· 
ter. C.H P. tarafından yapllaeak o
lan bu mltlnıı:de sene! b&P:•n inö. 
nü. ıenel •ekreter OUlek, parti mec
IW üyettrl •e kalabalık hlr aday 
kltlui hazır bulunacalı: Y• mubte· 
llf lr.onu,malar yapacaklardır. Bir 
nevı gövde göaterl!!I mahlyetlnde o· 
ıacak otan bu mltlnıln hazırlıkla
rına devam ıedllmektıedlr C.H.P. re 
kartı aon gilnlerde ER:• bölit'eıtnde 
ttöeterııen aeotş alAkanın mttın,e 
taslr edece&! ye daha e••el JapılL 
caır: mlttnıı;lere mukabil C.H.P nln 
mltınırlntu aon aenelerln en muat:· 
zam1 olaeatı tahmin otunmalı:tadır. 

Hür. P. re gellnce; bu partide h&
nüz hiçbir faaliyet ıoze çarpma
maktadır. HUr. p_ de adaylarının 
ııın1nı mUteaklp Ege çapında bir 
propaganda k&mpanyuına b&ıJ.aya· 

elı:tır 

C.M..P. de ise hemen hemen hiç· 
bir tıpırdama yoktur. Bu par't ıre. 
cen ha.tta İzmir adaylarını llln et
meatne rattmen propaganda faaUyetl· 
ne ıırtşmemlftlr. 8 Ekimden ltıba 
nn her üç muhalif partinin de 
Egede birden faallyete ıeçecstt tah
min olunmaktadır. öte yandan et· 
var kazalardan ıelen haberlerden 
anl-.1ldıaına ıtOnı C.H.P .•• BUr P. 
ye kitle hallnd• iltihaklar vuku buL 
maktadır. Son olarak buııun eebrl· 
mlıı DP. AkaUner ocatından 38 va 
tan<1af latlta ederek C.H.P aaflarına 
ıcatılmı.,ıar<1ır. Bunlar araıında o· 
cak. ltlncl baflr.anı da bulunmakta 
dır. 

ANKARA'DA 

Ankara. 8 - C.H.P- Altındal ilçe· 
ıt bua:Un nat ıo 4a Atıtbeyde ka... 
palı bir nlon toplantııı :rapmııtır 

Toplantıyı Ankara mllletYelı:lll a· 
daylanndan İlmatl inan açtı Ye D 
P. nln bugUne tadar yaadettltlerln 
den blçblrtıınt yapmadtlını belirterek 
a6&lerln• f6Jle devam etti : •Arka 
dll.flar. D.P. itler ilçenize ıeterek ya. 
adlerde bulunurla~ onlara lfOyle 
cevap verln : Bla yenı blr , .. y taı.e 
mlyoruz. eAklden yapaca~ı dedtkle. 
rtnızın % 10 unu yerine getirin h• 
pımtz oylarımır.ı a1ze •erelim 

Biz de namuaumuzıa lemin ed• 
relı:, alı:e aö2 verlyoruz. Onlar bu lı· 
tetlnl:ıl yerine ıetlninler, ıt:ılerl• 
beraber hepimiz reylertm1zl onlara 
vereceğiz.• 

Bundan •onra mikrofon• Ankara 
adaylarından Hıfzı oauz Bekata a:e· 
lerek D.P. nln ara& •e tapu da&ıt· 
ma vaacııertntn yalan oldulunu, 
bunların seçim anaları ve tapulan 
olmaktan Heri gldeml}"ecetl, çUnlı:U 
ne halka •erecek bu tadar ar1& oL 
dutunu ne de tapu Yereceil& dedik· 
teri yerlerin panellenmedtğlnt b• 
llrtmı, Ye şöyle cıemı,ur : cSlzler 
de görüyonunuz lı:I D.P. 11.z.e bun· 
tarın hl~blrini veremez, •eremlY• 
cektlr de. Bu ~lerl aneak O.H.P. 
yapabilir. Reylerlnlzl bize Yerln17.• 
Konuşan cıııer Antara adayları. 

~~-------------::-:=-~~-- ! C.H.P. nın yaptııtı ye yapmayı ta· ahbOt etUli iflerden bahaetmifW". 

d r ' C.V.P. FATİH TOPLı\NTJSJ 

d V 8 m e e ,C.H.P. Fatih teşkll&tı, Akdeniz cad.. 

satar, Çlkar, 
t Y 0' a ::e:.:.--------- d"l Kamor oıalonunda bl. kapalı t aka aalon toplantıaı tertip etmıetır. İa· 

tanbul mllletveld.11 adaylarından 

Mebrure Akaolty, Oıtuz Oran ve Bt
dlt SUngütaydan ıonra aötı alan Ah· 
met Neslmt Ersenç, Q_H.P. iktidara 
gelince emeklilere mesken temin e· 
dllecejlni, çocukla.rının ot~tulmaaı 
tçln taha11 yardımı yapılaeatını, e· 
melı:lllerln nakil yaaıtalannda tenzL 
lltlı aeyabatıerlnln aatlanacatını 

ıöylemlş;tir. 

ROAO LUG lastiklerinin meziyetleri: 
e Tab•n ~ 53 d • h • kahn 

-~il 
adi ROAD LUG 

lastikler lastikleri 

... -:"'* 

... / ,/ / 

Çifte vazife gören 

ROADLUG 
Lastikleri 

yol olmayan yerlerde en kunetli çekme 
kuvveti temin ettiğ i gibi muntazam 

yollarda kilometre başına olan 

• Daha gen••• dana fazla çekme 
1 

kuvveti ve daha az a•ınmak lçı" 

lastik masraflarınızı azaltır. 

Fazla kilometre yapmak için çekme kuvvetin· 
.den feda kô rlok• yapmağa IOıum kalmam •ıtır . e Te.banın merkexi"dekl gen•t çız

gı sar&ıntıya man• olarak yol Oz•· 
rınde fal:la kılometre temin eder 

• eır• kısa blrı uzun kalın ve tak· 
vıyelı dışler, orazl na5•1 olur•• 
oısı.ın, fazıa çekMe kı..ıvvetı v• 
emniyet tem•n eder. 

• Lastik leron omı..ı:zları mUmklln 
Arızalar göz öntJna alın•rak aon 
derece takviye edllmiştır. 

e A•ınmaya son derece mukavim 
yeni kauçuk hamuru la9tik iskeleti 

• Dünyanın en mukavim bezı olan 
3 T bezıerile ımal olunmuştur. Bu 
sureti• ta• ve çarpmalara karşı 
a:zaml emniyet temin eder. 

ROAD LU G lastikleri dünyanın on tecrübeli 
kamyon lastik fabrika s ı tara fından size ç ifte 
hiımet görecek bir kamyon lasti ği temini için 
meydana getirilmiıt ir. 

Atınmoyo en müteha mmil b ir homurdan ve 

Goadyeo r'o münhasır 3T beıle ri il e imal olu· 
nan bu lastik yol olmayan )'erlerde size e riıl· 

lemeyecek bir kudrel ile yol olan yerlerde 
bin lerce fazla kilometre temin eder • 

Dünyanın her bir tarafındaki bayi lerimiz ıi:ıe 

bu e msa lsiz la stikler hakkında lıohot vermeği 
vazife bilmekted irle r. 

GOOD/iEAR 
OUnyının her bir la r1fındı Boodyur l11Ukltrl il• diler 'bütün morkılırdın 11111 'JUk tııınır. 

T ü rkiye depoziterr: 

TATKO • Otomobil, Lastik ve Maklna Ticareti T. A. ş. 
MERKEZi :.Taksim Bahçesi karşısı No. 35 Tel. 472030 

TAMiR ve YEN iLEME 
: lstanbul Mecid iyeköy 

FABRIKASI : BUyUkdere c ad. No. 76 
Tel. 47 21 7!1 

BULMACA 
• • • 

• 

• 
Soldan ıaıa : ı - Saman kapan . 

2 - Kıaa uman: Buytıt. 3 - Aile 
erlı:lnından biri. 4 - Abbıpca aoh· 
bet. s - Binanın t11.1mlanndın; 
Bir nota. 8 - Aı:tzına kadar. 7 -
Cet; Vlllyet1 8 - Özel işaret. 

Yulcandan aşatıra : 1 - Bir mobll
J'I. 2 - Oeoı.ııt: Bayatı. 3 - Blr 
taJJ.t. 4 - Yuva. .S - YadecUlme. 
8 , İşaret •ıfatı. 7 - Bk renlı:; Da
mıtma arıttı. 1 - Yüz; Beyan •· 
datı; Bir r.ota. 

DÜNKtl Bl.'L:\lı\CAN'IN HALLI 
Soldan Pf& : 1 - SamUrıe. Z -

En; Si. 3 - Apıe. 4 - Anneanne. 
5 - J..i.; Rlda. 6 - Eşit; Ama. 1 -
Tipi; zan. ı - Ser.L 
Yukarıdan •falıya : 1 - Sefalet. 

z - Ön; Na.elt. 3 - An; ip. 4 -
Ürperti. 5 - SalCt). 6 - Endaxe. 
'1 - Es; Nunaz. ı - iıe; Ana. 

Fas kralı Mendes - France 
ile görüştü 

Rabat 6 (AA.) - Kral v_ Mu
hammed bu sabah Pıerre Mend.es
France•ı kabul ederek kendisi ile 
bJr saat g:öri.ll}müştClr Faıs radikal 
&ObYal!ı:ıt ı·ecıer&!Syonunun bir top.
lantısına başkarıltk edecek olan 
?l.lende6 • France yarın Parıııe dÖ--

Z AY 1 
Edlrne'nln ~terto kanıt Nütuı 

!.iemurlufundan alm'- oldu&uın 
n.üfua hüYlyet cQzdanımı zayt et
tim, yenlıllnl alacaQ:tmdan Htklatnln 
bükm'l yoltlur. 

l\Jurat oflu ZtkerJya Diker 

Sa~ıt.oı VATAN Oazetecllik ı-e 

Matbaacılık T. A.. Ş. adına 

AH,IF.D E!\f f fllıl \IAL'1 1'~ 
Oı:r:.ın.ı NE-şrlyat MOdUrü 

Özcaıı ERGtlOP R 
8u eav•d• Yızı teıerınl fillen 

ı 1ar11ı t-'1f'n m~uı mOdOr 
SADUN TANJU 

GaY.tt-Jn;ı.~ \·azıların \•t>nl narf
lerıa conderı;meaınt rıca ed'!:<z 

Yeni Asır'a 
Bomba konacağı 
ihbar edildi 

HU<ıU<ı1 m11hıttıırım1.,t1pn 

tzmır 5 - Şehrımızde ınu,ar 
eden y0k8ek tırajlt a:azetelerden 
ıYf'nl A.sırv a bu a:ece l!iabaha ka=
şı :.ı şahıa ıtelerek. muhalefete men 
!IUP baz.ı klmselerın ıuetl"re ı;a
botaj yapacaklarını ve bOmha koı 
malc suretiyle matbu blna.-;.ını ha-
va~·a uçuracaklarını ı,ıt.tıklerını 
söyleml§lerdir. Sabaha k&11ı sut 3 
raddelerinde yapılan bu ihbar o.ı.&
rine matbaa.da çatı~an penonel du 
rumda.n derhal gazete meı;.u!lerinl 

ve emniyet. makamlarını durum
dan hal>ercıar etmiıterdlr. Jhtıı.trı 

yapan muhblrler derhal 1razet.ed..m 
ay rıldıkları için tak.Jbata mMn<ı!t 

teıakU edecek lpucu elde edileme
mııtır. İhbar emniyet makamla
rınca ehemmiyetle tahlı:ık echl
mekte olup 1ıazetentn içinde ve '3.l 
ıında lüzumlu tertibat alınmış bu 
ıunmlltadır. 

--<>---

Fransa kabinesi 
kurulamıyor 

""~"'"'n <\hın•ı 
Parla fi - Guy Mollet dün ak· 

şam yaptılı bir konuşmada Cum
hurbaşkanının kendlslne tevdi et 
t!ll va.zJftYI yerine a:t"tlrmekten 
vua:eçeceıını ima etmlştlr. 

Dulles • Gromiko 
görüşmesi bitti 

Wuhlnırton. 6 - Amerlk&n Ha· 
rtclye Vekili Poeter nuııes ve ~ov 
yet Hariciye VeklU Andrel Gro. 
mıko dtln weee dört u.at aoren bir 
llOrü-'1'.Dcde Orta-cıotu. 8\IA.hlızlan 
ma ve notu-Batı meseleleri dahil 
olmak Ozere muhtelif konulara te 
mu etmııtıercıır. 

•ATPAt I 

tAŞYAIININ DlVAMI 

VATANDAŞA 
TEMİNAT -

(Ba51 1 fncftlf'l 
RRlk Parlhlnln bu tı«>hnltrde ba
earı .. ı; n1ıı .. ıaı.ıı \atandaıslara \t

rll"rf'•I lf'nılnattn Yt"l~r T"e tııtmın 
f'Clll'I dl,rt" l.Ar 1lann1a!'1na bA&lıdtr. 
llatı.. Parlhlnln ltdt"rlerl, tarııamı.r
lf' başka bir df't'lrdt-, b:t.sk• sartldt 
altında ısı~tlllı • .lt>rl ıuaahları ttl
raflrın ('t"l..lnmf'ınell, hunları hı.ı· 
aılrıl.11 ıuıla)15Jarblf' hn"i ~ornl.'

dllo.lt"rlnl !){'ili f'tnıt11. nıli~ta\..11 'a~ 
ıand3$f11ra htlt..bal bali..lı.ında t:\rn 
bir tonrf'Hf' fll"mLnal ı-ermeli. lbtıra
l"lnı dU) ıu.alıdırtar. B• temlnat111 
l..U\\f'tll olup t'llmımaııt 19~7 se· 
çlmlt>rlndt t,·olı.: acır ba!laCalıo.Ur. 

Bl7<"f" Raik Parti inin t"ıl! dllf'r 
nHıhaiıt partllll"rln \f'rll"cerl temi
nat. yalnı:ı rf"Jlm metııt"lelerlne nlt 
ohntı.l.la ı..alınanuılı. mobılıt p:ır· 
tllf'r, ff'mf'lll idari ıslahata ttıtl'.f'ılC 
rtu)du'-lannı brlll ettneltdlrler. 
kanunlar nf' kadıtr mOı.tmı:ntl bir 
hale A:ll"llrlll~t ıetlrll'-ln. baıünl.U 
1daı1 mf'kant:Emanın ltıttyaee. >·t· 
ttr olmaı..tan (,'Ol. u7.tı.k bulnnma•ı. 
yf'nl r~nl eetıU;. <ıl'-ltmlerl rarıtt· 
nırıta yol açnhlllr. 1·or .. l:rt. ytrlt 
nıf'zhet ,-e lhtlcaoı;lardan "" ttnt>· 
hl ~Uleha,.o;ı<oların ff'rrilbeılnılf'n 
ı~tlfade ,ouyte mutlaka tyt ldftre 
ll"ıllllr bir n1en1lel.tt ballnt )fl\o;.· 

c;eltllmeıe muhta(.·tır. ~tvrat "ıc
tenıle n1odtm hasatın lc-apl:ın 
mftmliftn. deıll ı.areııanamaz. 

Ahmed Emin YALMAN 

Adana lig maçları 
Adana 8 (A...A.l - Buırün yapı

lan ıı1r maJiarındL Mlllt Mem.:.ı
cat. - Alı:ınıspora 1--0, Sümerapar • 
İdmansurduna 1-0. PAJcııoy - A· 
dana&por• ~ a:allp ,elmlşlerdır. 

Akköprü Karayolları Merkez 
Atelyesi Müdürlüğünden 

ANKARA 
1 - Atelyemizde mevcut 1S94 adet hurda oto dış lb

tik 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu ıereğince 
atık arttırma sul'f!tiyle satılacaktır. 

2 - Mezkur lastiklerin föalesi 21.10.1957 Pazarte.si gtinil 
saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Meı.k(lr hurda dış 15stikl•rin keşif bedeli 79700 T. 
L., Geçici teminatı 5977.50 T.L. dır. 

4 - Bu ihaleye ait şartname Atelyemiz Santral Me
murluğundan ücretsiz olarak temin edilebilir. 

5 - Geçici teminat ihaleden bir saat önce Ate1ye veme
sinc yatmış olmalıdır. 

6 - Satılığa c;ıkarılan hurda listikler iş günlerinde ve 
mesai saatları dahilinde Atelyemiz sahasında görülebilir. 

(13982) 

lzmir Defterdarlığından 
Sıra Gayrımenkulün cinsi ve bulunduğu Muhammen b. ~minat 
No. mıhı l Lira K. Lira. K. 

55 Karşıyaka Bayraklı mahallesinin 
1609 uncu sokağında kilin 2021 ada 
5 parselde kayıtlı 24021 ın. lik tas 
ocağı arazisi 

56 Alsancak ~tesudiye mahallesinin 
1474 üncü soka~nda kain 1249 ada 
1 parselde kayıtlı 258,75 M2. ar-
sanın 17/20 hissesi • 

57 Karşıyaka Soğukkuyu mahallesi· 
nin bostanlı çıkmaı.ı sokağında kiin 
eski 148 yeni 277 ada 34 parselde 
kayıtlı 32622.50 M2. ve 13 taj No. 
lu ve içinde 800 adet meyva fidant 
bulunan bağ yeri ve kulenin 38/158 
hissesi. 

24021.00 1801.58 

21993.75 1649.55 

82788.30 53~Q50 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı Ut parça fayri menkulün mül
kiyetlerinin satışı 27.9.1957 tarihinden itibaren kapalı zarf usulü 
ile arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 21.!01957 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
15.30 da lzmir Defterdarlığı Milli Emlak MUdilr!Uğü mtizayede sa· 
tonunda müteşekkil satış komisyonunda ayrı ayn yapılacaktır. 

İ9tek.lilerin, geeici teminat akçelerini yatırarak 2490 s~,,ıı 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını, 
mezkür gün ve saat 14..30 a kadar Salış Komisyonuna tevdi et
meleri. 

Postada vaki gocikmeler kabul edilmez. (13472) 

MUGLA VALILIGiNDEN 

Yapı İşleri İlanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: l\fulla vilAyeti merkez ceza

evi V ve VI No. lu koğuşlar kısmında yapilacak ... slı tami· 
rat işidir. 

2 - Keşü bedeli 56165.41 Ura olup 1957 mali yılı içinde 
sarf edilecektir. 

3 - Eksiltme 16/10/957 Çarşamba gtinil saat 15 de Muğ· 
la Nafia l\!UdUr!UğUnde toplanacak eksiltme komisyonunca ka· 
palı ıarl usuıu ile yapılacaktır. 

4 - Bu işin eksiltme dosyası Muğla Na!ia Mildürlüğü 
kaleminde görülebilir. 

S - Eksiltmeye girebilmek için lstıeklilerin 1957 yılına 
alt ticaret belgesile usulü dairesinde (4058,30) liralık muvak· 
kat teminat vermeleri, 

6 - isteklilerin bu işin teknllc öneminde bir işi iyi bir SU· 

rette başardığını ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle iha· 
le gününden (tatil günleri hariç) en az Uç gtin önce Vilayete 
müracaatla Villyet Vesika Komisyonunda ehliyet vesikası al· 
malarL 

7 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme gilnil saat 
14 e kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliJine vermeleri 
lizımdır. 

Postada olacak gecllcmeler kabul edilmeı. 
Keyfiyet ilan olunur. (13687) 

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesinden: 

Keşif tled•li Getlel teminatı 

15005.04 1125.75 

bmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessesesine yeniden ya· 
pılacak olan iki adet kalorifer kazanı ile, müteferrik işleri açık 
eksiltme suretiyle yaptınlacajından, isteklil~rin bu gibi işlerin 
teknik ön-eminde ve keşif be-deli nisbetinde bir iş yapıp teslim 
ettiklerini Nafia Müdür!Uğünd•n alacakları belge ile tevsllc •t· 
mtleri şarttır. 

Bu işe ait keşif '~ şartnamesi, mesai saatleri dahilinde her 
ıtün miiE'~~sede ,e:örUlebilir, 

Eksiltme 28.10.957 Pazartesi günü saat 10 da müessese binı· 
~ında toplanacak olan komisyonca y.apıJıcaktu. 

isteklilerin aynı ıun ve saatte lllzwnlu l>elıel•rile birlil:1ıo 
mürac1atlan ilin olunur. (14134) 



Sarı • Siyahi• 
Lig 3 iiııcülüğü 

• Beya:lilar • 
ıse 

tak•ın Beşiktaşı yenerek 
nıevk iine iyice yerleşti. Siyah ı-----. 
tekr aı• seki::iııciliğe döndüler 

ISTANBULSPOR, Beşiktaşı 
B eıiktaı dün, lstan-

bulspor karşısında, 

hafta arası Spartak'a sı

kardığı oyunun yar ı sını 

oynasaydı, sahadan mağ 
lup değil, galip ola ra k 
ayrılabilird i. Fakat ne ya 
zık ki gesen günkü oyu
nunun devamını görmiye 
gelen taraftarları takım

larının lı:ötü oyununa ve 
yeni bir mağlubiyetine 

şahit olmuşlardı. 

Dün mağ A G. SarayUlar bir arada.. Soldan itibaren: Suat. antrenör :\Jusa. B. All. AadrI, Co•kon, SaJm. İsfendl1sr 

-Özcan·ın dftn hak.l'-•ten rö:ıel bir 
orun tıkannaaıı takımını epert ıoı 
df'n kurtannıstır. Kı rlune,>ı da.,,ıı.a 
dolınalıi. Ut.ere Uı.f'n h. t1sabotlunun 
knrnf'rlndf'll lbrnhlm n.ınct ıoın 
atıııra nın('ın netl('e. ı 50n dıUdlıia
Jarda tıuln edtınıı, oldu ,e t tan 
bubpor ~ahadau 'Z-1 a:allp aynldı. 

lstanbulsporluların müdafaa hattı ikinci devre çok iyi çalış 
tı . Beşiktaşın tek golünü Nazmi yaptı. 1. Sporun gollerini 

ise Ihsan (penaltıdan) ile lbrahim attılar 

-Galatasaray, Spartak'la 
rövanş maçını oynujor .. 

He . iki takım ilk oll erini bö le kazandı .. 
f t:o.nbul 1>0r • BMll.-ta• ntA('t 

k*>Pn •abada. dft.,uk bl~ tntbnl 
\aJltf' 1 lçtııdf' ~r,.r:ın etti. 0'.\"U 
na ıtiratll bir 8f'ldlı1f' ba~la) n 
Slr11h-~7aı:hlar ilk blrk:ıe dııl.Jı.n 
h,•lndr Rf'ttP "11 .. ıltilYlt" rakip k11-
lıeyr trhJU,f"ll akın ytlptılar'la da 
~an-!';~ahlt mtldataanın tvı nıar 
laJı 1tı~Ond1"n ff)I oınıat1ı. hı.: 
flf'\rl" df' °""l\tru ·ın raı.thfne ıut
:ıııran barır bir ttc.tünıoıo ıı>:ı'f' 
t:'a rpıyordu. Fon·et·ın d:ıfınık oyna 
ma..~ı tf'blll..eyl 87.altı:ror, tstnnl>ul
l)Orlulara r:ı.hat o) nama tırı;;no 

'\-trtyordu. Bllha .. ~a har hattına. 11-
llnnn C.Ona:nr, Kf'nan vr K!ınn 
J.f'ndlltrlnl 7orlnmadıın tth.111..f'lrrl 
8\ u<1turu1orlardı. :"<ıill.Zmt ,J,.rlhln 
bMta.ıodan ı .. tıtadp f'dlp taı.11111· 
mın )t'Jlnf' ıoıono atınra o.,-un 
tııdandı Tt bu ara(la ~an-:--lyahh 
lar •kınlannı ıtrttırdıla.r. 

• 
.. h.ınrl df'Vl"Nft" mıt«lft:plar nf'tl

rf'JI df'&l. llrmf' azmi lif' mfıc-adrl,._ 
)f' 1lrl5tllrr lf' oyuns h:ll..hu ol
dular. ~raht>rllıt- nlR,.ınra J.On ılf' 
rf"<'f' bozul.: oyuıyan ~b,ah-BfoJt1171ı 
Jara lı.:al'!!'ı ~•&dRn Tt" ~ırr aıı tt"hll
J.f'll hfıc:omlar rarımıra baııladıl:ır. 

fyt btr taı.ım 01unu oynanıal:trına f<o:TA.SBt l ... POR SOLt ç t f llS-\"'i T \ Kl'IJ:'il "\ Rl;R \Hf:RL1K GOl,,,f~ Pfl', \ LTID.'\'i 
rqnıf'n mdharlmlt"rtn ı.alf' önfln· BU ~Rh.ILDE Y ı\PT I. tnSA'I' SERT ~l'fL~A k \ LEC i \\ROL 'ICD \ 11..\1.h '\: \P
df' lu:r:oın ... uz Pa+ila.ıımaıarı yttzün- "\l.\K t~TEDl\"SB DE TOP AÖL.'1Rl Bt;L:llAKTı\ GEl' IK'lEUI 
df'n gallbf,·tt ıa,yı,ıı;ını ('IJ.Bramr.""or lf-ıt-1t-lf-*•*********•ıt-Jt-Jt-ıtıt• · 
l~rdı, Bu df'\~rf'nln nrtaıannıı ılog- * 

iHSAN'IN penaltısı .. 

ru rw.ıııJ.ta,Jılann Rf"f'f"ll va.. .. ııa~l7 *iSTAS"BCLSPOR.: *** .. * S.ı.bJh - h. f'nan. Merih - K 4.- • 
lf' yaptrl..IRrı ıaronıl .-oıun .. bira- * ,ıt ı .. Alaettın. GC,flÖR .. 1\\- • 
l..ın ta\:11ldt" kf'.,llnırslnf" rftKJllt>n * 1 ... 
hal.f'm btr nrdıPn"ıP btı barI:ı' PıP- *~\HOOLt. Ar<1emir, BR.\ Ul,t .._ 
nattuı Tf'nnfdl. Df'vrT "Onunda f1;\ * ııı""A'. Yilltael. + 
l "tanbulc;Jt')rhıl•r ıa~·rtllf"rfnlo ~,. * Antrenör; Necdet Erdem ... 
mtrf' ı olarak altılı..ları rOzPI bir * Kaptan· Aydemir Nemli • 
S')llt nul('I kazanmasını blldllfr. ! BPŞiKT\~ : * . :f 
M.AÇTN GOLLERİ * Varol - MOnUr. \1f'T fS - oor. 

""'lyab-Beya.ılılann nıro.susıa *can. ÜZl'''· ~d•t. - Numr. • 
ba. .. ıııyın ilk tehllı..rıı aı..ını ontll- ! Bt:l"FP, Coşkun, B. Ahmf"t. Er- t 
ffn<'I dııı&.:ILıda oldu. r.. ıtıbOl{lu- * dol(an. • 
nun, \ :rdrmlrf' uzauııı pa .. ı. hu * Antrenlır: Eşr&f :Bllıtıç • 
nyun<'u durdurmadan th .. an·a a&.- .! Kaptan.: ~t'Ct'P., Adanır :. 
t.ırdı. lh anın bf'l..lf'lınt>df'ıı ('f'l.tltl * Hak~m .. fU.ıa.ter Zrtut .. * Goller: Nazmi rDllie. ~ı. İh JjJ. 
fUtO. l..alrrı önlf'dl. Rnıınn brn1t>rt. * 
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.._ 
bir fır .. ,.11 kallan:ımıldt. 'lmıldor- :: ~c • i.'J~93 60 :: 

dtlnrıl dıı..lkada '1f'rlll'ln dtırl\Ll;t ..-.-.i.M:;~ir••*••••-tı•••••• 
ma .. ından lc;ttradf' Pdt"ıt ' 17.nıl te>-

(;Ol~ ATl\,1 . .-\R; 
Lf'.fter ı P.B.I 

• NAZMININ GOLÜ .. 
BE~IKTo\Ş ~ı\0 ..\ ('101 11\4.Z'\l l fLI\: DE\. REDE 
(;F.TIRF. ' GO i .O Y\PARKE"'ıj. liALECi SABİR 
~E\tRCI KALIYORL.4.R 

T \ K(!\fT'l t-n OALIP DURmt A 
\E BEK l\lERİR B l.IGOLE ASCAK 

K. Pasa Enıniyet'e 
dün tam 4 gol attı .• 

4 - O Mağlup olan Emniyetliler iki 
golü kendi kalelerine attılar 

la·. ınca Yalçın kontrıply&de t~a
rU: mdda..'ı.ale ecıeınedl ve top .1.a 
kale:,e ırırdı. Hamdının e.akatlan
m1ıısın1 milteaklp ct.-vre ı--0 Ka· 
ıımpaşa lehine 80na erdi.. GOi~ ATı\' LAR 

Me:.in. Kadr. IG S l 
<ool. \T \,1 .1\R: 

ı>u biraz 'fdrdtlktf'n ı;onra taı..ımı· 6 
rı.ın ilk ,;f' flOO folOnO yaptı. Bu 
ıolflf'n 'Onra 8arı-Slyahlılnr arl..a :; 
arı.aya akınlar :raonu:ra başladılar. 
,·ımıhf'klzlnl'I dal..lkndR lbtıan tO· -' 
pu fıtr.la aema. .. ı ybı:Ondl"n ht>ra
bt'rlll.. ~a:ruını çıı.11ran1udı. 

Suat (O.s.ı. Bülent tVetaı. Naz 
mı (D.J.K.J 

İBRAfli !\I TOPU YAKA L.\ YIP SÜR'.\lE(;E Dı\ŞLADJ .. , 

Profeeyonel ıtı kurulduğundan.

beri daıaıa pu van cetTeltnın en 
ait •ıralarını ıwaı eaen sarı • be
yazlılu, bu sezon hıç de ku"Yvetıt 
bır kadroya •ahıp bulunmadıkları 
balde, antrenOrlerlnln kapalı m.n
dı.fıa taktUttnt başarı ııe t.a.tbll< • 
d.ereıt iyi neticeler a.lmı~larcıı. 

lklncl devreye on kl•I başlıyan 
Emniyetliler. ıüzel oynıran rü:lp
lert karşısında tutunam.ıyarak, a:.
tılı:ları üç ı;ı;ole mini olamamıışlar
dlr. Kuunpaş&nın ikinci ta}·tsını 

da onlar hesabına Emniyet. müda
fllerı kendi kalelerıne attı. J9. 
ncu <1&k. d.a aantrad&n demark~ 
'Y&Zlyette topu alan Zühtü altı paa 
ıçıncıe kaleyft -paralf'I olarak orta
lacU. Emnı:yet saibekJ C&hlde çar
pıı.n top 1klncı •ayı olarak at~ardL 
Liclvert. - besa.zlılar üçüncü ve 
dördüncü aollertnt 73 .74 dak. da 
Zühtü ve Yılmazın araaıncıan lı:a..
z.ancıtıar. 

OtUL)C"dlnl'I daı..tı..attR lsf' Kdınl· 
Jln 13 mf'trf'df'n rc-Ltl&:I not bir 

Utü \"arol ıfttlft),;lf' Lornl"rf" çıka

rablldl. Oe\rtnlıı bltmr"ılnr bir d!I 
Lll..a ı.11ııa \Jdf'mlrln <:•l..tl{I fa\·uı 
ı.alf'l I ı.a.rı tırdı7"a da df'ç rl" nlba 
yf'tltnml ti 

11..ln<'I df'vttdf' qan • 'Oyahlıl:\r 
01111('1 t.:aı:anma aznıl llf' ba<ılmdılar 

Tf' rakip lı.:alf'"S"f' )f'rlf"Stlltr. <\lttu
l'I dat..ıl..ada lt:>rablm, J;.orntrdeo to 
pu \ 1df'mfrr 07.attı. \rdtmlr tt>l..
rar lbr11:hlmf' ç•rdl Çf' bu oyuıU."U 
&Olf' (ldtrlı.:f'n on""f'J.l;ı. tc~t-rı .. ındc> 
dUIJOrOldtı. PE' \ J,Tf. fhoıanın trlı.. 
tııı l)f'naltı bf'rahrrllk l"Olfı olarolL 
fk' .. lkl.ll' ıııanna ıaı.ıldı. l~tant.ıuı 
~l)('lrluların ka('ırdıL.lan nıtıhln\ 
rı,...l\Uardan blrt ı d(' nıılıt·ün,·ft 
dal.il.ada l'f'rf'yan etmlıııtı. Rali:lp 
ı..alpnln &.arı,tı«• hlr aııda lh.,aıı. 
lhr11tum 'rf' Ka .. ubot;lunuıı oı:utlf'r! 
\ aroı·u l"J)("YI tf'rlrttl. D~l..11..alar 

lf'f'tlk('f' .Bf'"llda, •on t'Of'rJl .. 1111 
ı..uııAnarak JaJlblft't ıoıurıu eıl..a.r 
mı)P. talı•n:"S"or, tıuııa ınulı.:al)IJ ra
klplt'rt h11.loı OJntunalarına ra.c
mf'n ını ,-apamı~orl:ırdı. llal..IL.a
ıar lf'\:tll..f'f' n1·an kalıtr .. 17 bir l'!t'• 
1..lldf' hı"Xlanıynr. °""'11..ta .. ıııar ltt>ra 
brrın •• 1 tanbaı .. porıuıa.r Jı;p ırall 
bl~f't ıcıo ('alı,.ıyorl:ırdı . ..,antrahar 
;1111 .. ,. .. ,, .... u ... 111tuuu .. 1otlHUt1HI-""""" : 

f Takım . K. ~ 
::: ıar O o. R. "\f, \, \ . r. P, : . ' 1 ! 
ı o b • • - - ı; 2 12 - ; 
:: F'. B e fi - 1 !8 4 10 l ~ 
! t Spor 8 4 ı 1 ıo 5 P 3 : 
i vet• e a 1 :ı ı ı ı ı 7 ö ! 
j K. Pqa 8 2 2 2 8 8 6 6 ! 
i Emn. 8 2 ı 3 6 15 6 7 : 
ı: B Spor 6 - -i 2 5 12 4 8 ~ 
i B J K. 8 1 4 P 13 3 9 § 
l B·:ıykn:ıı: B ı l 4- 7 11 Ş 9 E 
j AC1ll1Bt 8 - l 5 6 ll l 11 ! 
............................. "'"' ... ""'""""""'"'"''"~ 

3 c;oı, A'r\,l.AR: 
Nıyot fFB.ı. Ayt1emlr. 

fİS.ı. Hilmi lVf'fal, K. AH 
:? fiOL AT\"-L<\"R: 

iman 
fll.S.l 

~t'rtf. Can, Turan IP'B.ı. İbralı~ 
ıt.s.>, t&met ıvetaı. Zühtü yıl· 
mu IK.P.1. Atllla, Oün<1ot1U1 
(Emn.t. ı.ıueta!a. B. ıtro.oıı:an. Zı: 
ya (Byk.}, Recf'J) Erdot;an ıB.J.K.t 
ı..te!e. HQl.ameı.tın jAd. ı 
1 coo ı~ AT \ ,LAR: 

Sa.J.Lm. 10 S.). Eı"Run IPB ), Gün 
ııt>r, Kar.abotıu ıt.s.ı Edı.m,., A
rıt (Vf"f&). Teoman. Ahmet (K.P l 
H1kmet. Nejat (Emn.). Sofya.nfdJlı. 
ATr&m ~B.8. ). Nu.ret l IB:M) 
B. Alım~t (B.J.K..), Burhan, lıl. Ali 
{Ad 1 
Kt:,DI GALF.~J'E 
GOi. \T\ , l, \ R: 

7.aft>r. C&hıt ıEmn) 

~······················ Takım K 
11\r O. Q, R. ' ' · A. V. P. P. 

B.J.K 6 6 - - 16 5 12 -
Ad.alet 6 3 3 - 9 4 9 3 
ı. Spor e 3 2 ı 13 7 ı 4 
F. B. 8 2 2 2 14 7 8 6 
B. Spor 6 1 3 :l 8 11 6 7 
Beykoz62126966 
o. s. ,, :ı - 3 8 8 4 8 
V~ta 6 2 - 4 9 li> 4 8 
Ernn. 6 ı 1 4 8 15 3 9 
K Pmta fi 1 i> » 16 l lU 

••••••••••••••••••••••• 
lskandinav - Balkan 
a tletizm yarışması 

At ıa. a (A.P.) - i:.tandlnay 
Balkan at;et1t.m yanşma..sının lkJncı 

JUnünde Yua;otla 'l'atteılerl yüitlelt 
atlama \'e çeır.tç atma mıl&ab&Jı::ala

rınt kazanmı~l•raa. da, Baltan de'l'
letlerlnın öne pçmeıert.nı temln •· 
dememı.ıııerdlr. 

±kinci ıiJn ıonund• aradaki pu· 
•an ••al~·etl h. 
k.andlna.,ıarın I• 
hine b1raa daha 
açılm119 .,, 154 e 
karşı 112 olmuş

tur. 
Buatın alınan 

n•"celtt 9611• 
dlr: 

400 metre! 1) 
Votto Belltıten 
(!"lnl 4.7. eanl:ve, 
2l OruJlc (TU· 
SOlla'YI 4.9.e iMDi· 

••• 
t..500 mtlt9 o 

1) Dan Waeren 
(i&•ec) :ı.ü.t; 2) 
CMako Murat ITu. 
ıml••). 

Cirlt.: 1) Er:.:.
t.I Ahvennlen 
(Pin) 74.55 M, 2) 
MlrJı:o Vuvayt9 
(YuııOAllY) 72.48. 

YUUek atlama: 
ı) V. a.tar1anovtç 
1Yuııra1laY) 2,0fı; 
21 8tıı Patenon 
ıtıvecı. 
Cfkl~ atma: 1) 

Z•anko BezJaJt 
(YU~ay) 12:.JŞ; 

2J Krumtr Raelo 
t Yuıoala•) s:ı 55, 
J ı 8•erve (Hor· 
Vef) IO.llı. PL"f..\LTll."l lHS.\.ı.S GOLE ÇEViR i YOR ... 

P&kat. bu taktik: dün fyı futbol 
oyna.malt ıçı.n çaltışan llclvert - be-
yaz:.ııar karıuunda netice \'erme
di. Çünkü haf hattının forveti 
yakından. yercıen lc:18a pularla dea 
tek!emeel. hücum tattının bol dep 
li\oınanı. Züht.ünün ser:t talıoznuı 

Emniyet müdafauını dağıtmaya 

ki.fl 1reımtştı. Uatel1k birinci dev· 
renın aonuna doQ-ru ~olm.Udafl 

Hamdtnın barız hata&iJle kalecı 
Yalçının tontrlply&cı.e kalaru. ııx 

ırolü yernelen \'e akabınae Ham
cı:nln eat.atla.narak aaha~·ı terket. 
meeı. K&ı1ımpaşanın maçı rahınça 

k:azanmanını ~!adı. 

'1A (.' I S CERE\.\"'ıj( \' B 
GO LLER 
KMımpaşanın bMltl.51 altında ıe

ten llk devret1e. 18.cı\'ert. - beyazlı 

tar birkaç cıddi fınıattan :atıtacıe 
f'demecıtltten sonra. 37 ncl dak. cıa 

bLrıncı aayıl1ırın1 bek:lenmecıık btl' 
•eklldr kuandıtar. Kayanın on 
ae<tlz o.zıerınden tekttg1 şutta top. 
Zater'e çarparlık !a:ı:ıolr.ndı. Kale 
önilnde. a-eitın topu Hamdı ıska-

ZOhtil ııerı çıkan t&lecıyl çalım.
la geçerek boı ;caleye Oçünca. Dır 
cıaktka sonra da fıOidan ortalanan 
topu 1YI taldp eden Yılmaz H~ 
bır vuru,ıa dörduncO roıa ra:oı· 

"\'erdi. Maç d.a bU ne-tice detıtme
<1{'n i-0 Kıunmpa.,anın ııaltb1Je

t1yle M>n buldu. 
E:'\l 'li' l\ t:T c; t: ,Ç, IL\SlllPA AVI 
4-l \'R "lı"D l 

Bu maçtan evvel yapılan ıtı 

klübün ııonç takımlan aruıodald 
karşılaşmat1a Emntret eenç Ka
!111n:ıpa.şarı 4--1 ;rendt.. 

OTUZ BEŞ SENE SONRA 
BULGARiSTAN'A GiDEN iLK 
I U RJtJJ ü R E 1 A K 1M1 
(ıılttışc: ll erl nıh:l ıı Rulı;arl-.taııl 
ıe.)abatlnl t • klbtdrn ar\ıa.daışı
m,. 

CEM BAŞAR 
)8"JOr 

- 3-
Ştıhril:ı. mUhteılt böl;eıertne konan 

ll&nla.r, mO ... b&kaların iatanbuJ -
Fili-be detU, Ttırk • Buıaar tatfl· 
ıaşınaaı oıdutunu. lll.n edtycmıu. 

auııarı.tanın dört blr yanından da· 
Q:&rcık.larını &ll'tlanan ırtdaflanaıı.z 

eolu.J;u Plllbede •lmtf]ard1. Her yer
di aüreflerden b&hMdlllyot, Bulgar. 
ıar kendllertne, btV.m.tıler ile ta
tırnımıQ ..,ra Terlyorlardı, lıılüsaba· 

kalann yapılacaıı Sltarot açık bava 
uhaaı. Mbahın erken aaatıerlnden 

itibaren dolmaıl;a ba$].amlftJ. Saat 
altıda her ttt takım. gUre,çllerl m.ln· 
der tınanna. dl:r.llmlfler 'l'e men.
elmden. •onra, blrblrler1ne hedlye
lf'rlnl •erm.Jşlerdl. Bu a.rada FUlbo
dekl TUrk okulu 6Arencııerı takımı· 

mlz& birer demet çiçek Termitler, 
onlar da bu clceklerl tribünlerde 
bulunan ıeylrcllere atmışlardı. MJ• 
Nflrler için aynlan tribünde J•e 
konaoloı1umu7.. part1 Heri ıelenıerı 

~• komUnlatltrln tukla11 mtıftü 

bulunuyordu. Konsoıoaumuza ıü· 
reşler bat.tında 17abat v~rtrkıen, 

birden yanımıza bir ıun ırvvıel ote.. 
le Rtılmtş olan OUrcU ı:rmenJlerden 

blrlal ıeldl. tamı Oresorlan olan bU 
f)a.hLI herntrd.ıen buldur ... :;aır.aaına 

bir Tlir~ bayrajtı 'l'e bı;.-t güreş tu
lüplf'rJmtzln rozetlerini tat.mı.,tı . 

P1•kln bir ta•ırla. bir aandalye çe· 
keret toneoloela an.maa oturdu. 

Bu Jıarelı:eU yetmlyormllf ;lbl blr 
cıe kendi.atol tanıtm&<1:a IU.zum ıör· 
medeıı k.onus:malarımıu kanfmaı}a 
baeladı. .J:vyel& Türk roret01lerlne 
hayran oldutıunu onları yenebilecek: 
kUY"tet buh:nmadltını .Oyledl, aon
Wtı da, bana atlreştmlır; baklundt. 
auatıer ıormata başladı. 

M.ll.a&bakalar tk.1 Türk .,. tk.l Bul. 
car hakem idarealnde başladı. İlk 
ıı:a1111afmay1 Celil Gene ya.ptı. u .. 
ktkaten r:evk.11 ce-reyan eden bu ıu
ree, pebll•anımwn tuş.la pllbly• 
t.trıe n41tleetendl. Bundan ıonrald 
Jc.af'f1.l&fıbM1a ou.n1a .fMmptronumuz 
Ouraun Ali Erb94 .te)'lrclterı roree 
t.ttknltlnin en (Uuıl nUmun.ıertnl 

verdi •e flıneek ıtbl f&pua:ı bir 
t.oıtaptı Ue raidblnl mindere tetdt. 
Ya11&r Yılmu da ralı:tblnt StUfatıa 

yendikten eonn •ıra 157 kiloda MU· 
zahir Sille ile me,fhur Tançeı:·e gel.. 
nıl,tl. MU:ıa.bir kabUT'ilrıltndan ... 
kat bulunmuına ratmen ıüzel blr 
gUreş cııı:armtf ve Jı.:u.,vetıl" rakibi 
Jı::a11wnda e7:1lmeml.f.tl. Ancak .eki· 
zlncl dakttada Bulgar olan iki yan 
hakemin orta hak.em! Muatat• Qe· 
tlnta.lenln ll:ararıanna ~bep.1lz ola
rak !Uraz etmeleri üzerine lı:&?$1ll.f.. 

ma lnkltaa u~ramış ve yirmi deki· 
ka kadar ıtlren münakasadan 
sonra. duruıı: .)·atıfttnlmıftı. Netice· 
de Yançef kendi bakemlerlndf"n al 
dıtı nuanıarıa ıallp ıetdl, 73 Kiloda 
T"'h.lln Katil de rakJb!nt ittlfakla 
yendi. 79 kiloda Aiuammer VarbM:. 
Haaan Pehllvanof'l& yaptıtı tanı

lL\ımada tu"Ia yenildi. Pebllvanof, 
hıkllr.aten beynelmilel çapta teknik 
btr gilreKl olduıtu tadar kuvYıetll 
ve ıefend! bir .ııporeu. 87 klloda Adtl 
Atan sünün en ıuzeı ıilrel$1n1 ~ııca. 

C De-camı \'Af') 

• Maçın çekişmeli geçmesı muhtemel 

O nlO takım Spartak. mem.1• 
kettmtZd.ekJ aon maçını bu· 
l(ln Galata.sarayla oynıyur. 

Dünya çapında bir töhrete mahk 
Rus futbol takımı ıehrlmtme yap 
tılt iki oyunu da aoı yemecıen 
{3--0) .,. ( 1--0) tazanmışıı. Fa

kat mtısafirler bu maçlarında «ha. 
rtkulAde• 1ntlb1ı1nı bt.rak.amamış
ıar. hatti ~- maçta Beflktllıl'I kar
ıısında çok zaman malıkOm. oyn .. 
m.lflardır. 

Buırün mı.safirler 1tıarşısınt1a tam 
terttplt bir G&latMaray rıeyredece· 
tız. Maç .ıı:anaatimizce çok idt1la
lt ııeçmeye namzettir. Türk tuı.bo 
lQnün h&k:Ud cıeA:erlnl her zaman 
Jlyıktyle temell ed.en •arı - kınnı 
zılllar Spartak: karş~ında en a
zından bir beraberlik, hatt6 ııaıı
blyet almak için ç&lıııacü:lardır. 

Popü!er Rus takımı iııe ıyU .. en 
Tatu~ln'll kad.ro&u ile müsabaka
nın yine, tab1t favorieldır. Faxat 
biz Oalat•ara7dan çok ter beır;. 
hyoruz. 

• MACARiSTAN : 2 
FRANSA: O 

Bud.ape,,te, e ı A.A - Buctın. 

rapııan Macar1ıtan - 1'tlınaa maçın. 

da. M•c•r!.atan 2 - O ıallp ıelmlfttr 
Blrtncl devre ı - O btt..ı:ntştir. Gol 
44' tıncü dakikada atılmıttır. 
M.AC.\RİSTAN • FRASSA 
GENÇ T.\ Kr\lLAR 1\-IAÇI 

Rennes, a (A.A.) - Burada Ma.. 
car .,.. Franaı.z ıenc mUlf takım.. 

Jan aruında yapılan maçı, P'Tanaıa 

takımı 3. ı kazanmıştır. Blr1Jıo1 d•• 
,.. 2 - l •ona ermlttır. 

• ...................... ~ 
1 K.\~I ~JPAŞA! tt J 

Bülent - Ktnan. Nıkalau -ı 
Ka~·a. PALh ı , Sabahattin -
Z(HTt'. Teoman. Yılmaz. AR·ı 
'U~1'. Nl;AZJ.. 

A..'ltrenör: Cihat Arman 
Kaptan: Ahmet 

"""" ET: * 1 
Yalçın - Ca.bıt. Hamdt - Sa· 

mıın. <>aman. Zafer • Koço. 
Hikmet, Nejat, SelAhattın, Gün 
aotan. 
Antrenör~ Şükrü Oülef.ln 
Kaplan: Hllı:meı 
GOLLER: Zafer IOai< 371. 

Calı1t ID&k. 59J, Ernn. Kendi 
kaleaJne. Zühtü CDak. 73), Yıl 
maz (Dalı:, 74.) 

Hakem: Orhan Gönül 
Kötü oynayan takım {* \, 

orta oynayan tü:un '**'· iyi 
oynayan takını ı tt• t. çok 1J~ 

loynayan takım '****) il" IÔfl 
terilmelı:tf'ı' ve iYl oyuncuıann 
1almleri 1ae bOyük harflerle ya
zılmaktadır ........ -............. . 
'acı cnmart~~ı rOnJı;.ft. m.\Cl• 
Kıı~ıyaka·ıı Oıfln ile nıticade

le t>dlror 

t 
t .. • • I 

• 

Milli takım ve Galataıa· 
ray kalecisi 

TURGAY SEREN 

(Yarı ndan itibaren) 

• Beni müdafaa 
edenler» 

tıdmll ,..., ıerlslnı baflı.ror. 

* Turgay Şeren 
Bo '."" Aı71 ~ .. r l•lndt , 11 lml1 b t 1.. ıı• 

dar mUll takımda vf' ı..c-ndl t;1ı.,. 

mında blrllJ..te o:rnıd ı fl mlıdarııe
rtıı bllmedlJln lz tarırı annı. bu <1u· 
lyt-llt'rln l o;lz~ an l atacal...tır. 

Feriköy - Beylerbe
yini mağlup etti 
Dün Şeref Stacıında yapılaa ı t . 

kOme maçlarında Fer~köy, B,,. .. ıe-r· 
tıeyını 4-3; Y~ildlrek df' Anado· 
ıuru 2-0 matIQp etmt,ıerdlr 

Konya lig masları 
Konya 8 (A.A.) - Şehrımız ıtf 

maçlarında aşatıdaki nıetıceler a• 
lınmışur: 

CUmarteel ırana: Ol!nç:erbırll" 
~· 5 - Zafenıpor O; K araaücü 8 -
Stad 1, Pu.ar: SelçuJı:::spor ı - ~ 
tuyonapor ı, Konya.spor :ı - S • "' 
rayönU ı. 80.merspor :ı - Şeır.er• 
ııı;por l, İdmanyurdu 8 - Yol· 
-.por ı. 

Fenerbahçe 
Altay'ı 3-0 yendi 
Hakem Lefteri oyun dışı etmesi üzerine 
idareciler takımı sahadan çektiler 

İzmir 8 ( R ot;U!IT) - Btı ıOn bU· 
rada oynanan nı acta Ff'ıtl' rhah~f'. 
-~ Ha.Tı 3-0 m RslOp rtm ıı tı r. İl k 
df'\' r"'' J-0 arı - t lcl'fer tl ll f'rtn 
lf' b ln t- b llf'n mtı~a l>akad a nı fle""'ır 
h lldlsflt"r oım u,, n rta haı..rm Ri.ı· 

lf'Jman \tanku, fa\ n llO O)na).tll 
lof'rtt-rl ah a dl!JI etme<ııl tlTerlnt 
Frnr rbah('f"ll ld a rprll er 2:S nl'I da
ki k ad a t ak.ım ı ('e k.mltle rd lr. Dili· 

kın df'vamlı teıaııltratı ö zt'rfne ~ 
dalıı:lkalık btr l n"-ltaı mOteaklP 
mat tt"k.rar ba1Jlam ı.ştır. 

SRtı:rO - !\ r d lm. U•<ıı rl ( ~ k.-
ıUn) - .\" nl, °' lcl. Nt"Cdf' t - Oll· 
ta). Lıe rt~r. Sin.at. can . 'J'oran tf' '!'' 
tlbl~ le 01ııasan ıarı - ıır ı ,. .. rtlllf• 
r ln ınıı trtn ı 7 nt'I d a kll..ad a Lt'~ 
tf'r, 46 ncı d aki kad a Can """ 67 n 
d ali::I J;.ad a da Akdn atm.ıtlar'lf• 


