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Ankara 8 - Adarlcını teab,t 

eden muhalefet part;Je:ı. m!Ue:.'! 
sunaca~ları ıeç.m be:rannamel<"!:-i 
nı ~ıkla.malt ıc:~n raa:1yete ;~rıt,!'I 

\nll Gu'-.:ı\ l·olo mubabh·lertylr-

Jerd!r. O.P nın basın f'Ö:ıctı&U b'J 
konuda partide hP-rhanr. b:r ba
zırlık 1·ap1lmadıgını lfadP- etmH
tlr. 

C.'-f.P. H(ir. P ve C.B.P ~~m 
berarınan:ele-rtnae mutt.el"'C:~ o:an 
no"-ta.. antldemok:ratlk. kanunlar
da."i '\'t' Kanun.c,uz Mflemlerden ~f

ı:t,reı.ttr Her üç partı de be:ı·anna~ 
mf's ndo rejtm di:rlll:i1na i:en1ş ~er 

vere:-ek tktıcı.s::n an':idemokra<;.ıJ; 

tutumunu bf"flrtmeJ:te. bundan 
&onra da f"&aıler ~:ra!~maktadır. 

Va.a.t?f'r a.rallnda Ana:ı·aı1a tna.hke
mt!ti:, Çlft, r.cecaa. rı..&bi •e<>:m • + 
tem! ..bıUl:!:n t.emına.~ı. ad.lire ·,;. 
t.:k:i.!J knnu:arı fardır. Ayrıca her 

(Dt\'anll ""'•: l. ~u: 8 d1tı 

Kuru fasulya'ya 
Hücum edildi 

nt'n. P. ,,, !?. '!'t \(.: I K H.\ ,ı\ TOPl. \ ,Tl""'l'I T\ KIP lO~, •. ER 

HüR.P.DÜN 2NCİ 
MİTİNGİNİ YAPTI 
Resmi otomobiller klôkson çala çala meydandan 
geçerek konuşmaları işitilmez hôle getirdiler 

HO: P. :ı dür. ısaaı. ıa 11& 17 

~oltrat- ParUtlln dUn Ua.o. olu-

1 nan İ.ltanbul MllletTeldlt adayları. 
al>aal çevnlerde ve halk a!'Uında 

bOyUt: bir ıUı-prLı y&ratmıstır. Umu· 
mı :ta.naat, D.P. iatanbu1C1a kazana

I catına emin oımadı&ından bOyle Do

~ yıt blr liat-e Ue çıtmayı tercih etttıtl 

ve bl.I auretıe ırad&m• harcanmuı.. 
ntu bnune J{eçmek IAU!<i1tl mer;r:t..ı.n 

dedir. Sltf!'klm görüttU~ümUa bir 
vot: D.P U de Qa!eft b9'enmedltle
rln1 lbaaa etılrmi,.; udece •bu llltt 
)1ne de C.H P. n1n U.e;tuiııden kUT· 
vetUdlr~ d1yeb.iJml.flerdir. 

Billndli:l 11bl lı.t.ede Sa.rol ve Nec 
m• Atef ta.ra!tarlarına yer Terllme
mıı:ıur. Sarol hizbinden yalnuı bir 

<De\aruı ~a: ~. Sü: 3 dr-l 
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~ :t;~j(#Jil B. MECLISl'NDE 
Gö ay'a tezahürat 

ıtu .. u,1 111ııhw.hlrhnı11r,..11 

Sl'tM 1 ~ Kend.ıslni nHxı.ebtea 
a:ran Jı:u.-u tasuıra.nı~ ;.::ı:;:ııet.lP-:t· 

meslbClen ı&0n:-a rı:~r:r:1'.z loka.n:.a· 
la!"l.nda 1"uu~ra eınetı p;ş1r".lmez: 

ol."tlU!f, nlha:;-e' k~nd:nde ee..aret 
IOren bir .io!>:aı:ıtacJ but"(ln U!t d~ 
fa tı..7\l f&!!u:ra l'emetın! ı>ifJi~ 
rek ca..-neklnında 1lln ve teşhir 
ttnıı.tıtr. B;.ın'.l E(:):-e.n ha.:"'c okan• 
t.a,;"'J doldtır.nu.1. b;r ı:n:tıa !l&lta
ôe oıan "' ancak ta...,1.k'.a u.~a:n· 
baç ornandıtı takt!;'de ele ;ıec;;tn 
fuu:,a "t't'Tleitlntn pon;Jyonu ı:ıo 

turuttan ra.tma l'"dl:ml!ttlr Paz:a 

araı:ıında t>ulta.n&hmet merdanın

d.a yaptıtı mıtını hararetli oıcı.u 
ve k&lab&!tk b;r topluluk tara.fın

dlltl ta~ıp edilcf,. Kalabalıjtın bll
:suıt çoıcun:utunu yuıt~lt ı.&tıan ta 
lebelerl ı.eşıı:ıı ecu~ordu. !.tıt1ns:d-s 
8 batıp konuştu. :ı.ıeydanda. 50 -..1 

dar dötiz vardı Bunlardan b.rı 
b1lbU6• çok uzı topladı ve ~
lü-,mP.lete vealle oıau 

KUÇUKKÖY 
CiNAYETi 
FAİLi TUTULDU 

RAlt'll BFRh.._0, 
Uç &On önce. otomobılt tle ~· 

dirdıll Nevzat Özaaı·ı Eytıp İl('t!t>ı
ne baill KllÇOktöy ınrt.Jarına kaçı 
rarak tecw.vtıze yeltenen ve te-:eb· 
bQMI.nde mul'atfak olamayın<'& cıa 

t:nll JW'llf\ll:la. Cl6TeD 'Ve net.lcede 
ölflmOne aebep olan Mı11:ata Bol
d1Z eYvelkt sece ~•at 23 aıra~arıoda 
Küçükpa:zarda fa.tıp ta.lk.uaı kah
vebanN:le ya.kalanmıt Te tf'vklf e
dtlert-k cez.aevtne frt;nderllmi":.;-

~FETLERiN AFETi: 

Enflasy on 
llll l>F.1\1 llfyfl\ 
Kl:l, l\ORI\ l•:L.\, 
\".\ft Oin; l _\c- hLROİ\ 
~IDttsl . l\.\llL_ L l:OIL
~l .\L ' rı:n\\f\t\ tu .. 

-
v Eoı ı.,ı ı:s ı , ;,ı:n1:1; 1 
U!Bır:n: OO(;ı:u . 

Gınıı;siııiıt 

·DHın:rkırat t5ker:Jedf.» 
Hür P İAtaobul ad.ayları ve 

Dünkü toplantıda 1. Altınel: «Yollar 
yapılıyor, plônlar sonra geliyor» dedi 1 

•ebacüm vQzQnd:P-n !:ıa.l~1n h!r l"I!' 
mı da bu n:mr-ıaen mahrum .:a~· 

ttıı,~ır. 

ııe1t.ıti.\ menaup:arınd..n ı~.:kt' 
edtlen s ~Ltillk ha..tlp kad.rosuntian, 
Pro!. ıunııs Ete. Clhlt 8.'.ı.han. e
me . .-ii trene~ Multl-ıı 1.ato:-a Ye 
Avni ~ak&Un"ın ltonu!!-ınalı&n 00 
}'tık te~11.hO:-ata va.ile oldu. 

;:\f&JlO::n ltitora knllu~asında. 
EyUpte Orhan K-1prU!ilnOn tRerı· 
nizı en ırovvetll partı}·e \·erin» der 
ken bır nezaket. ita;dıı,aı :çjnOe ne7J 
·~asdetUrı:nl ?a.h edere~ en lruv
\"etll pa~ln\n Hür. P oldug;unu 
be:ırrtt t'f' p1U"t:11lnirı proe:ramın· 

&elecU:r~ 14ecU· · chtn aı ıs .e 

1 
1itı ")u~ul: &yd11.nbe;: 1.< ı.nt bul"-D 11 
Vall "e Belediye Hela Veldli Pa!lret. 
tin Ke.:1m Gödym ba~anlt;tD.d& 
tOJ)i&D.arak Qalışmalanna ctevam et
mtft!r. Prot. Göta.nn Mf'Clilıe ıellfl 
co;,tun wvaııorata yol &(:mı., Te ure 
ler aya.a. blkaral: kendl.ıı.inl ~..:::şJa.. 
mı,ıaroır bnce B14ka.n 't'!!tU1 Fer 
2'an ~ra,,, töz aııp. Oöie.ayın ı:tı bu 
çuk arıu; o:r a~ ton.ra tek 
tar vantff) bt.-,:na dönmul dolayı 

.xt:dara relırse ra.pacaitı '-' 
'.)ahr;~tt. 

(Ut'\RTTII .._a: ~. ""'U; tj dKI 

ırn,.w.mı: '-11: a. ""'tı: :, df'• ....... - ............................................ , 
Böiükhaşı 
davası 

Dünkü C. H. P. 
Toplantılarında 
iktidar şiddetli 
Tenkid edildi Hür.'P. 

• 
bugün 

llu~u l ıuutıııınır1ını1'"dl'O 

Anaara ı - Büyük Millet ).tec
ıtştn ta.h:nr ettırt lddt•11ıe do
t:unw.ma..oııhtı k:&ldtrllara~ te•klf 
olunan c.:ı.ı p reneı ba.:\!;aııı Oa
m&."l BOIU:tba1ının muba.ıte.meai 
~arın aut 9 :ıo cıa .lk!ncı aırıf'C<'Za 
tna.'iteı:ns nde ba.ı;lıyacütır. Bö
.QltbaştJı &avunma~ lçtn 11&E'e4' 
avuı.at ntıilr-tname a.mış bul:.ı:ı.
tn.a.t• &dır, Btı blllmd&l.l durtı!fm& 
1 arın -~ çekici ıı&fbalar ctltitere
~ ta?Unııı e-csumett.edlr 

• ı\.,..._.,;ll"ft Pft'U 

• 

Mouo,.a. ı - l!tue Xorattnl9t 
Plilttıat ee-rı Ntktta ıt~9 cıcın 
cece bura.da Dotu Almanya Set ... 
retınae 'terUen btr &Syate~ raptı 
tı bir tonusmacıa Tark~·entn. su
rıyeyı •tehdit• ıc ;]\ &urıye !ıududu 
ııa llil'cerf tuvvetıe~nı eeveı:e':t'Dek 
e R\b topruıan borunca ur.anan 

fDe•mnı A&: ı. 81: ı de> 

C.H P te• ~li.! dun Fenerde •e 
z,r:tınhurnıtnd.a olma~, üzere 1cı 

seÇım topia.ntı•ı yapmı \'e m:lle: 
vf!':::t:~ a.da.yla.rı birer hitabede bu
ıunmu;. ardır. 

Fenerde yaproan topıan:ıd_a ko
nu.ı:an :ııHletvekıtl aaayı .l t.an· 
bu! eılhı Çallima müdürü Bedtl 

!:'.~~,:~;.o~:~~~2nıı -:::: •• ::~.:: w r e n I 1 e rınln durumu, it yerlerıntn 18labl a r 
Y•lce verilen hap!• kararını ••• ou 
ve Ucret. meııoeleaı üzerinde dura· 
ra;.; demlet:r ki: 
•- İIK-iler buRün f!'ttleklerJn!n 

ka.~ı1ı&ı oıan ucretı a.lamamaıı:ıa 

~;~~- ~.::~.,.:~~~"\:'.,,ı~~~:~; g a· · r u· · ş m e 1 e r ere• hakkı mutlaka T•r11meıı. 
dır. D.P. uz.un yıllar l'feV b.ak:lu ı

Çin vaadlerde bulunm-.ına ra~

men. J"dı yllhk tktld.ar devt"eS! 

K h h fll e zartında tılli bır ıtı:ebbU.te bHe 

a Ve em 8e ... ' ' ~;·~:~~~fico~~~~;~'~:~:.: B vekilin de bulundug~ u mülakatta ek bir 
h • • 1 k ı Her Ctln artan nıuratlar tf:-ç;··ı aş 

em gue ge eee :~:;~~1;;:::·nı~·:.:·:1::·'.-~ :::ı askeri yardımın konuşulduğu sanılıyor 
ikinci elden alınan seçim -, ;:_-_-_-~---1"':"------------------T<--::= 
kahvesini ancak seçim-1 , , 
den sonra içebileceğiı. I · 

---ı ffusıısl tıılub.a&trlmlzden 
~---..,., Ank&ra. 8 - BugUn ötleden ..l •• 

O@ Ba'velı:Alette Başvekil Adnan 

Guı ırü;ı:lerdt" uı un müı,_ l!'tt~n 

~n bek!ı::en 150 :.on ;;.a.h\·eı.ın dörl • 
düncü :..e~ e"-"'perttzl Cün ~apıt
mıetır Ek:bpertızde Tıcareı Veki.
let.t. Gümrü~ \•tıtlletl ve Top:-a:.; 
~Iahsulleti Ofıai dele~lerl tıc kah 

1 

ve tthalitçı. sı. tl~trıa ha:nr bulun
muştur ~peruz netıcestnde kato 
,·en:n 8 nu:nara o~dui;u taoa}).ku~ 
e:tıtt ı.ıkdlroe, lthal6tçı tırmanın 
T:caret Ve~ıl.letıni kalıven!.:l <?e;;:U 
m ne mU&aaCie etmedttl. 1dC11181)1 
le ctiva ed.eceii bılclirUmek~~dtr. 

Öte yandan 300 ı.on kah~e tthall 
hUEiuauncıa rapı!an teısi! çall;pDa 
netıc inde :uı~ıra lhra('" edilmek 
tıı.ere lnııltered8"l BıRlnO t:rma 
ıanın W\·kett.ıti kahveler •ıerUnle 
utın alınmı tır. 

Anc&ii: bu kahYe ı!:incı elden a
lınmı.1 olduğu ıçın t:atmın pahalı 
oıııuıtu a.nla.-;ılmaA:t.ad.ır. Anca~ ıı
sıliler kabvenın 20-:ıı ekımden ön
ce memleketimize cetınltml].·f'Ceıı 

rıl kat•ıyetıe beıtçmet:tedtrı('r. 
ÇOnkü kahve. lt.veç Bancı.raıı 

Suzneland i'!m1sl ıle pımektedır . 
Sumela.nd..B&rMlona. Cenova. Na. 

poll. Vened.iit. Trıe1te·re utramak: 
&ureıı,ıe &ym ~ tdnde Ptrede bu• 
lun-.c.t:tır. 
Gem.tnın ta.rı!e.tnde iıtanbul bu 

ıunmaı:ııtı ~çin ya lı::a.hTeler Pırecte 
&kta.rm& edilecek •er-but da e~ 
rnt Pı.reden Mnra lıma.nımıza ce
lece](tır. •u tarıhin 20·21 F'.:tlrnden 

<Devamı Sa: 5, Si: 3 dt> 

TUNUS'TA TÜRK ELÇiSi _ Titrk1~e hukftmf'tlnln CPRI.' Tunu" C'utnhurl'."f'lln" ,-ntıadıaı tik eltl 
\ıu;l tr~lnf' ba.ıııııunı~tır. Rf"olıl1dfl T tırl.l~rnln Tunn f'l('l"I fla .. d f:r

hanı ı ... oldaı 1uuu~ Cnm hurb~lı.anı Habib Burılba.>a lllmalname .. ıuı tab.dlnı fllerlı.r-n ıortı>onuno7.. 

1 

ıtendereeın nya..-.etlnde Amerikan 
askeri yardımı lle tliill olarak. bir 

· toplantı yapılmı?Jtır. Oörttşmeler, 
Devlet Vekili Patin Rüştü Zorlu • 
Amertk~ BüyOkelçist Warren. Ha 
rıclye Vettüetl Umumi K8tıb1 ~fe
llb Eı:.enhel. Amerikan Askeri Yar 
dtm rıurubu Baıtkanı Tüm;enertLl 
Mt-ad tştJra.k etmtşlerdtr. 

Ögleden &0nra. cıa Patın Rü1tU 
Zorlunun rıyaı:;l"tınrte !kinci bır 
topla.nu yapılmış ve akşam geç 
\"at:te kadar cıevıcn e~mt9tır. Bu 
ı.opıanuya da l\hlll Müdafaa \'e
:{111 Şeml Er&:ln, Genel K'4rmay 

ıuevanıı sa: :s. '°,ıJ: 8 ttr-> --Tiiı·k-Sııriye 

llııflııflııııılıı 

f tıttŞlltft Dlılıı 
Suriye hü kumeti hôdi· 
seyi B. M. Genel Sek
reterine aksettirdi! 

Rad~ SerTfıılrniı;deıı 

Londra. 8 - Surtye l'Uf!'tt>lt!rt
nln haber verdiğine ~re. Paıa,r. 
teat sabahı TUrıt • Surıve hudu
dunda iti tarat devri:relf'rı ara ın
da. yarım tfı.&t dt\'am ~d.tm atılhlı 
btr earP~::ıa 'tıku buımuıtur 

CDe•amı Sa: 5. ~o ı dtJ 

Diln aabalt emniyet müı:ıürlUgUo 
cıe gazetecilerle Rörüftürülen ~us 
ta.fa Boldi'& btr taraftan anlauror 
bir taraft&n da klr.ın ölütnhnden 
habersı.z cınanmaraarııı Nevzat 
özcıaı·ın l:endl&lne M>nınuz• dı
~orcıu. Anlattıkları tı.e. biidl.Se ı:•
hıtıerı Uo ölen Nevzatın l:ı;:ız'.':'arde 
fi !.tüyeeser·ın 1fadel~rtne lııç uy 
muyordu. ~U&tafa Boldı2·e eöre: 
Nevzat Öl.dal kencUalnl bır ~n 

ınrıamı ~•: 5. bü '.! de!:) ......................................................... 

Hüsamettin 
Petek DP. den 
istifa etti 

Rnsulf l\tubabırıınızden 
tam.1r 8 - izmırde yokl&m•JI 

kır.ııanıııtı halce ;enel cnerlıı:ez ta· 
raflndan ad.ay IUsteıaınden çıkarı~ 

lıt.n Or. Hü~a:mettın Petek bueü1.1 
partld.en ltitUa etmJ~tır- Yarın oır 

basın toplantıu yaparak ısttf• ~e
bf-plerını ~ı~ayacak olan Pe~e,;. 

kendialyle ıörü$etl aaı:etecı:ere ·ı

çüncü dt'fadır yok:ama:rı kazan· 
dıtı halde ırenel rnerk:e-zce lıı:;tede..ı 

ihraç ed.lld.li1nt. halk na.zarın1a 

ıaıbelt duruma diiı!tnemok tçın .ııı. 

Ufa f~ek zorunda kalaııını IOY
:emıı\ır 

Yurtta nabız 
yoklaması 

URFA C.H.P. nin 
BİR KALESİDiR 

·~ 
Urfaoa muhaletettn en acır ru

kU, C.H P. nın omuz>arına yıtıl
mıo.. Hürrı:ı·et Partla1nln. &&dece 
Slvf'rekte t.eşlı:UAtı •ar. '-lerkezde 
hf'nüz kurulmL"n?Ş. Bu bakımdan, 
&eç!me. embollk. olarak ıı:rıyor. 
C.?ı.I.P lae, eeçım &lmak 1ddtuın
cıa olamaz. Geriye 1k1 parti k&lt· 
yor: O.P. ve C.H.P. İşte, Jktldar -
muhlileret kava•ı. bu tkJ parti 
ara.~ında cereyuı edıror. 

ı 954 •et1mlerlnl. C.H.P., ca.yet 
u bır 1a.rkla rat:ıblne kaptır ... 
tak. 8 m11letveklll1llnJ de kaybet• 
m.lftt. P'akat.. •Jet.emlt bir çalışına. 
aradaki tulun kısa zamanda t ... 
panmasını &&ltlad.ı. Onndan rı.on

ra.kl liinlf'"r, durum.ı C.H.P. lehine 
l't'llfe srell e. Orta:.·ı Şarkın en 
tuvvetH muhalefet kaltJer:nden 
btrı haline cetırmı, bulunu:;or. 
Hattt. o kadar ltı. bu devre 9 a 

<Devamı Sa: ı. ~u: ı «•> 



.. 'IPAI a 

B•l~l·i~M ·iiHfli 
Sonat eserlerimiz için 

İmparatorluğun 
kanunu esasiyi 

münevver zümreleri 
almak ideali ugrunda 

B '~"'l= Yazan ~~;ç~!',~0::,ı: G R ı• p GJZLIDEN GJZLJYE 
ı,acıa btr A bir tehlr-mtlze 

~~:;:"".,,~ Alııııet ~~b~';;.~ u~ı:,~~= k il d B 1 R F AALIYETE 
ı;UçUk bir IMlln K lartıan fatklt oıa o u a 
ti J&Pt ı. Ço< tıtsi r ... lıotla ıntnıar r a . -. 
tLıb<or. nooııu ı ton Ol•nca ••- BAŞLADILAR DUR 
önOıu.ıtn s:eHp TECER cakhlUe tıynq • 

~[~~.;~~ :~~:l~~1~:: yayılıyor NEFES ALMAK ICİN 
HURRIYET MUCAOELELERİ 

C • m • Y b a s r e t ı ı rnaı16ı. latanbu.'dakl benz•r!•ri ı 
eekt b1r doat s:ı l ıırormere Rı.tttm.. 1(1.>\, Cl.&lma yıpılablı.r ama J&Pl Okulların tatili muhtt"ınt-1. ,..... Mnn'. evverler A k 1 d 
Şadtrvontn IOn• rulayan • - ile t•·n .. mı,, Japtd&l ııOrovl Uo ri[ Müdürü de ırlb• yakalandı. vrupaya acıyor ar 1 
4ınlUttan aerin btr ikincil 11111 canıa..1curum14 bir hat mazeaı. ~ 

dökU!Q)Ord.U. Gi.l.oeş tarafında ltıtl!' Bursad.a'IU bu lilU Cam!'d!" Okullardald ırıp ıUntlıt Jayılıyor, nihayet 1908 M t t• ·ı "n edı·ıdı· 
ta:an Qat pencerelerdf' i8e.. )'UVIUli-o Butae1ak 1atlan ralntz C&Dll:Un b llller bu durum ~&tJWnda, talebe eşr 1 ·ye 1 1 a 
nndaxt C'l.verclnler &1?>1. ortuııtan b r aaııu eııa.ral. Celtı' ıo.zeı :la~ .itrln daıma b<r arada oldullıarı lıo,t· 
ı~ınlar Y&rdL Namu. ıuıını.tordu aa.nat.ının or 1.na: ı;,:: mUsetıl ola- il me.ktl'pler. ta 11 el.ın•yl dtıfUDU· Jt _ Bu -mabada vu. · •n J/k / 'ht'/ ~, 
B.r kaç at UZU!llUluaa. nı hrabın tak anat dün7uına tanıtmak rorıar k11mt'fÇt' 'll-:" .taıdeJ •al ·r ... \'"e' :ı::: 1 şuur u I 1 a 
kartzaında :ve:- n1 a.ımıı:ı. nl\'az v , ımııır. 0~ clt UıkUda T!lrt l:uı kol 1 lınnle'.kel. a.tıll.kındalll dUŞUJC.Lt· tua..'lla ıtı.lha.z• lktı.za. edlp bu cıa 

u - N~-ıamlar1n •anzıtnl 
7 Kuvl"ai Bı•rrJ:pe Ye Bahnye 

nt.n kuıı::ancıu1 
ıôtAe~ ıç ncıe Ahtn:Cll eMlerle eilll :SOph8ız. çok taraflı htr TOrk M. 01, 11 Tıra~kl ~ı 26,, Zapy:~ ton nı,a..ı.ı~lerı olan ve b~ ta~1hsız hl ıcuvve. hUktlmetın meşru ,.e 
yor. doRrulUJ"or. tınlıyor. topla:ıı. Sanatının bulundutunu bu .,ıeut· ı Runı kıl llılıeıı 2eO talebealnln atıp vul'tda lıer maman 6rneıt;ert trnrtı· makbul olan muha.faz~ırıe «arrı 
yorau CL-n1nın Jr:QçOl: lı:Ubbelıtr:ne raıııanıar bilir A::na JRr._mayanla:. oldutuııu bUd:rmıt. Maarıt lltıdurıu len IJu Jl.yllıLar ozerıne Abdülha ntetru hatttlt yAnl fetdt vahJdtn 
deate:C ol&n ıntunıar lçet1yl b r- Jt>rll olıııul'\ 7abancr ollııun. bılme&- tunelen taıımat ı..ıcmı.,ttr \ nılct, B11Jltltıbl Baıt Paşa r11uetın~ veva efradı kal ilenin t:s.hak'~ı1mü 
den IÖl'llılYıt bırakmıyor. fa~ıı.~ ler çünktı tanımazlar ~t~rkt'9 oıter tarat~n ıtlp t•kaİanııa, ML de bir heJ~te tı'r~a Kanunu ~~ mütıtebiclanesınden neş·eı. edecek 
nl'l'ftlndfl auru:san12 durun. ou aevahat f!tınell n~aunı bı.;.amaz, arır idareleri araııında da rNtlan· &lftlnl tercttmf' ettırerelc: Mıth•ı tıUI uıtımalıitın _p1en ,.e mahvınn 
b(Jy(i~ dua meydanının bUtün~ü· Sanat. f' c.rlertnl ııo.ıel bukı~ı kı" mat.tadır. Bu arada J.taarll M:!ldOrll P*t• ııey'eıtne ııöndertmtıtl. He-- \'f! ht>y'etlmizl te•klP ed<"O &kvamı 
ktlnü dUyınaya eoal'I tılamı~ordu t•plarla tanı n1ak ıerekır B·1.l11\ Harrullah Öra'de lkl ıUndtnıbetı arlp )eı. her tkl projl!den bir kanunu muhtellff'nln b~r heyeU içtimai 
Bunun eırrını. TJen. "i'apınJh ıç bo- tltaı)Iarımıı ıanat k.tal)ı yOnU~ ten muıtarıp olup evındtn dıl*rı çl etı.ut çıkartnıt ~adareıe ıa"tdırn et ~e·I mecıenlY~Y• }Ayılt ol&n hak we 
)'1ltlarında buluyorum. den ço;,, fak\rd.lr. n\ll(Un bOtUn tamamaıtta ve lJlne aeıttıettıt!kt. nılfll. 8adru.am RUştU P~a Ka· nlen!aat t.:.l cUmleınnln ntmt'tl hOr-

Sa cıa •olda. boycıan boya bU• cıan:ra. hır memlt>lC:et. t.8k1 l·l'nl dır. nunu &ıulye taraftar olmad1A:uı- rh·et vl' acıalet ve mü:ı>.a"\"attan ::ıı· 
Un dU\·arıan. ıaıunıarı kapla)>'&; 11anat Nttrlf'rlnl tanıt rma.ı: tç ft. b dan proJeY' PAdlfaba takdim • 14 1Atl6na mURtıorıt oL:malarıd.ır . 

'l"blrlnden ıana 'ı vazıl&I'&. 1(11 ~ yarış 1:ıa:lhdedtr Bq.ka IDf'IDlf'ket Se ze ve meyvenin Qertezı UIUfMtnı da v tm!ttl. Bu• 
1 Kanunu EaaA.intn nevadd1 ma. 

1at ara ba:nnırten m;.hrab<t1.1ı ı"""' erde a0nıaıumnr büYUk. tnittem vasıflarının tesb •ı tı' nun ü1erıne Mıtbat Pa.a 1ıadarete deriCMtl tıllAreı.l kUbra:fl tıtlAmtrc 
en bir •etin, bntnn cam_J'f' b.r ı:nel, oıaua n@rıer ttbt eserlerin ırıtırtld.1. Bu. Kanunu EBul t.ara.t 

kolnl l'lbl ıınf'n ILbenr•n bttrt~. :>·za~ ae olmutnı, bunların da 1 • • ıar~&J."ının bir ... .ren 141. Kanunu vt- Saltanatı 5cnl1ei Ounanlrenın 
ç.ncıe. bu JMyu oatone ely1.?1la yuıl.nMın1 ıet.ıJonak, bO Un 11a· 1 ıstenıyor DMlYI ,erıata mun.vlr u.ya.n Ka· hukukuna. 0.oYna.nlılarıq hOrr~ret 
cıOtınm., ıre~ı f'k.Uertn f''iCl11l lat l!lfiP.fierU:Iuz.ı. a;ııt!ua ve rnGze· ı.~nbul me • "ıebzeclle• Demo o.ıukerler 'fe tara.!ta.rlarl t~tanbul ve mOsavatına. TükolA ve mE'mU· 

k ı B rının ıneeu~ıret ve &ellh!fetin~ 

a:;ı~'~ıh;:~~ kart':::nria":ın:~~r> !:;~=~ ~:~·~.~~·:~n~ b~~;ı~~ı; ~e~~:ı ~b~: 1':ıe~==~~ad~~:: Clat~a&1!:ı~~~~~ Ol!manh lınpara· ~ı~1•~u::~~~~~ !:ı~ı;~ ~~~ 
andınror. bir çok.an bu •anuın malıytz Tur1zm yCnOnden tayda- ••rm•, .,1 !.t:lll Korunma Kaaunu· to.ıuııunun mukadderatına bır 1:a 
:ıareketa vna dUrtu.n ba?lerın ı eserler. malzeme o:aru. ı.~recı"' rıun ıanı otank S-cblk edllıbllmeai rar ~t>mıek t12ere L\tanllula ıtt!en ltwlne. Mııvuenıet ).lallrtnın 1ı1ıııha 
en:ur: edtforcıtı Yaı.ının. bura::ı.ı.. ·azıtacak dalıa ıenıı b lRIYP da a lçln, uQze vı meıvelerdcıı Y&aıf Ceebl· Düveli Muaı:ıanıa murahb11luı •tne ~ tdarel vHAyatca hukuk-ı• 

'lllriaı-undan kurtu:araı: bı:.- raııı. .. ııa.n Herler ıç!n blr çılır hazır· tının ··- oldutunu• .ovıemıoıır, Teraane DivantıanPSlnde ilk toP- ~f'.rk~zı1etı muhara:ı1a ile berabt"r 
-' - • • p tfo\"llh trıf'ıı.unlyeı usulünün ıttiha-anvlr tudre'"lae uı..,~ı ını dU " lar Bu çcfiC 'l'.:ı1:ırı eserleri ı:nevda· tbrahlm öı .. •ellr, d•ba ıonra, bu ıantılannı 7aparJr:Pn l\.tltlıa.t Ma tl - zıoa mtltealllıc olup bunla.r :ı.~ a· 

a.um. !la.r..ı bir t me. kenttı ki.111 ı· na &PldlkC'l" h'l'keı1 açın kolavc• .konutta fapıımu 0ıau ç•lı.şmaıardan da BR!lkAtıp Salt Patanın nıerMtm hAl'llt lmallmiır: oian saadet ve , .... 
tı t.endlnr veıen bit ı :ffi6al eıı>ı ıevJt, 1e \'ar11•<!ak kitaplar dl. bun bahaetml• •e vuıf teıbltt için .. tımi le BAbıll1y1'! ıeıtrdilt1 Kanunu f'..- rakklsat•ı &mıne flkr' hQrl;ıc.hıo 
ca.nıaru;rorau. Bu yuılarıo re-- &rOatı b'.'llentr. bunların ııaııtl&dı· bir hto)·eıln blr an evvel .turulm&1ıı.. fMJn.n tllııı hakkındaki hattı nü- mn<-ald Vf' muvafık bulunmakla 
• :nden farkı. tttrln tıözQn ttulna· ıı ~ya.ıı.ltu"I vaya!', ıııeııtşlı!t:~. \ nın liart oldu•unu• beUrıml'lt!r. nıa> unu Amedci ~lahmnt Bl"YC o--, • avnl hakka ve tmdad·ı ruhaniret.. 
eıncıan ayn 0!1.t·1.t tahut mu1:ıtın Bir küçük sı:ez.tcırn. Bunıa'da:ı. Derne-lr. Başkanı, ncak. v•ınnar te• kutmu~tu. ıNumara 31 Ct'nahı Pf'}"Ka:nbenye~·l" ıatinadt'!I 

ı•ü:at her zamaıı. hf'r ;erde bOr 8 - Harp nanı. suı :ı akdi 
rtyet imanını dofuran. t>aıeye-'1 9 - Huawsi af 
.t>tllıdatlar, wlümler, eJdcıetU 0 ,. 10 - Mecllal açma kapama. ·"" 
:nuştur. ~nıanlı tmparı.ıtorlult\ln· cll, taLt hattll. t"f"fSll hakkı 
da da böyle oldU. lmparatorluır;un 11 - !\fual1Pdel•r akdi. 
nıünP\'Vf'r zOmrt>lerı. Kanunu E· Ese.sen bu kanunu NöMI ·e töre 
ıııılJYI almak' iclrall utrı.ında .rtzl a MrblL~!Uı Alecllalnln kararları tat'! 
den aızllye ça!ı,maıı:a baoııaııılp.r defıld: ÇQnkfl Pı.ıdl~l.h tararındsn 
Hllr nefea almak ıc:ın A\'rupays tayin rdtlt"n flyan meclısl muraklp 
kac;·au milnl'YVt>rler, rıracıa Jön ilk vaz.tteslnl ~rilyortlu. Patlı~•· 
Türkler adlYlr rnuUtt>llf cemlye~· hın i&temecııtı meclıA kararlarını 
~er kurdular, Bunlar ara.•uncıa Pa- re<tdedeblllyorcıu Yl.nl Padleah 
~"lateo kUl"Ulan l~ttha1 ve Tırattlt ~ııUctvl'klllertne karşı mfiAclllb';J 
mem!Plret ıı:tnde kök budak aar· l\Fıli!!t VeklllerJn!D ıR! Pad!ıtahn. 
cıı. Rtır.ıf'Iıyc tonde:-;lt•n mftnev· karşı hiç btr Jı:np;etlerl YOkLu. Pa 
\·er CPnÇ tahttler. memtt>k<'I n n.,. ulş&h lfitemedl 1 rneclı.&l ııemen 
SJI bir barut tıı:ıeına cıônmüt o:. feshedebJllrdL 
ıutuou .Ottttıı: )"f'dnf' halb \"O- f \rJ. :ı ... ı ,·:-ırı 
.u tıa.vdık:lart bu cemlreıe ctrd.Jler. I . 
Nıba· •I O.manlı lmparatorl•!tu- Yol ortasında bır cenin 
ı:l\Ul fıktbetını ıavln lçtn vu1ctıbu· 

lan R"'al mQlikatı tehi ık" ı are·ı 1 bulundu 
oJdu 1tı.lbat. '"e Terakki tByanı kop oun ıabah Tatıı!ar;a Kıaııkltdere 
tu, O manU tarlbınde mıııı raye-o meYkllnde Ye 101 :;ı.tUnde bf'ş Y•J'• 
uıe 'f'Ullu bulan lk ıuur u Te ııo- aıtı aylık blr torket. ı;:ocuk ceırını gö

ntt hnrrtytt lı;ra.mı 1tt1h1.1 "\fe Tı?" rült>rek muhafaııa alnua aıınmıa 'fıt 
·anı ıaı. hAdlae ııe Js!U tahk.tkata b: aı:~ı. 

ikinci Meşrutiyet 
mı .. ı.ır. 

a:nıı ata olarak tulıum.uzd& ")t· dönOştenberı r.lhnlmdfl )'f'reden ı blt edUdlkt11n ve •taudardtzas;on te· CNo. 3ı sultan Ham!dın Ka.nu- işbu Kanunu 1".<>a.ııt~·ı tabut '"e tat 
ra1<ııtı etkiye benzer Yolda M>YUt bu konu, llünlf'rdlr beni o•·aııror. mlıı. e<llldtkten 90nra. l1L ile l:ötlln(ın nu ı-.;...,ash·t illnı için SadrtUam )·ap dllt le tarafınıza. g(>!Hlf'rdiln. ı•l(l8 ,. llll ile- Rl't1 alınan ·ıe 
cıır plır;t; a1m11eıydı. Bu yar.llar. he :>ıi.ıl\&n hRf• ıarJb \'f' sana' <'St'r~ te.ın o~araı bırblrtnden ayrılablltte· u • ~Iitılat P&.1&.Y& Hattı Hüma)·u flA.l'ı l"dllf'n 1876 Kauunu Elu•aJ8.· 
ml'!Jl bı!pe.l, tabtatı taklit etmeden. ı"r11t> uoıu olau ınem.Ieketlmız.ln ıtlnt ve •kl!1\4tonln klmırtt Jr:olaf lı:o· nt. JOJ nlu nuıtuk .. u ııalte.nata t-aalhlk "'" 
h1t: dUJl'U hallnd.e. eırt ee eflk bir :ıer taraıını blrcten diU!On~orurr. :ay aldaıt.mı)·t.catınh ıııOyif"m~tır. pare fop ııt:n yedlnc1 maelde&l iPii\ de an;a 
te-tıtr ır:lbl ınunlıttmızı dlıP re • Katıt bulmauın zo:.uJ:unu. buk. Berber imtihanları Haffı hümayun ırtUlet lf"htne tadil edtlmt" faka~, 
"ır~~=· ıı:~°'PZ::~~·r.u1u~~~ kt"~~lnfla- maaradtının abQ1ırlıbı1ını. 1 

~':n!arı1n 9 1 
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1 
B\l eı•aı.!a atılan rı:a blr pr. Padlfahın buduı...u1 z 11ıat~1 ıyet.ler1 I 

~ ~Anın 1. i ı r aax.ı e ..... ta n n: • erber:e:- YI KuYa orıtr ı..rerneı ·np. Kanunu F_, 11111 !lnını bLka pek u tahdit edl eb mit : 
d&ıa;or, Yeede kaptlmıı llbt ••v lU 111 ıçın ı•rt o.Clutuuu, halbU.Xl 1 ı&rat'ından açılan •Bt:rberlllı: Jr;un.ıa- Ve ~raali .olriı::ı. '-1! · haı Pa· .... 18"HI Kanunu F.Aael•lno 16re DeY 

\'G dlh eti nıuaz.z.ama t:ııuratıbula· WU)'OI'. böv1ece nıanın b~r ço.c t;>Un\.. RÖ:tt' a!ca.k b.ç bı.r teşbbll· rı• na katılan kırt erk'I Ye on ki• a. !et ldart!lndf! büttın bak ve ıa.\&-
n.:ı h&:ını ver17or tOn de onaya ~ıkmavac&tuu bili- dm berl>e!' adaJtnıu •ehllJ!!'l ımtL Dcvll't ıuJz!n bir ~ama.ncıanbert rına haber veriyordu. ıl)'et<er Padişaha alt idi. lJebuaa 

B.ı ıanatın ıırla....,na çocuk;• • ronım bil yo .un &m.L bu kon.l· 1 hanları~ dUn yapılmı.ıır. Bu trnu- lı:UVTetlnt> arız o:an tedeuoıya.ı Kil· Abc10lham1d, TPrPane D!vanındı. ar ancak hOkOmet ıcraatını mu-. 
ta.nbPrı tna11m. fakat ~ok 1.nbf'rl 1a hl!. ,e;aen önce dl"le•· ı ış •· : handa 34 l"rkelı: ""' 1 ):adın berber vaUI barıclyPd.en z.tyad~ dahilen toplanan Ottvell nıuuzama rnurıh rU.abe VA temennllertnı J~ •·-
l)u çqlt '1ıarrantııın tadından u· ı:ıamıarınıt! caııretal:illk ıçtn<le kı· ı M.la)-ı batan 16.ltcrenk vali.im•• ldart>I umurda tarl!tl maaıa.ıı:tm· b.,.l&rtnı [)eyletl o :nanı1e !Pltln,. C1eb1ıtrorlard 
za.k kalmışım. Bır ancta bütOn h· ldllc:ların~ .a leyebllirtm. ETet, hatklDl elde ttmı.ıerdlr den Jnhlrıı.f oıunrıu.eı:ı~an Ye t.rt>-- ı:ev1nnek umıdıvle. ıçtı!D. tara.rıar l·n& t&C! 1 nde .ıe Jlne Padı,ahın 
t ıa:nn• bu •ki TQ..rle sarıa~ıoın e b.r ı o ı Jt "'abı Elbl ""'l ~et, bu lmtibauda ba n GÖl!I· anın hUkO.mf'tı metbualann<lan em l')'mtt.dıll Kanunu K•...-lrt. bır lıl· nO!·Jı ve uJ&lı vetl ı:ok ıenıştl 
~alllkalan ·>l• nP«kl kalemi t dfi• tctsa 1:ama:.dA. •aJ- b n. kira ftÇ .. terrmı.yenlt>r için, bir Kaaım tarıbln 1 nlret:C'rınH kıfa1et ede~k eısbabın ıur o:araıı: ıcabul yp UAn etm.ş: . Kabul ve \Nblt edt:en bU ıallh:. .. 
,anııam Oolaraan b r kaç. a re:nez. Amı tı~tan!lul. Bun.a.. E~ ~ den 1tlbar- · .1i" t ltura aı:a· maıll inhitat olmMltıdan net't.1 Ba..'tllmi oımadtlını bı;· :rnflddr.-t ~eııer ,unlanU 
ırftzOm n -önünl1l" dUruyord\l O...ın l\l", Konya, 1tmt. a. :> hf'r ıü."\ cattır. f'trnP~:e- vıılldl mac!dim merbuıtı M>nra ~tıthaı; PtMJ•Yl bır -..ap\ll"~ 

1 !il 1 - Rtltbe '19 m&Ill1P tt!VClh! 
düm. cıo!qtıJO art 1' bakamnz biraz daha caniaııKn. ner ıran ul· Derıiz kazalarında AOdülmecıt Han mul\:aeldf'me 11s • blntl!rert'k meınllllltJ. Omıanıyed•n 

2 
_ Sadruıtm ve Şeyhtılı1ıll.• 

aldeydlm Do\uycıum. B~ı.n raz cı&ba lt'llıten ehırlr.rtmız11e ha: a.hiı:Amı mu.kadd.~l eerı 4ert· tt~armMI: ~If'busan ~fE'cllsinl :-f'" 
cıön01ord1 oradan t;ıkarken bu ç ıt Nerletln ailrtlmO. tek bı"r k.urtarılanlar 1l' mU\'&fık olar&k umunnın (•mnl· hf'tmt>tıi ite söet.rrdt. 1293 ln1 mı3n ~ı.~ıı.1r:Z«t~~n~eıku tdece~ı \'apurııa ıll:l ııeuç ecneb. t!e )'an· kHap .,,j·a tek blr broşür*' ba!Ut YPtl ca.n ve nıa! \'E' ırz ve namu.sunu I87A Kanunu bu.isi 3:ı vıl talnız vU1'elAnın t&Mdlkl. 
fa:ıa da mJştU!c Konıuımalar-;ı· kaımama.k: tarıı:e. kUı;ümıu!ntnlt&- Ctım•tteal ıunU fırtııı•da Altv• ve ınuk?ln oınıa:.c il:tl't't'o tan:tımat bai aalnanıf'!t>r!n baııında ka!ncak. ıtün 
ı:ıan anlo.cıım k ının.u'yı eevm cek 01r d"receyı bulur Bu çefıt Şiir •~llılarında vukua ııı,.n deot:ı tını llAn etmflf idi. Bua:One kad<\! cıen ııttne tlddttl artan istıbdat 4 VOkelAnın a:t>-lU!iUl azıl \'e • 

··-

V A T A ~ - 9 J.h.t"° 1111 

GUnU GUnun~ 
Bir süpürgeye 
Bir iŞÇi 

ruıokrat Pa.rttntn ilk il•· 

D thlAr ) ıllarında lthıııl m" 
h Lılr f'ltlı.trı.ı. .. aüpUrat"&I 

JiO lira idi. Hu tlata. lthal;'ıt('I 

lı>Arı. pf'raı..eudl'C'l l.t'lrı, lllmrüli. 
rrıınıl -,:(' nllıa1et imal ~df'R 
rahrlı..tuıın Jı;ı\rı dahildi. flattA 
hu ı ~o ıırrılık. tlt'lıi:trtrıt ıuııtlr· 
kt'l,rlnl tak iL ile ıatan dUkkln 
ııar btle vardı. 

Dl"ıll. Ut>ıııoı.rat P•rtf Ilı.il· 
darının 7 n4'.'.I >ılında. raı..nt rtl 
lardaıı heri. Pi'.' aoııada ithal ma• 
h l'le'-lrlli. ~tıpı.lrıtf'<il yoı... Te
nıı,ııı.. ll"ll'r1ıule biraz biraz mo 
d.ı>ru Alt>lle-r ı.uııaıunaıa ba•lttL· 
) anlur, •lnl(I\ )ine bıll>a.dan \;al 
ntn Upurıt~f" ıftnıtıııar .. \ma 
l'i"lln ı:arun ı.ı. ha .. ır •OPilrr;e
dh·r olılunı olaııı hor ıı'lrOIPR 
'tiOfir&"e. yanına ,·aoa•ıllr &lbl 
df'r;ll. 

Dır ll"k ı..Opörıl' ılnH11 b" tt 
raıltll'- rıt1.ıa~ a 11atılı)-or. Yani 
l!l7il dt" bir ~ı~ı.ırıı.. ır;flpurıı::P•I 
!(;in üdt'ılllen para 114" ,ımın :lO 
tllllf't·lk JNL .. ır süpHrıe ı:ar ıor 

al11111blllyor. 
~Oı•ura:r ı·f' ı..nrn !a•uJyf', $11 

•ıra nuıhnlrfet ıutrtlsl ııdaınla· 
rının l>aııta('ı. Kıto .. u allı llr:ı· 
lık ı.uru ftl.,Ul)f', tanf'o;I ht'"-' ıız 
S.tl'ltır ı.uruoııuı.. <illpıirtl", ıutn· 
hC"l l.lir .. tıl•rlntlf' blrkac;- ıiln illl 
.... IJlr l"d .. t'ıııtltıdf" Lonu•uın 

hlr ıııuhaıtr ada,·. pıtnıl•lı.I .. u~ 
ııurct•)I •nllıt'•ıraı.. J)lr ı c·I ıun 
ıll'Hıl il• hur;tlıı aı1t·a ... IJlr hıı· 
('tılı.: .. tıµUrcp alınabilir. ıll,or 

U.1'. ıı..tıdıını\oıoo ııluhallr hıtll 
hin Jnı .t;~ıJ:lf'rlndf'. doıru olnııı· 
\ıilll hlr taraf ,·ara TtlrLl)l'ılf' 
Oruılaına. l"('i •und•ll&lnln 111· 
tı llrıutın aıtındA. oldul{ul\n, 
tı!r nuıh:ıllf n1lll~lw•\r.lll 1.ıla:u· 
nın bllnı"tol ıPrl'Llnll. TUrk ,,_ 
'-+••inin bir ıtlnlük 'mpk ı.n~ı 
ııtı Ht Mı\•lf't'' bir ttk ıupurıe 
alıııahllbor. 

l nhlıTlı ı.nıkınına natu\.JRrı 

lll' ıthııhtlr ııı:oınbflr ı.onuıan H. 
I'. (l~(·Olrrl, bir ıunıuı.. tn'~Jla 
11111 t..ıınulır;ında. 11Ulf'1'11' bir t•lı.. 
,.uııllrc.- :1ın1111Pıı nıll7011lnrrl\ 
Ttırı.. lııtı .. ı bu &f'r4;1!'k ı.areı~ın
dn. ~u·atnt. naı ıl bir \"lt'd&n mu· 
hıı .. l'tı....,ı 'upnrlarl 

('itinılf' U 'l"ttrı.. Ura \a1a· 
nııhllt•t·t"k ı,.,ı durııınuna. lf'lln 
4·f''f' J.ıııl r lılr 111 11111. 1·prllt,~ı.. 
eınl'll ıt"ra~lnln hlr lı.t>ff'•lnf' 

lı>o) uıı. nır tir hu mnıt1.ıaıu 
nıııııırıı. uııutf'\t pnıf'k mah .. ultl 
1"·1 yurtlfllıiln bnııı·a yıl iiınur 
lillı.rıtlli.lf'll floUrll bir ılhıdl' 
h:ıt.. rttlıl ıtınılf'llklf' ıtAdr4-e 

it• .. bir l'ÜP .. flpltrlf'•I alahllt'· 
r•alnl aC"n:l'linl ll'rıu:lnlu Ult"-
'kl ı.rfı·~ııı.- yt'rlf'ıııtlrfn. 

1 ~ıııık u.r. lkthtannın lft• 
rtııtııın ... ıı ıı.111ma nutnklttLrını 
hlr ıuıııa .. uoıturınak l<"ln ılııhı\ 

\l'l'lt, dolhn "u .. tııruC'n tıaıııı.a 
hlt• hlr d"llll" ınnıın '.\-oktur. 

Bir ır;Orıtflt.. l"t'I tllll'll bir t;ilp 
1'İİ l)iır5tl'"lıı~. 

BURHAN ARPAD 
Oa.\lnj,a an:a.r..ı.a:nı :m~m.ııler ırt.ı:ıeı bw;Jc:ılar yalnız bakmak tçın mLttlr $11• plıı.J1 ouUııde batmı, o· ol emniv,te lst.ınadf"n bt>rvf"C.hl aer ha\"att 1._, atacaktı. ~ - Kanunl1.rıo '"aıı.Cl!kl 
f>r arna Bu~ 1 aı-ııl kf'ndt m.i· 1l1taı1ıar J'IUıl renkli, r"81rnl: atiıcl kazal•rının k:al'I ıı•C.kNI elde edil· ı rınnlr*'t.te olaralt ya,,adıtımız. ve memlel:ı::et halkına bır cehennf'ln tebd.111 

B~ m J;.ı ndtı~ıL ilO;ü ııuıc.•ı!t huırıann:ıaaı l)ahJ!ılne ıellnce. bu- ıan 3 tonluk Ayraç ınotOrü mtıre~ıe bMtl tt&tı ,cıı:en e-flı:::l\r \'e artı.nııı ••.• - ................................................................................................................. ,,_ .......................................................................................... " .... _._ 
ö cilS oıan bl.l lkl eme adanı bil" ıatın alınır Bu al:>t eaerlerın ba&ından kurtarılan M•hmt\ Bıç-•t. 1C"-me1"e11l ol:nak Ozl're busrtın !4bU I 
tar 'ı ve .aana• -~ takından zlvad .. tıazırıanmuı '>ahalne lf'lttıoe bu· ll. İu•• Karallae. Orbau 8trtntot, kanunu esMlJl va.z ve ı!Ana m\ı· 
bu ant l ~·aşa.. ıtın ll)..l.nıı,,.1nı ka au.n 0 kadar ('<Ilı:; ırenç ':ııl· srtır Kalyoo; eııe 1.daı1.r1 ennncıe vatratıyı tirntı. tan1:.ırıatı meztıl~ 1 

R u Z G ~ K Ç l l E 8 i . , '; . - , CUY BARA 
rac lal pe tnaeler Bir devtcetım 1tınlerımı1: m :ı 11 ,. c l" r 1 ın 1 t. batma 't'bllkeaıyıe kar ı11l ... D Kar ttnııı a.~arı harrıy~I ctlmtesındf'n 

) Ne de olfia görme~e r.!ı;ltlf'. Mn'at adamla• 1n:ıız •ar t: ıaıu11. uı.oıorUndrn . kurtarılan eab ohn&J;la. merhum ?n1l!ta~nıı.ııe1?1tn 
•~"' .ra '1 ; le.'.$C be1U b14l~ o.. tüzp'erch~ ça:uııu de erli Plem .. n 

1 
r1 canotıu. Hllml A.1fl.U, Hakkı A uamıııı ve m1.1,·11ffatıyet.ertnı ltbU • 

aç anttı da IGJ'ı:n le ~ N ı !ardan l)q • TUrlt Bımat. P' •. n ı*:l• .u,.n, HatJU AU .. n. Tuıuı Artaç, ye\'?l'll mesutta tta bUhaaıea ıta<1 
:.m Ye ı~ ı. e:nu· Sultanı aeım u 8 n t T rih\ ı: t tllı;Q !Atim Hatim ca ıı. .\Ytıl cavıı Ra.ahn it•· Vt' lt.endll"rln! mtıhy1-1 de\·let n .. 

ter Tftlladü!. ~nı l(Ü:-t, 4etılnle ~ana·~ ~UAt!~QaO 1 ~ b r Co~ ıı:u. rabacak " Al\& onUnde tcıda• lı ıruy!e ylld ederim. Tanzımıtın eva 
er ecoeoı k&dına ela rtala.'llt,ıı.m ~:;rll • b fal . · ıeyen Hlldatır41 nıoutrund•n tur1

• ntcıeu teııla.1 za:nanımızın tfı.tl<!at \ 
Bu_ hanım oa ı~dlll. atırı:ıaıo yer ar, u b •fi~ ça.,f&..'l tl'ıtmU:~ 1 

nJan Hil•ntı Köse. Mehmet Aitın •' ve tlcaaıına mı:.watık olaa·ıdı 11ım .. 
ıere a;t ruımtı. nmtll tın açık .. ı;r ~~a. ~~ar :ı ~~d; rı ~~:Yaşar Kanbfl' ı.cl•Yt altına ahnmı• dl nNS~ttıtım·-ı KAnunu "-81.'\I ah· 
ama.ı. temız. ırua~ı bMtılı klt&i,.1 01~·u .... ~ 1~~~a~h ., r !:.:ı ,:.,1::,r 8 , l&rdır, Öte randan HUd•'f•rdlnln Jır;:lmını merhum moşartınll~:Vh oı 

.... 1 e . " 'tapıaoı Ahmet Kaptan kurtarma M :11aınan \.t'Sl.8 ,.e :cra etmt15 oıa.ca l· 1 
aı um. brotUr i1b1 •cTler bula.:na l.i1U di\ıTıf'1cl•r "Var Bi.lnla.rın, •.•· ! nuında .,,rat etmı,, aynı moteırün rıa •Oplıe kıllnmu. Liıltın C•nabı 
dl ı lç n Uıülü)'ordu Bu ı~ t••· uu aı.~anm.ınahdır BilD ar n v .,. ... · n b :-ı 1 · ' • mo~t.tebatından 1uı•afa t.se anafor na nrt11etımızın tanıa.m1·l •a-
dOf, P::'tP btr •e•ı dr.-, lr 1• n Yaratı tı eaııaı. ~·•resı. a.nat va~ da tarbolmu• vı btttUn aramalara ader halını ~anun olan t:XSY1. e bır 
taroa.:n..:ıyor B r ıanat .:nPru:ı· 1 tmları ıçın dQaoak olal:>ll r Ne 
R;:r1a·yı reıt,Yor, or&da ~ıı:IP.tlle ıı: ki bun! n , 1 b · ırü · raıın~n bulunımamıttır uetlcPt meaudf'Yl ahdı fia?tanat; .. 

edıncııtt ISÜZf!ı. YI ı~entmıerı >l Jı:~
1

d~ Y&Alie :av~uı::: •o~d•~ 4 memba suyu sahibi ~~z~etı:i~~ı:~:~' 0~~~a~nı:1~n~~~ 
ru cıa bittı1 ve h1.tır&Aına )'ardım dır f ))lllr Klmself'r, l•vııı te1f'o- llft.k:ka aıım hamd vt ştlkürler ooe 
cdecet ff'~ıletie konınmai< istiyor O!llPr, bntün bu seıcA ve bil~ mahkemeye verildi r!tn 
mOmkOn oımu)·or. Her eer.·aıı. h &a·ıııaklarını bUlur. oıııarı dt>l~r· ------------
turıet. aanıo: meraltlııı bU@ oııa ıeı:ıdlrlr. memlekete büyük btzmeı Belediye Sallık ,,ıerı Sıhht Mtl 
atıtı ı :ı.er yerın tarlb1n1. 1<ana!1" p•mı. olurlar. Kf'.ndllerJ de bu e- ra!tabe MOdürlUl!I Pk!plerı dOn 
nıh lt!'L ıın. bilmek 11erekmP mf'klertuın k&f'41lı.tını bol bo qt• BUı.rklSrtıe mf'nba ıular•nl ton .. 
a.'lla ntrenrr.f'ıı. l!ltf'~ Pek Y'rlnt!• ~lar Bir aı11m, ne olur btr trol etmltl"r. tortulu. aıttı açık 

.................................................................................. -.................................................................................................................................................... .. 

ota:ı bu arz.u'f\I bı'.eo kan;:1a..':'&mU.- adım! mOhht1ü~ vl' ınllhtyl'tı ne,tll>ı: 

!al 1artb Ye aanat mer~~ı o - 1025 lttre ıuyu •a.tııtan m"nf'tmıt * ·ı J\fJL \T\I\ Ul.tüdar 
maran ava.ınla:-a hl~ bir tc1 A ı· ı le-rdı~ Bu araaa 4 mınt>a ftUVU ı,.. I · 
ıamak m1lmkan de-1 lal!'. U:."ı!ell. Esnafın cam ihtiyacı letm~ı mahJı:rı:ne7eo verumıştır HDatı tçtn ln.şpıua karr..r vıı. • 
C!.aha önCP rula::ınıs o:Ea:;: ı:- _ da 0 ıen ve hazırtUı:;la..., lkma! otunaa 

n;?I BU 1 t __ J(!ft_-."f.CfJ9) 
i~B.iAKŞAM Karaca 1 iyutrosun'do ., a!:nan .. ncını mu Ca=•"Yl 1 temı'n edı'lemı'yor Bir peynir t.ıccarı Milli aoo au•unın ten,eı """' wera-

rmçe aotanıeyatm. b!r ta 1 1 a.mı busro.n ut 111 tta yapılata.t· 
e hu aarau.ıa. Eekl aycutı.lara M· ı::ıd.e bulunan bir uaeuır: Hcı a\oo Korunmaya verildi ı.~ 
tı btr hll.a,tn her uman ren . ....:::ı& .,. ıtımrtı.ktt mtlhım m.lkt•rda * h.l il"' - Zırut Velt.M.letı ı.,.. 
kaaı:ı estet;.k V&.!ltflaruıı c:..ıstcrse · car.ı bulunnıuıoa n men, t&ta.nbııl Be1e4!1e zabıta elr:Jp;erl tararm- taııuaan Lt.tanbul 1..ıöil'eeındelu ,.,.. 
dtm fena mı olurdu? o h.;1" 1 Mna1'ırun 71ıx bin meuı .ıı:are.Sk ~m j dan tl'hlr çlndrkl ıtont.rollara do- vulıt ,.8 haVTlll ye-ı;iftırıoılll:inın 
tıındı j ~an1'ul'da :sapı.makta ot· ı lhll,..cı k&flllanam.amart.adır. •oo u- i va.m Pd!~m@ktecıtr. nttn "lapıl~n ınl:..şa.tı ruılnuebet17le. )'ttU41.lrıcı· 
dU~l i!bl Buna'da da tUt'l&tlere ıar•k 20 bin metre kartllt cam ,.,. ıı:ontrollarda Y1.R lallf"lf'ltlndel:l b.r ıertn btlıril"rını arttırma~ için Y• 
ır:ı!avuzlu-.. ed.ec•t huırllklı. '1.~ udetı IOO:a. te•:ıiln eana.t dt;rnekltı t.acır. fabl$ fla:la peynir ll&tarı:e~ !ova Devlet tlrPuruıı Çiftlllınde, ta 
b lır a dı•ı -·P bulunııurmü rl B~rlli\ tana!\ Ue rapııma.l kan.r. ak&i&nmlf "Vı'I mevcut Pt!Jnlre "· YUlt hastki.llı;ları. tavuk yet.t.ttınl· 
lhı.m Bu da retltmez; siyar, t lartır:ıımı,tır. BlrUk tt'f'Sl vızltetıl Ue konularak 8&htbt hat11:111cı:a mtlll nıemt. •Ut. ha;.-vanıarının bfflerun"' 
edllt<n h•t anıL ıçın rt.ımll. ren~- 111 111 oıaraır: lktLffat ve Tkarf't veıcı\· koıunnıa zaµtr tanztn1 nıunmu,.. ıJl v"' ,)akınılan ı:ıurıncıe bir 'kura 
ıı. a. a ve özh.1 bir metinle b.r"- lt\!nt murar .. t etmt,ı.Lr, 'I:e'fzl~n o. tur. .,çılac-ıtktır 
hkt&. 10 l': baa1ctl1 btr a~bUrn. hır nllmtud&k.l cUnlerde yapı,1.ı:atı b:t D:"er.taraf1 an eon 10 attn ıçln· Ta\'Ukçuluk: ktı.J"&U 14 elEiındenl 
brot\ll', bir kit.AP bulunma:ı. YPrll dirtlmeı:\edlr. de de .634t N!1at ko.ot.~1 fldllf':rf'ıC. 20 f'klme kad&r, !ıajvancıltk kUrt\U 
,.,.11 1.ahaocı Glrenmei(. lstcvenl 2'l+T f'.!Snara htar JS.ı f!'"'°afa da cıa 21 eklnıdrn 25 eltim alq11ımına. 
°>Of dbndUrmtnnıtl: Beu bt:e. U'.il Tecekkür pa1·a ceıuı TPrllml t r tacı.ar dPvam rdeeıktır. Kut'lla ita~ 
Camt'den çıkarken. buırün d'" lfÖZ Y "iımir»İ yüzdürmek için 'ııacaldarın l&!Je ve 1b&tt:ert "•ııı· 
Wbeiderunde taştdıtıru bttroıa Aıle vıı • o.yotu tarımı butwıacak~u. 
,elt.lll•rı.n metın?t>rlnı. hattatları- Rt~"iiD üı.l\l.GİR\'\-ın çalışma!ar * tZf\1 'tt ... \lh. ''(,.;ı\n\h.~ 4 

nın adlarını. 7u~arı zama.nı ölDmtl dolası.e Jh.: eanaJ:ctln" t· oııı - Vlllreı. TeKnık Zıraat MO~ 
ve ılba.tt bulunduktan 7er.e rt.11: eaen. çelenk c>ntıf!rtn. te-lt!'fon :bmır ııemı.tnı.;ı kı.rtarııına ~tine cıortOtunUn Baıtırkö}UH BaıtcılaL' 
t>erıı~ r. renkli. canlı k.;;teler1nı, tela:raf 'fto mektupla acıJ.a.runızı de••m edllmell:teıd:r. Kurıarm oı köyünıltı uırtlp etmlt Qldı.ıtu t}. 
dab• dotnıau ne &aman oııla.n pafllftll&k tUtf\lnda bulunan bn• deruhte edt>u f.rmanu:ı ftatıad&n se- , ıı.Qın Tt-lfVlk Müsab•k•t tıatıza.11 
d01Qnnı.e:n eli!lle alacağım. ana tnn lllkr•b• "" da..tlannıısa t.-.. lr''11tl da' ıcl•r ıı•mlnln su altında ye Qavu• Uııümlerl üzf!rlnOe yapıl 
&6rıı k.Jeno:ı.uı .batıraa•nı caoie.n-ı ••klı:Ore tee98QrtimOZ manı 0101 - tl açı:C tısımlıır~ı tap11.tml$la1 'fe mı ıır 
e1ıracat bir ~·aQı 6z ed m. Bts e aundan bu t kktirtertm•z n lb- l)ölmeterı ~Jtıırıa raaıt ·etın,. baf" l Oentş a.l.ka toıJ\r:·an m~"bata· 
b t er ol•ardı tıuxıt>n a.urd'9"ll. 11.aına ıue•enııın ıavli!MU&unu rı,.. ıarn\~archr. eu ı, bllf"r bt'1De1: ıt· da derece alan ff'tUjtırtcılere aıra.· 
t.: u Ca:n: ıttn ftÖylPCllklt"!"kn:.n Ye- ca ederıa. mıo.ın dotrultulmMı amellrllllnı b•• atı:- yarıyan muhtel r ılleı.ier hıdı .. 

Dığer kadınlara 

)·aptıQ:ını biliyorum. 

Korku içinde çırpı

nan bUIUn hislerim 
bana onun ·~kından 
uı.aklaşmamı bMğu·ı· 
yor F'akat kataınıyoa 
runı, 

KUMSALDAKi 

KADIN 
(Feınale On lbe 

nrat·hl 

1 : tçıı:ı, ltlft•Cl.ore çln. bütün BU.. Öll'ııı::-ır.u ,,. h.ulıı~ ::tllelt>rl lanaca•"ır ye edllmlştır 
.................. t'"""""'"'"'""''"'""""""""'""'"'""" ................................................... - .................................................................................................................................................. u ................ . 

Raur durou. b.l:-az d ı1andQ, 80n.. 
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::! ~~ 

1 1 
Zübtil. t kbaıtıarı. ka.'!ıktan ,a-

Bir tavzih 

ra 1cqlannı kaldırarak ~- ~~ ltıroatarak hır !)eyler yapıyor: 
cÇtbl• dedi .• venneın. Ce"lıf. > ·ı j' , .. •J İ• ! ) ~ A •, •D"arı" """" •Olyorou • lıı-0 ufa:ı:: düfür.~ anıuın dl\ Dö t ıec EfendL h\l\'\IM.ln oraya, oraıı 

oıdunun kötııtatılrıe olma.dıtı t.eı.. evi.» 
ııycıt: 8Hkıııın da. Jzzetıu dA avU:ları 

15ta.nbul a' ı.ıkatlarınd&n Nıh•\. 
Türel, Ma.nl6a C.M P. ada,1ann .. 
dan avuıcaı; Nihat Türel Ue hıç l1ır 
Hişlltl cılmadı}tını blldl'ftnl•tır. İ.8• 
tanbul avukaılartndan Nıha.t TU· 
rel K~aell C H.P. teıtk11itında ı: .... 
yıılıdır vP adarltıll bahh~ rnev-
1.uu dl'lo{ild.ı 

•OrMını ~ , .ılye PkledL ıo. do:..,ır, '"'kın baıu,ıarı blrbırınln 
o kadar :aor aeııt, Edebi Roman Tefrika No. 8 1roı.ı1>rıne yapı~ır kalırken MalmU· 
Oôrtotıu ,burayı ot;Jrup .sırt:nı dUrü .Oı. attı 

Jc: 1.·;• verlnce h@r ı:nrto dUyKUSU· var aanıyor, dlvor. Mız düşruı tıata· \ r bl at oynıtırtt.rcıı 
n\l dlfL.,J'& 'furmaırta cömertti' n~ bPo. bı fpYe kart marn. "':ım.. Bıtkıyla ınhhl}·ecl t'""t. c1U:C.lfı· 

ıSılUS• (•)!• vı ıı:ızaı. Ada:n dl'!ll ıttldr kadar t.artııtıertm ben f.UbtQntın aşçı dUS.klnın ardın na 11rdiklerinde. A,çı ZClht.0. on.a 
mı oldum e&nt1'or kendlnı? B • onu . .ııyor. Hanı. &Alına da bakar· da. Ut~ kOtU buamalcla çUcılan rı. ••nkl ilk defa l"llforlannııt ı~-
ne tez la!llmctt?• 11an ıeı..ıııef l!:ff'ntl . in ba ıoe!a \oprıtıc:, ır:ıylla.r ~Al'Inl..,1kl bab• b 

&aut· cıa b•p b6yia olur Daha bln rıan çemel, köt;Uctlk b;,t aç• k Y&rd. •BU1Unın , dl)'fl kendince blt 
EM.• ı;Uye başını ııaUacU, cbUI· çek 'lı:t'ndlnı l'll>Pt • G:lnlQk kaJ:&nctnı Pl.tt'}'C .. kabar:( lı:,barll.k:a k&J'1t:acı 

aur qına kUnet dl'\rt. tanP çı ·a· Donoııu. hl.h .. b&h·hl..b cı ,,, ... ea":"a:ı Jkl-Qç )eril bPrtd@. e.nı•ı: . antt onlara. en at sün atın 
nr elın otıu. ondan eo:ıa itte bay- ıa.vlı bır lca.bkAh• attı ıyıyor bir 11:"1r k dokualut:a tıo- bu.raya ı•lmtyorıaruı. Yahut ona 
ıe bir ma~L'l ı.oı ıı:wımı kur-,mı •H : .. köpek! Hele baki• ardalık f'dtronlu. bu ).:ıb~lıJı:ı \'eten para ka&~""ll• 
kUf\1\\lr _, Rauf blb .. hlb·blb cUY• aülOQ~ Oortoa1UJ1a. Ma!mOdUrU ıcl n hınıydı. Hayır. htç blrL df'-4:11 .. A 

Sonra in! dektştJtG Yüztl o«!' •Yaa. 0 ht"P iç••. ber aıq:aru bt- oe, Ztthl.ll. aYluyu ıuıam.ıt. btşır- 'çı '7.ühtO de bu tu.1.ha haiktndan 
delıtrnl" daha cıadl b:r bil al· l -n Konuşurum ben onnan c11J·arak tarıaıı. terli, IUU llmbafu· blr'Jdı. :tuanıp f1yıcı. "t"a8ln 11 ~ 
mıııı Q(in aın tıa ben l..('ıuca meael~ nı. bir k t'd~n bir k&}eJ• tuttu· dınıp tı1ın pınekleypn f~kara ~"' 

•Şim<ll lı:lehmıt Efendi.• dPdl. y. bl .-., demedl;t.:Cll, dur bak•lmı.. rulmut uzu 1 tahta .-ırıaa &.'mll$U ml bir )'ana. o da öteki.er a.bl 
4,bet' ışın bqı böyle oıur. ~•n ku. hele t· d.Qfüneıtm. dettlyC1 Ta· , aonlıllc lıPr '1>111111 ola.ytn t&d.tnı 
11.ll MımA ıaııa .. Ben o ber1 f' bili• nunı?ıJL tuet vardı. u ııb:hırecL Bu kU~ült kuıbada. 0• C'alla•ı cıkarnıuıı.a tukıntıdan öiürdtl 
rtm . .- o <>ltT.&~ydı. b!"n d&hı.ı açılı: konu· unceden kfttlrnıek R{t(' detlldtr •Geçin ,çrrL• dedi. 
•Klmlt~ ıurcıuuı ya.., our. bak&lıın. bu Gı· Il'tnıın için Raur kadar ne d" aauf, on!arı törnrıce. DortoglU· 
•8•t iT. 1 .. vermeyıp de ne )'•ı>a· llptton eırendıttmıı o.ııa btn Donoıtıı.ı ltrhmet kadar aekı. kut n• rıör.lf!rtn~ eeyt&nca l("(llr.tl'le dOn 

- G··• nu olmak Rrelcıır NP "Yar .ki. 1uıı• u· 
cl.k.' Oalıp akraba.<ıı olur • k:enı1ım aöm1cdim sıtkıyı. J,..lp aba halkı. can ınkıntıaıncıan mı .. 11 ·• 

•Entşt.l o.etil ml?s banL lil açın. bf'n ütrıtnlrlm !ika ıır. nedir. her ıeyt tr0rü1med\k •Oeldl ~ıılnkJ• dedi, 
ıYoıc. &tekl ooun enııtts' rtul aed.iyd!. .. J bır tatıı:ıo.htla ır:artıtamaıı;.- 1Btf'r AYlU}a önce 81tk1 çıktı. Dortol· 
0onoaıu Durup dQ.fOntın 
•HU.• dlye batırla.dı. •Hele bıru bt'ıdlyeı.tm 'be !P.l>- altluu hep Jtltrtn dertnllllne tn!· lurıa Raufu IOrQr l'drme&, ıçıncte 
.o, yor ıı:ı Oallp. va:.!& ban9:_ bal>. .. ın :: Efendi • d~dl. ıDaba a.un bır. YônllUıt liblalne çııaı1ı..c;:utall1 ır 4ey cıı etU. Oerı dönmek late-

nı.ayın. ıtı: dt,or .. Bl!nlm o.na. .ar· bu 1ri1n ıtL B"n bu akşam •'"<ı rollartı a.n,nrür. ot&,Jiarın içinde cıı. ama &Yatını anm döncıtırtllı:en 
&üm ııeçmtz N• dcaem tenılnl ZO.ht.Oye ctdeyım rıcne .. s.n <le l(!'I. kendlne töre 1t-nl bir ıe1ler ara.."""' sırtı. da11ın, rakı~·· ı.ıtahla :ıt01:a.1, 

t • :n ....... ..ıtkı onııdır ""-yle ıç.p kOn"•• dı. B<)ylece topu bJrden d&O.t kodu l.netln omztına •urau. IMe TO.rQ vapar 'una ben ara 6<' . ... ... - .., ,.-.J _ 
, mı. dıror. t,lf! de l.k d .. :- nm blru. tatınna mtıf."ya. • nun ıı:ıne womu;arıertPn oorı.ot- dD 
ı~n \"Ol. CL ramazınn. d ""O~ nortotlu. dO,OnC('t"IP.I dalara't 1U11• Rauf ı bller, a. ... ıllannı b\c; tn~t de o~uranıırı R6tfln<"t'. qıt 

BUGÜHKU 
ısıtkı Efendi, lt>~"n bakalım.! 

,a,.ıe. )'&nıttnza oturun. • "'\ 
ıtkl O J:&ma.O., nnlar1 htrrakCL r 

-·ık .Orcın. O<ırwııu. apıntlL , ıı• ırıro-
~a btr lolrnıa •arını• 11hi ta.:ın H A V A ~~~J;ui,ta~Jonu· 
dudaklarını aralamış, par.ıyan ııôZ nu• tahmlnltrint1 cöre bu&iln 
ıenıu, I• kiLurana.ık fı.ıerletlne ~hrlmlz •e t'i•arında hava rı•r· 
trY:tmlftl. Bit.kının JOre&lnde, P t•h ı;ok bulutlu ıeçe<"ı>ktlr. Rtır• 
ne bir "I kodıu. tr.ıetın 7ü10n" ıarıar poyrazdan mot•dll. ~am•n 
baktı, O blr (lmıı.ı cıOıük, öylece %•matı ~"rt olan.k to~f'telllir. :\le'f· 
kala•kalmıt. hlllJI<\ Bıttıuın ar· zll yıtı' nıuhtenıetdlr. 
aından ıelecellnl eöyluyordu. ounuıı f'n \'tlk~k ııar,.tttl "!; 

Rauf bu defa· ,n ttU•llk ht ı .\ ntllr&t ola· 
ılıact ı:reııdl. ae:ın bUaılnı. raı.. t..ıHdı•dllrııı ... ıır. 

dem11ı.ı. 

Baıtka bir &anı.an oıaa. böyle bir 
.;aıtırma..-ı. 8ıtkı da. tnet de ka
raraıt ka~ll&mazlar. he-men ı:<tll> 

ya.nıanna otunırlardı. Bu ıttal 
Dottoıtlunun da. Rautun da oı
ııırlertnl blld!ltl hil:de, bırıne Un· 
ıJ bir ata dlye, öt•klne cıe, ne de 
o:aa da1reclo bir ıurur d.lye lıtamı .. 
t• lıt•mlye ıa,rsı sQet.enneır: aorua 
da kallrlllll', Gnlertnl bil• 1llklerıer 
dl. Çok reçmecı.ı. Eene de öyle yap 
mü rorunda kaldılar. 1azet onla· 
ra dotnı bir adım attı. ellerini ne 

f "r~:'ltı.I '('1f) 
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t~Jı:.ı 06.:;I:~ 
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l'l.:\tı 12.00 
19.1 l ()l.4Jı• 

04.27 10.21 

r.•zet•mlıe rund .. rlh•n r• 
;rıla.r •e ttılmler basıl~ın 
b.a. .. ıtnıaaıa lade pdllmea. 

Politika ve Sonat 

Yen .7alf'09UI1da ueunc:tı mev. 
•ımln 'lerdMlıH açan Muam. 
mer Karac-a, butuu Katat'a Tf. 

,i&tro repertu•arınıu 1tere.ır uer, ıe

rek r.en:ı.•11 balı.ımından en ba11&r1ı1 
ortıı:ıurta i11tanbulluların kar,a&n• 
çıku. 

İtalyau vaaarı Umbtrto Moruo
c:hto·dan ı,•·u A 'Ilı oeYlrdlf:l ).Ui.• 
hu' Heytel 4r"reıonard Be:ıaltt1), 
tıç pırdeUk bir •\tut hicl'f llom• 
dW. Konunun ıe;tttl tır aoıklan. 
mamakla beraber, •hı.sların adı •• 
olayıann o .. ıııtı. Frt.D.MJl aıı:ıa ı• 

tırlyor. 

Yeul a;dığı araald• Roma •er!• 
ri çıttıgı lçlD M••rlf VttilttJ.nln 
k•paını .,ındıran aenatn v• blraı 
aa[ emllt a&11lllt Paa11>9rtout t~f.U• 

aı:nmtr K•racl..l, mttr..ı Ytonnt'a 
IP•rl Hanı operet kumpa.nywı tur· 
mat oızrunda dtYlıtln ytla mllyo. 
nunu 10rUt11n blr Maarif V~idll 
Frambol.ller (Tur· uı Boralı). aııc 

ııt m.ııtı.UI d\lrumlan dilıtf'n bir 
liqveıc.U ıHayı'I ı:.eoı. bıl ntfUI ıl· 

JMl hl~lv'ln dört aaıtl•m t.emeı \.a
tı. Qlavlar bu .tıa•lam temel tlıtUD• 
de ıeıı.,ırıı:rn, ltlb etıııtok uure o· 
ıao bir aanayltı IR&•HU ı S.d\ 
Teki, ıtan~u be)'tt1 ba kant IKlen 
.eun~ Selim ötcan), bı1ıt baıkanı 
nJn ktu·s.ı ILltt•Ban: Olllrlııı•Tütk· 
tiıı. • ılbl ltlnt'l derectde f&k.I.' yine 
de uıı ceıı:ıcı tıplerl• k&t'fll•lf110o 
ruı. 

Mllh.u· H.erkel, ıon )'tllarda bUtUn 
i.stant>11 tınelerlnde oynanan ko
medtlerln bepılnd•n daha urır, tn.. 
ce eıprıu Ye alıut hleı• fapı.aı u.
taca turulmu• blr •er. Bllhaua 
birinci Ye lklncı perdtoler, rahat, ne. 
teJt •e hJZh bir tempoyla aeUJtJOr, 
Son perdenln bU tık lid pt'relcnın 
yanında kuru ve •'1r k&.lmuı, ıer· 
cı blr bUruıc abıakllk. Joakat birin· 
c1 ve lklncl ptotdtlet'f. ....eıerlıı )·apU.l 
nın ,,·ertlt ı uııamhktan oldutu kı.ı.. 
d•r kendi anltlerl vf' tf\l)lll)'eUer\J" 
it- dıt.ba da nnt vnıon ıanatlcAr • 
ıann bu haretttala ve ıuıııt aoıı 
perdey1 kurıarm.a.tıl bO.ablıtün tm. 
kin.sız. detti!. Sahneye koyan olaraıt 

adını ilin f'dt'n Muammer Karaı~ı. 
ıerçelı:teD de ıyı bir mtranaenle ltat· 
şımııa çıkı1or. Ylne UçuocQ perde 
barlç, M&hd' Hcykel'lu delcoa ıöz 
Soman "' k-.ttıml•rlndekl ıtYtll 
ve lAbıW butuı.ıar, roı cıaııtımı· 
nın aa)·et ıerınde )'&plim" oJmaaı, 

Karac-..a Tlratro'nun D,7. N mevıdo 

mı için llmtt.:ıer Tet'l)'Or. İlk dera 

BURHAN ARPAD 
tam btr Yvonne, tJ,m<1.13;e tadar har· 
candıt:ını Manı;u hefetl ba:aanı 

kompoıU.11on.ı1ıı b•ıtınr. batıra ll•n 
tdeıı Stlım 0.acan, •UJUk ıı.omtdl· 
)·en N•flt ö"~an·a yUrAit JU• JA.yıll 
b:r .. oatür evllt.. OUlrt:ı: TUrı:ıuı 

da o uraoık Llu. B•n rolQJlt ••il· 
ne)'t ıerçek.ı.en bir uzat .. rı ha· 
, ... ı f,ellrebill1or. Son 1ıllarda •la· 
blJdlll"lne bat1bo• 01namata pei(. 
e.,lfDllt Muammer Karaca, ilendi re• 
1!Kırıuııune Oylaalne u1mu, Jı.I, 

Paasepartout·nun aat •• nnsın em
liit 1&hlbl ta:ı.rall hallndıo, :renl 
lı:lb&r ton& P&Meparl.out'ra •• nlb&· 
1eı M•IJ~-· Velc.111 eU.rlln.1 P~t. 

partout"J·a tadar btıt.t.ın bir dit •• 
lı; ıelhmNIDI taba\ buldUIU kadar 
da dl.81.pUull bir oyunla ••rtb:utor 
Ha,rl .&aen·ıo B&.f1·e&llt de t:pl (&it· 

•ıımuı 'ffl uatallkla aıııodan IU.lkll· 
mt• ba•rııı bir tip. Hayrı .. erı, 
bUtt.ın ııareıt:e\lerl '' mlıııtklerı1ıe, 
dt.taJ~·oııunun rahatııtı ve tabllllll\'• 
le vaq:eç11enılyectk bir aabnt de
&t>rl. 

Jlııer, reji, roller •e o,.n&Ylf balt· 
Dltndan bu derece neııı bir htd"f 
komedlaloı ıııı:. t.em.slıtnın UçUneU. 
aec•I fl.rıdan ços radaaı bot bır 
1Alonda ıeyretmet, bent uzun u. 
tun düşUodUrdll, Karaca 'l1yatro lo 
dar.cUer1, .ııfylrclnln b6rlt Nrlf •• 
hıce •prUI konıecıııenıen anıamacU• 
tı kanaatinde. :Fakat ooıan ballı 

hulaıalı: ıoıo, Mahut Heyır.eı•ın hJO 
dt'fllae blr hafta ornamı• olması .,e 
mahlytıl hakkında ltuiakı.an 11uı1.ta 

bir ect1I11r duJUlmua oımuı ı•rtklt 
OJM. me••lmlo Claba ıtk aıı:taml•· 
rıuday11 Ye Karaca nratronuo ux 
wmaııının bUttlo blr b1.1ta11 htr 
zaman lı;ln, ook Oueeden aatıbr. 

'IJJ\d ~n 0 ._ r wnı t yol"ım.. .ııt•• .,, aorar ~ bir ut çı· de o::ıı.uua:ı. daha bq!ta tür!O ıcu. kıoın ct6:ımek .ıatecı.ı;tını a.:ı:amıt-
0 bu.n n 1.1 .nı1a b r eeytan ı1ı kar.il 1:oıu· .aıdcllm. • :anamaıııırıarı hlldııt cıııraıK1erı rı Lı. ") \l"t~llk!ılA auıaruına. l ıeyrettlt;:mıa Ptrl •Han bıltun Of· 

Oaldlll Vf' ffnl 11.hlblDe Sote heo 

~·-------------.1· mton dt>ıllflvrrmeil:teltt uat•lıC1rı1. 

.Su halde dlha b&fka ıebepl•r ..., 
ramak lılzım. Bunun belki teodllıt· 

ti de tarlr:ıudalar. amma IÖJiemel• 
diller! varmlyor. Bıu aç11tlayım. Bln 
bir •ıkıntı •e b&4kı altında butı• 
ıao f.sıanbu!lular. bunun tam DUi 
lı\flarta blrdPnblre poUtıka .. hn,.. 
ılne geçe'll ııevlmll komedlrenıerl 
Muammer KAraca'1a kU&k:Un. yarı· 

dan çok ıa~uı b()f Karaca TlyatrO 
•louu, İAt•nbulluların ,şuurlu bıt 
ıcarııUtı. Kendi 1UJllremedlklertııl 

Muammer Karaca·nın esprUertod• 
bulma~ alı~ oıaa lstanbuııu ae
yırcı, polıttlı: ırOrü•unü Uyatro lfY.. 
ıtaındtn u.tuo tuturor. Karaca 'fi· 
nlronun •?ı.l1.h11t H•rt•b deki dör$ 
baft mamur bı,-.rı.ııına rataıen. 11a.. 
lonu b bırakan İstanbul .e1ır
cWne hak Ylrmemek, baıteır:llıt .. 
hı .. 
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l lıı:tlıtar parttıdnla rueteıert, dun.kil ayılarında, .nuıJ oL 

mupa olmu" hep aJnı hllk 
nıt Tarnuşla.r. Va.rd.ıklan htiknul 
de koca koca. 'batlılı:larla tl.i.n. e
ttl1orJa.r: 

«D.P. nln adaJ Usteır:rl, mtınıe. 
kr:tte ıerab.hk, bU2.Ur ,.e lnılraıı 

Jarattı ... 
Ama Ana1asa. hilrrlyetlf'rl.rml,, 

hillm teminatıymış, lietlm eı,tt 
Ug;lymlş, unlversl&.e muhta.rl1e
Uymh, bum se rbt-sUlj:lymJ,, ta.. 
raf~ı~ idare tmq, llr.tl~di 2orlulr. 
tarnuş. şuymu.. buymuf, Jlial 
hf'~I fa5a fbo imi , Df'ınokra.t 

Parti bir ad•1 lbtt ı yayınlıyor, 
bir de llaJuyorııunu:ı Jd ortalıkta 

bir ferahlık, bir huzur, bir in 1 
raıı .. Adeta.. ht:rkt'ı. karanfilli lo· 
bu~ şerbeti ltml t dönüyor. 

Eh, madt'm ki doni\yor, itin 
ltu püt tarafını kt'~t'lllltlf'n ton 
ta ben Demokra.I Partinin Je· 
rinde oısam, halta.da bir adaJ 
Jhte!JI 1a1ınlanm .. 

O za.nuın. ben sana ha1ran, sen 
c:ama tırman,_ 

Adnan VELi 

B. Trakya Türkleri 
• ;;: Proııaıantta lt7t 1 1 1 ............................ ~ .... t"" 1"marıa dııınıı: tlbbelt'r buır bf'1f'ft'ndl. B' d A t ı r .............................................................................. ır ava aç ı ar 

Seç.im KUrUIU Cıiı ülctin"TB ~ ~linı bomba 

/Giresunda siyas.i1 

faaliyet hızlandı 
Espiye'de yapılan C.H.P. mitinginde, Hasan Sütlôç, O. 
P. gemisi delindi, gemiyi ,kurtarmak için bir Amiral 
geliyor ama, bu, gemiyi kurtoramıyacak, dedi 

Hu.,uıı.1 nıuhıthlrlmlı .. dfn 
Gire.-.un, 8 ŞPhrımızde t"e F., 

pı:ı.·e. Bulaııca.k kıtzalarında a1l»i 
parLller açık hava toplantılarını 
yapmıla ba.-,lamı1lardır, Hava mu
h&IP!t:ııne ra~Pn 1-.bpryede C.H P 
nın yaptıgı mltınıı um llP ta!t:p 

10cl1lml1 Or. Galip Zaimol{lu·nwı 
konU!Jlllflos.t sırasında baıtlı,·an yatı;

nuır blle halkı dağıta.mamış\.ır. F.5 
ptye mıtln'f'ınde konnşan C.H.P 
adflvı Jlaııan !'.iittlAç; Gıresun D.P. 
lUltesıne merkez ati.ayı olarak alı
nan mn!\tafl &mıral Sadık Altın
can·ı kastederek ıOE-mokrat Parti 
acmieı C!Pllncll. Gemiyi kurtarma~ 
ıç:n Amiral reJıyor ama Amiral 
da bu 5tctnıyl baımaıı::.an kurtara
nnyacait» ~Pmi~ttr. 

Varşovada tevkif 
Edilenlerin sayısı 
Bine yükseldi 

Agoclate« PrUs 

Vat'1ova 8 - Pazartal ıeceat 
Va~ot"adaki KOltür Sarasının ô
nüncı.e tt:ı:ık Ç&lan lal aentler po. 
lisın bir hUeumuna maruz ka:
mıştır. Komünist Jdarenın b'r 
gazeteyi ka.patmMı üzerıne çıkan 
bu olayın beşıncJ eeceı&ıncte. poll1o 
&OP.Uar kullanmak aur"tır:e lı:a· 
Iaba!ıgı dagıunaga taıu;m14t.ır. Bu 
araôa yf'nldt"n 40 lllıt1nin tt'\"k;( 
ed;ldlitl habf'r ,.f'rtlmtolttt"d!r. Bö7 
1f'Ce met"tutlann ıa~·ıt>ı bıne Jü',ı;; 
ı-elmi,t;r. -·-
Noı•vec'te 

~ 

seçiııılel" 
Anadnln AJan-.ı 

o~ro 8 - Norveç aeçımlt"rın~ 
datr böl~f!ltrın ya.rtı5tndan ~ele:l 
netıce!e-re ıtöre oyların ı·uzde nuı

betJ şöyrf'dır: 

806.;al Demokratlar: 
Kö)"lü Partisi 
l\luhafazakArlar 
KonıUnt.stler 
Hırt6ttyan Pa.rt!el 
Liberaller 
Muhallfler 

yuı.de 46.4. 
14.2. 
11.4. 

2.9. 
12.2 . 
10.5. 

3,4. 

Bu neticelerden. Sosyal ~moıt
ratl arın Clurumlarını muhafaza et 
tikleri, hattı\ daha da kuvvet.len
cıık:erı anlaşı:maktadı!'. 

Köylüler, LJbtrallerın ıtarartna 

ol&ra:.t kunetll!'nmişlerdir. 

r 

KISACA 
ALTIN KAFES 

\rtıl n ... ttlef' btlll olfln. 1A 

l 
ıtın sonra yapıla<"ak n\ll\f'l\f'"-1· 
ıı .\P("lmlf'rl ıc:ın \'AtAntıasıar bu 
ll'iitfltrf ti" ı.ar~ı larına K.laraı. 

diı,,fiıtt<'elıJer Y(' ı..ararCarını t""f' 
rf'rt'lı..lt'r. Bu ı..arar. bir 1ııe<:nırn 

\ 

ohıraı.. aya a1 n t~ıdıJınn;r: ınf'
Jooıtıll~-t'tlt'rlrt bfılı'l<ıası ola('aı.. h· 
nunıO:r.dt'kl dOrt M!'Of'llk df'\ rf'df" 
mlli<'lc:e nıo\ı.addfratını.-.a lı.ll

kamt'l \'ettef'"-llr. 
'!ô E"-lnı ltt'('lmlerlnln «"'"lıln

de. nıfiştettı... mu .. addf'ratınııyı 
' f'llt' elltrhıe tf'<illm t-df'rf'cl
n11z ı.tm.seler bal..kında. hh·f' flti
~tlnn1f'nılz ıtf'rPJ..tl&lttl blllyorıı.t. 
Jçinde bulunduı-umu7. sartlar 
hl z.I buna brr .ı amıından fll7-
ıa :.ıoorluyor. Bn Dlf'mlt'ı..l'ttf' bir 
"-"'•rdan fazl a bir müddf'tllr nnl 
c:tıltlf'"I yapı l an, arkaya balo.Ilı.. 

\°a ı.blr arpa bo.)n>1 yol Jldlldlıl 
anıa~ııan ba~ı nıt'"f'lt'lf'rd,. artık 

hlr l<itlkrara "-ınu<Jınaı.: hıill 
cılıurrlyf'I. adal,.t, 1110 .. ıuaı11 dl:t"f' 
baıımuunok ı~:ın • .ı.ahl p aıctoıcu~ 

ınuzo)ları hlthO\:trdaC'a ıınıur.;a. 
mazh\.la dt'ıtll, hosl<,11"-lt-, f'll· 
nılz lltreyere"-, J.Rfannzın ,,. 
'ffN'.lıtnımızın Sf'~lnl dlnlf'Yf'rf'.._ 
Jı.nllan mamız ,art h nllnt J;:f'l
tntstır. Bu mt"lfinlh-f'tı htıtiio a· 
cırıırı llt' bb!if'lnlf'•ll} iz. 

'fobaJefrt, ~n t.anunlarıa. 
ıntısttrtı.. ldtllalarııu ftyrı R) rt 
tltrt ~ilmıf'k. JOrtfmttrln La~ı
a;;ına )alnı~ oI•rıııı.. tıı..nıak mr-t
bortyttlnde bıraı..ıınıı stır. •-

aAYPAı 1 

aer tf'k eepbe b~ı1.! llıo.lld•rı.a 
ı.artı ına cılıt.abll~lf'rdl, mnba· 
lif partiler boıbo 5ahlp olduı.
lan mtJı;ıa\l '!'&n..,10 ('O,;,. 1J'ıl110de 

blr •'"f"t'lm Jı..ablll,rttiıJ llf' lt>rl
.,;lnln "'"re ... ını ı..tndi taratlanna 
f'ıttblleceklttdl. J.._tıdann •·'~bir 
ıııi» lf'et>bbU<ilf'rl uzertnP ıor;

tenllJI teli$. alPlact>I• alına.o BI
... tf'dbl rltr, bu tahminin •-uT
\et1nl ıu .. ttrı,or. 

'llllf't('e eudf'r görüHlr bir crt"I 
blrllılı• lif' 1$baı;ıına J"f'tlrllt'n 
lllr f('f'nl parıhı nln yedi ~Put 
ılbl 1.1 .. a bir u.udar de\ rf' .. ln
de bu df'rtt"t ) ıprannuı ... ı. P\'bam 
ıara 1..npılınn...,ı. fliJ_memel. itin. 
Tal.tlylf' alP.'lılnf' tltıtün bir 
ınlllttl hattl.«"tt ıetlrrtlrt tıı..ır
lf"rf' \f' uı;;ullf'tt o;;anlnıa'"I. \lJrf"t 
\l"rif'ldlr. Blr :reni df'\·rln muJ
df'<,lnl ırtlrtn \t' t:ınc.·ıllüıuno 
,aprııı Deıno'-rat Parti. bu mf"m 
lt"-f'tln ı..adf'rtnl 111" .. f'tlf'rlml1ı1 

df'dlıl l)lr"-•« rabrll.ıt \,. baraja. 
blrı.ac· ('f'şmtJC.- '" ~raıta b:l(~ 
lama\ı.IL a..;ıt m"°'tltlf'rl unot
mu, nııntının o;;orun1lulu1:untl:ln 
ı..urıuıan1aı.. Blzf' ('O(·uı..ıuııınnu: 
da. ı..ıraat "-1tapı-"'1nda. altın 
ı..:\fpıı; ltlndp hür olmaıı özlf".\"('ll 
ı.snat) aıarııı lıl .. ft.\ f'lf'rlnl oku· 
turlardı. 010nıot..rat Prtrtl il.fi
dan nıf'ntlft..t•tl :111111 bir ı.atf' 1 
hallnf' Jf'llnnt".._ J:l)rf'tlnrtttn hA" 
"-a bir ıı:f'v dil'ıUllmf'dl '\"f' ;o;l'dl 
l'f'Of" l(·lndf' ı.11,.,.t'tll bir 111uh11~ 
lf'ff't t"f'rt'Jl\n1nın u~·anrnıt"llll'l. 

ı..endlıo.lnl \thln1le-rP i!>Urul..lf'~f"n 
hlr l.U\"l rı olntıı. ... ına hl:zzıt bu 
h:\r<'ı..rıı ile ~nrdını flll. 

J!I;..; !-"""""' ı:.ı.Jın il) ında. TIP• 
ı noı..rnt Parıl. 191l·19.l2 dr\ rf"· 
ı-lnct,. .. I \l\ı.ıClarından ("Ot. t..ll.'· 
brtınlll ol:tr:tı.. <;f'('lnılf'rl hrJ..ll~or 
T"e t'odl~ell"rlnl ~ltll~f'ınıror. 

SADUN TANJU j 
1 

!~;~~~~n~~laa~~:~~~~~~~ 
G a t 1 

de en•e:ce ver .len iki !111 hap4g Ze e ere ct-zm;ının tasd.1:.C.1 t"e mu:nallevhin 

Dün ffllltlmlzdt' belediye me~·da
nıncıa yapılan mitingde ise Ahmet. 
Kaya Ttrall He Avukat Rasin Bc
~;a.z.ıı.og:ıu kala.halık tıir dtnıeyıcı 
kOUM!ııne karşı h~·eca.nla konuı:
muşıar, C.H.P. adayı Avukat seta
hatt:ıı Glh·enç U;e ıktıdarın ııitLikl 
roıun yanlış bır yol oıcıuaunu, 
vatanda.~uı muhaletete rey f"l!'r
meklo bu 7anlış ·yoldan memleketi 
kUrtaracatını ve C.H.P. Jktıdara 
g("ilrse m11>ır ve buğday tıatıannın 
aynen muha!aza edtıeceğlnl buna 
mukahil fındık !!atının beıfJ l:ra
ra çııcarılacaı.:ını $Öylemtştir. 

içinde bazı mevzularda mUhalefet 
eden mebualann 11ıvıı poll ıerıe 
takıp edllmelen:rle ııörüp anladmı. 
Qekllml!'mln uıl aebebı bu zıhnı
yett.ır. Eloaaen yo;tıamaıarcı.an çok 
önce bir tertiple karşllaşac&1ımt 
blh:vordum ve bunu bırçıok ar
kadaşlarım~ da -<Syleml~tim. Tok 
lamayı kuanaam. da aday olmıya
caktım.• 

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

ı ~=r~~a:'1;."ı~~7~~~:~~ ~::i~\~·r!1~ 

H b 
1 

teeır )c·apmıştır. 

O er Vermiyor Oümülcme duvarlarma yazı· 

lan tehdıt:-ı:_ir yazllardan r:a.t.en llu-

1 
zursuzluk !("inde o:&n TOrk az:ın-

lı Seçım Kurulu ba.- ·anı sa~r~ lığını bu hö.d'ıMt büsbütün endtşe-
A:uıu:.·t>k, ~seç.aı K\.uulunun ta- YP &evk~tm.ştır. H&.,,,anın karuıl 

Yapılan mltınsılerdl!'n en heye
ca..'llt.sı bu5tOnltü Bulancak mitinırl 
olmuş. hallon arzUE>u üzerıne &ü· 
re?;;ll alkı~lar ve tf'zahnratla kür
eüye ael!'n D.P. den m'U6ta!i Gire
ı&un mebusu Abdullah İmtt'n De
mokrat Parti<len n:;rılma EiWbeı>le
rını çliyle izah etmiştır: 

1ıı1~111tr1~ı~q'5n1~m~11~1 
Bir Amerikalı kadm anlalıYôfj 

• 

C.H.P. ANKARA ADAYI -
c.rr.r. \nkar. a.d 
:!'luanuner .\k AYiarından \vukaı 
Fakt.ılU.ıindf'nPıoar \nkar Hukuk 
fOf"uıtu olan 't tnf'ıundıır. Evli Vf' ne; 
ıo:ı;) 1111111,_ -...:•nun.,r .\kpınar 19J'? 
tf'nJan 'fUbhl, rı_ı'- ll:ıkuıhı;ı "-•ın~ 
mu,, l~Jr l!!JI k<ltıplltlııde- bulun. 
'•PIT'lı • HU11 1111-.rında a'kf'rlik 
P 'I'.T. lhliff'ttf 1919 )"ılları al'l.~ında 
lundukıan ~ muavhılltindf' bu 
da da Bur:ta,16;~· l'tJ9 l!ll.'.i yılların 
lıa.kınıı olar~k ıu, KH;kJn "". Cubuk 
1'" l~lj de lk7a.tlff' rurnıu~ıur. 
tılan 'hıırn ntı drra a~kt'tt ta;: 
ıarnııon 11 hlf'r ·\ kpın:ıır \nkara 
Tr Utak • 1;;nııtanııt1 hakin~liıtlııde 

l 
lı-1malarıyla Jla.ıı haberier;:n it.... GUmUlcün!'::e ııııca eımek zorun
zrtelere ran:ış tntlka: f't.t!rlldlgl'I da bırakılmıştır. 
etr.babı muclbeatylf', buntıan wr Bundan takriben 11'>--20 sıUn ön 
ıe ıa.ı.etecllere habrr verilmemesi ce Türk nıallallelerlndl"kl bazı ev 
hU!fUSUnda. t~ Sf'Çım Kurulu ita- lerin duvarlarına. aı:ınlıııımız •-
ıemıne em:r vermtştır leyhlne- meçhul eller tarafından 

Ötedenbf'T1 S~ım Kurulu Ue yazılmlJJ olan tebdltnameler. GU-
ı. 11 habe-rlerı kurul k&:emındtn mülctıned.e mün\.Cıtlr Akın R&%1!'t&
a::nakta olan ıuetecıler, dün bu gınin 6 eylül 1957 tarihli nüaha
enll'1 cşUallen tebelltlit• e•mı1ı10r aıncıa yayınıa.nmuı ve mahallt o
Y$ catışma:&r hükınd& hlC bır ~ef torıtenln nazarı d11tk&tının ce:-
ö .- nememı.ş:erdlr. bf'dHmetıl ü:r.erınf' Rodoıı hld'are~ 
\h.. \H: \O\ mahkeme!'> sa'\'cıll~ında tahkıka!. 

Ankara 8 •ııusuall H"r a:ıı::-
oam ıoıı1an&n ) lıkbt"~ •e(tm ku
rulu. 6eçlml"r-e ıls:Ul l.htllıtf:.ı.rı 
karara batıam1ya ve nıuracaat! a
ra cevap vt>rmetl" batlamıttır. 

ac;tlmı- bulunm.akt•dır. 

Do lal" 
Kaı·uborsası 1 

H'l%1aııdı 

«Demokrat Partıde tahaJtktun Abdullah tzmen'e tonuşmuın-
2.ihniyetlnln hakim oldutunu. mu 1 dan eonra büyük teıalı.Orat. yapll 
halıt mebuıslarıa Dt'mokrat Parti mL1tır. 
"'"''""" ''"''"'"'"""•H1tHllt110oooooootnooou • .. OO• • UoU•OOOOO.OOIOMUOtotlfffUU•UOOUUOUOOUot .. U-t 

eyk 
arıza ya lı 
Aksaklığın verici postaların birinden olduğu 
tahmin ediliyor. Sun'/ peyk renk değiştirdi 

A.n•dolu A.l•nı.ı 

Londra, 8 - Bucktrıghaı:ı::tlJblre'da SUS'İ PE'\"K 
kl radyo araştırma merkezi tetnı.a.. RENK DEGiŞTİRIDS 

Kurul, CHP aeneı b~kant İs
met. İniınHnO:ı t.Ueb! üzt"rlne, C. 
H P oy pıu;:aıann& özf'l tşaret. 0:1.
rak R okla C H P nın. H-ür. P. 1ıe
nel Oaşkant Fe\·zı Lütfl Karaoe
m&not;ıunun talf'l>I üzt'rlne Hilr 
P oy pUB:a:arına özel i~aret o!a
ra..ıc ort MUHi». rn~ale ve a\- y!ld1<1 

Llus us.J '\fuhablrln'1zdf'n yenlerinden birine göre, So•l·et. pef· Waaht.ngton, 8 - sun'I Rua peyt.t 

7İff' ·· 1 adıı ımh ı 
t ıormu,tur 11 ~ 1 llJ ıtında va- olan partı rozct:n:n re.ıı.mın~n k..,_ 
1 ltıar" lıf',·r-tı.nd t'n ('.il P. \nkara. I nulmas1nı kabul f!'tmlş ve bu l~a
nı .. r \kpınar 19~ 11

"'' olan \luam retıeı-1 ttw<"ıl rımıttır. 

iznur. 8 _ :\temleöı:eıımız.c:te va- klndekl •erici radyolardan blrlnln a· sabah erken ...,tlerde Ala.atanın \1241 
zıreı.ı Aıntorikalı pfr!'Onf'll, dol&rla- rııa Japmı, olmuı mllmkUndUr. rlnden ıeçerlı:en 20 kadar deniz W· 
rını 576 kuruştan bozcıunnllk: zn-. O..mbrldge rasa.tbanes1 do 77.50 G bayı bunun renle detlştlrdlQ:lni mU
rund::\ kaltltktan ı;onra dolar kara mt. de 40 me;;a.ııtkl Uz.erinden •eri· .. !:lede etmlflerdlr. 
borsacılığL hö.dı.selrnnın arttıı:ı:ı len tşa~tlert :ı:aptetmiştlr. Rasathane A:\IERiK.\LIJ \R DA 

lık Japuıakta dır danberl avukat· Yilltsek Aeçım kurulu a1rı('a.. 
' HQr P nın. partlll'r bi.ttün PÇlm 

nn arada ı:ıuııün 18-19 YL,lL"ln blrtnde arıza Olduğuna delA\t:t eden Cambr!d e lM&M&Cbuaettı) 1 -
da (ıç Türk Fncınln üzrrlertnde de,·am:ı b!r '. -~~i~! ıır. .. '.\ a.s!llcıtondakl bahr:ye ar&JJtırma 11 

D" k" ( çevrelerinde acıa:: l(ij6temıt"<l!l: 1 ~ un u . H. P. r. tali:tırelf' o yerlerdr. part.1.nln tl"·-

bildirllmckte-ctlr aynı ramand& Vfrlcl postalardan 

1 

StN•l PEYK 1.·.\PTI 

bir mllı..tar dolar bulunarak: hak- A "k 'd botat.ı•a:-ıart ~(!atecUerindtn Dr. 
Jannda tak:lb3ta &ırtşllmlştlr. $11.· mert Q a Wh!tney Matthen,, dün a.t~m yap iıııllttrf'dt- l'fot.tnıde 'alıclban camihıde her mlllttttn nıthluru.ınlarto bir bayrao1 ı;;linn toplanışı 

k.:16.tı olup olmadıgı hU5U6Unda 

toplantılarında ~ ;:.',t~:; ~":~\'""m"u-:~:.~:,~ 
.tunııun .Lhtlla! oLma)·a.n konu
lanla karar ver mlrecett tekUnd~ 

TUriCIJe 

Ula!Jı ı lnl"ıde> c•···apl: mıtllr 

İl."rlH\~L\R 

Piyasa' da 
Yağ daı·lığı 

Bevuııı 

Ediyor 
P..ya .. ada. remeklllt ı&ade Y&A'l&rla 

nebati raitlar ııiln s~tıkçe daha az 
bulunma•• başlamıştır, 

İlılliler sajl"yagın narh doiayı
a1 ile f'brım.U! lf'tlrtıeml!'dlitıni 
l>f!I ır. :nektedlrlrr .• 

!t.Jalfim o!dUilU tlı,.re Urfa J&2-
~arının JM'r&krndl" olara~ 7.~ lira 
dan, Trab2on yaıtluının tt.e 8 liO 
:ırad&n &atılm•ı ıerekmf'iıctedlr. 
Halbuki Mardındl' Urfa yal{t 11 ıı 
radan. ı;ı.,muıa 14 lıradan mua
tnP!e- ROrme!ı:tedlr. Bı:ha.Ma ~lr
naıttao 1at:ann Cf"nuba 'kaçırı:
dılı belırtllmf'ktect!r 

llgl!ller 11 14 lira~·· ı"tlht>a.1 
baltıelertnde atılan )"&~iarın t~ 
t&nbulda 7.lO ıcuruı:a 1oattlmMını 
1mkli.n olnıadıtını aöylemekteler 
"Ve Ur!& yağları ı t-12 lıraya. Trab 
zon ya.ilları 1.ae 9-!l 5 l!raya yük· 
aeltllmt>dtkçe fetanhula vag ıeı
mı ·ecetınt bellrtml!'ktedlrler. 

Halbuki. An&doluda mehzuı mlie· 
tarda &t buiundutıu 11,.rı eor!t:
mekt~CSIT'. Fakat bu avlarda -,t"b
rlmızde atnk yaptlamadıJtı !çın .:.ı 

ıın bU:;Ok bir da.rll@:a düıJmemlsf' 
rnuhakk&k: nazariyle bakı im.alt: a 
dır. 

Neba!I yf.llara R'"lln~. bunlar 
da Anado:ura f'Vkedtlroe:«te •e 
b1lhtMa cenup f"lliyt"tlpnne sön
ı:lt>r 1erPlc buradan kaçırılma.Jı::ta
oır 

Bu aebepte pıyM.ada b;lh~a ... ı 
'"a vaıı:ı pek ııuı bulunmUta. ı&attn 
t-ıalcl:&ll&r da. .ıın kuruşluk ... ıta11 
•5- -6.S ııraı'lan aııatı vermemeltte
dlr:er 

Zertı.nra ı e:.5--7 Uraya satılır
ken adeyaitının ıso ıc.uru~a ~•tı~
ma..<ıına -r iı.n o:amr·acagı &."ltkl.r
dır. 

Aııkaı·a'ııııı 

ltliistakil 
Adaylal"t 

nıı~ıı t "" .............. .,..,," 

A:'l.<ara 8 Ankaradan ::nü :a
l! ·>larak n ııeı\·l"k.1 ada .. ı oı

mu .:11t1Yenlf'r belli n.mu tur. \, 
Galip Caıt.a..r. Abdn:lz,7 öz.,vıldız. 

8'l7Ut 111 !1.tehrof't. l!:mın Ön\·u.a ve ~raan 
•~imi ltrıııel:D.e 1;: ilet A,l:,.e.~ının ı TaşkınbQ 11.dındL'-!"ı.aada•ıla!"dan60-
burtınf' k.&cıar ı. .~ran Vf'rd.lttnd~Q nuneuau o~ fi~·" ı n!an ,." (!&ha 
kaydolanların tanaı bUlda C.H P. ye sonra kapanan Tilrl< vo Ra(i.ltal 
tur. l087t l bulmu, P•rt. nln .ıentı ba kNnıctır Çubu!C-

Ötf' r•ndaıı ıta_. ta dlvı\ "YrJt.:lllıltt vapan O•man 
Tabak 1aoe Oca 1 dır:nın.~a C.H p Taşkınbq. ~tından t>~ıı:a ı;aar1· 
ltln .28 klıl k&j Un ~ılm~ ,., 1l.k !er nı tıı::naa.ıtı \(,'1t'l ık ı:< Bat
aınınpa'la K•tra. aoırnu tur Aırıca batan Attnan \tendl"rrJ111 a:t>-tııne 
tanda' ka: dolarak flea.Qına da 3Rl va &Ulh hukuk mahkf"me:enndP "" 
lldhak eımı,ıf'rtttr. C.H.P. u.rıanna :1an ·cta dl>llar aem-. :,. ta-

. ltlı I!' 
("..IJ.P. trı\l'li RlYtK 
TOPl.\STJ!§J\'D\ .l(;IK IJ\V.\ 
Gl.'°s\LTL'\' KO~U \ 

Japonya' da 100 bin iui 
C\K , 

c.H.P. nln Cutrı.a ruıı.u . ı grev yapıyor 
de Te Paur llıt1Q 7.enı Kbuu•ed.lb1n T ' , ·s r A A. ı 1. 041 bı ma 
,..pılaeal aı;ıklıa<ra ._,_ n rntı:ı.da d!' 

1 R P. LS't•nbul il M -·v .. ı:ıtıb.tlllda. c. f n , a~a.'ı _t ••t tçın 
1 a 1 ISf'tn~tıln ı.:. df'n :şç .• !'tin.n "t"afl3ından 1'u.luı-

!U'Jet"t>et.Ul d 'kattı •e 1ıt.nb •1 ı Rr@Vt 1::ı.a.ş.am14larcı.ır Jal)('n m .. 

~11 1'I dJ ~l" actaJtar .. OD.Ufa G·lna:. r. ! teşltl~ ed:10n are"t"cilf'r Qcn-~l"rt
tr. catıar, nln "üzdl'! ıo arttırı1muını ıate

ttıetted.!.rte:. 

11 kların l"iATO <'i\'&rında. ı-aııuı ııe tllt bir mUIUatta. A:ner~kanın da 
ceıerı bbr kapılarında Amerikalı- Rus casusları e!.!nde derhal ·~ııı.ja bazı:- bulu-
lara !it•.: ı ırı. anlar tııpladıklan nan bir ı;un·ı peyk bulunduğUnu 
auıa.,ılma.ktadır. &(tt:a:n1'tır. 

Btından ba.~ka 'bazı ~ahoMtaC'I mahku" m oldu 
lann cezai ehliyet! otmıu·an t;:ü-
çUlıe çocuklar v8bıtaaırıa Amerıka
ltlardan dolar toplamak üzere tt
!;ebbtısP ııeçtlklet1 öit'renılmış ve 
ıtı: umlu ·e<tı rle·· alınnıı ·· ı. 

Thornburg Karadeniz 

seyahatine çıktı 

ı\ ıt. rt rr,. ' 
ew Yor'.t 8 Ru.:.lar L;. abına 

Domuz zannıyle bir 
Amerikalı vuruldu 

izm: r 8 fHUsU6i) - L!roanımız-
CUU•lUit :saptıtını tnahktıtt:.e hu~ 
zurunda itiraf etm!lj oıa:.ı. JacK 
Soble buııün 7 yıl h•JJE>e ::nahkıl:n, da hulunan Amerıır.an tıloeuna 
edilmiştir. Kanu:ıt mf'~ZUa!. ııere- i rr.eru;up 57 lr:itlltk bır ıırup bu sa.
tınce kendisine azami ıo yıl ceza balı erke-n ı:,aatlercıe Torbalt clva-
TerilmeaJ. mUmkünd1l. tında domu:ıı avına çıkmıştır. 

Federal yanı;ıç R:cha.rd H. Le- Ay partısı aır86lnd& müea&i! b:r 
Bır hattadanberl f&hrimlzde bu- vet a•nl z.i.manda Soblenın karısı hıi.dU..e otmuR. bir domuz sürt\· 

ıunan Amerikanın tanınmış tk:t- •;e &Uç ortağı !.1rra hakkında e·ı· atine toplu h.Ude ate .. eden bir 
11atçısı Mu: Thornbure dUn Kara-ı velce verilen hRpls kararını be~ QTUJ>, karşı t&ra!ta bulunan 1ı
deni2 vapuru~·la Karadf'nız eeya- buçuk yıl!Jan 4 yıla lndirmt<.tJr. :oya mensup Potter adında bJr 
haıın~ çı.kmıştır. Thombura ke:-ı- Y&rııç ayrıca cuta §ebekeatnın yüzbQ4ıyı agır surette yaralamıı
dısine ref&kaı eden k&rıaıvıe bır-ı cUıter bir mcnııubu Jacob .Albanı11ı. l 1ır. YUzba'iı Potter koma halindi! 
likte Sa~un. Ordu, Gıreaun, cezuını da beş buçuk ylldan boiQ ıehrımlz Amerikan bastanesln~ 
Trabzonu Ziyaret. edecektlr. yıla tenzil etmlıjtır. kaldırılmı::ttır. ................................................................................................................................................................................ 

, 

KADINLAR ŞIKA-YETÇI _ ~t~·lın 11\ll"ll'rlndt>J..I kıldın aday liRYlıt ıuıo a.r.lıcıııııı ~tlırhlerlnl b:ıth 
f'tınPk nınktıooıllJh!' bir bn,.111 toplan tı'>I )·apan h.adınıarı h.oruın a 

Df'rneıl Bruıt.:aııı Hll) Rn \Iı>ıtlh a (;f'zalu. dtlıt 187.C' lf'<'ill"t"(': ıı f cu ıa t.adıııın ad~lıklarıııı kflfn1nn1ah1rı 
kıtdıtthlrırı atl\l.a~n.ııaıudtnı tff' t H f'rt..ı•hlerln J..tulııılara fazla f'heınınl'.'"f't. \f'rınrıııtlt"rlntlPn 11rrl lt>lnıet..
lt"tllr.ıı df'nıl ş llr. hadınl rı rı horıını:ı. Drrnt'ılrıe au<ıterlltn ınııh tllt"ff'l JtızUndrn dlıı;er \llfı)tllt'rde !j UIJf' 
arılnnıacııp;ını ııı;ö)l,.)f'n lll"tn"'ı. ita ı.nnı . bfl)ut. ~Plılrlt>rde aza olatıllet•e.._ J..adınların C-Ot..luıunıı ı~ortt 
l"lmlıo;tlr. Ba.J1lll 0f'7.1Cln dtrne.::l n lılcblr Jlarth·J df'sttt..leo1tl.. nhttlnde olınad11ın1 lltrde dtrutıl ilk 

-· Uludai{ln Upeelnde etrafıma &d:ır. 
Kt'Zdtrt;or. haı,metıı manzarası 

h&iranltkia &e:;rect.ıyordum. Bu 
ıi.henk. bu rıuze!lJk ruhumda 1en1 
uıuklar açıyor. bana tlbam üı.er:
ne ilham vf'rıyorcı.u. Gençlerin •U
allerlne cevap olarak &Özüme ..ıe

vam ettim. 
- tsli\mtyete bent ba~:ıyan. :it

ler b~r mühlm MU. A:la.b.ın ıu e.'n 
ridlr= 1::\t:ümtnler b!rblrlerı ba!O.
bında iyi :r:anela bulunmata rne
murdur:ar. Ptna Z&nna düşmeQ:e 

hakları rottur. Ht"rbansl bir ha
reket sevap mı, &"ilnah mı. buna 
htı!tür.ı "t'ııntok ancak Allaha aıt 
ve mahsustur.• 

Bu rükaeie hltmt"tın mlnbı ,u. 
C!ur kı müminler. bırbirlert bu.
kında bırrr b&kı.m rol<ı oynaya
maz:ar. tçıet:n<k'n bırın!n nama~ 
kıırna:ııtını. oruç h,tmadı~ını eö
rünceouun unan yolundan avrıldıf:ı 
ne lıükmtdemee:er. t~lim!yette 
bütUn ıçtıh&t kapıları açıktı:-. 

Namazında. orucunda kwsurıu eö
rülen müm!n, örle bır dOrtbıtıo-..: 

ve hakkan1ytt IÖSterır. fazllet yo· 
lunda o kadar l'itbatla yürOr. o ,e
klllerde bayır ve 1:erkat ıoıer k1 
Allah bunu namaz ve oruçtan da
ha makbul tutabilir Dlni. ,.azıt ... 
lerı bu k&Clar ııcnı, blr mi.nada 
kal'l}ılayan bir jmanın ne kadar 
ul"Vi blr maht:ıret tqıdırını kolay
ca kavrı:ı.·abıllrstnız. 

1'<>ö:4.,L.\RI~ h.\.RDE!'-LfOt 

Her dinde! insanlar "Ve bt!har-.
ısa dinda.,ıar araaında kard91:tlc 
kurmak yolunda tabıt bır ııa::e 

vardır. Alla.hın huzurunda vasıta· 
11ızca mf' ·uaset. taeımak ehftı. 
ba<ı'.lta cıınd•lar Uz('rinde bbkl 
kullanmanın. rtnı dlnt mina.:51.y
le ikrahın en büyüle: &"ilnah e.a;ı:
ma.c:.ı. ı.:e müm.lnlerın blrbirier~ 
ha.'.ikında 1y:'! zanda bulunmaları 

t'mrır.ın verılmt'flt; tnsanlıtın kat 
Cl~l:kl aıMının İ&lAmır,.tte en mü 
kem!l!e1 bır şekilde A:erçekleşmeet
ne y<.ıl atmtştır. DUnyayı çok do
la.•Hıtn. Her hı:Arn muhıtınde rbt 
llt'ld!lbm manzara. eudur: Btr "füe 
lüman vekarlldır. her ?\fUslOman 
hayoıyl'tl ozerıne tıtrer. 'M:ıllıret. 

ırk, renle • .ııe\'lfe, dil. muhı.t R:bl 
Jta·rnakl&rdan ııelen ra.r.ıı:::a.ra raıı:
men. kendi kendilerini dın karde-

ANlılKTA 
RDESLİK 

"l &ıt'&t!~·ı" blrbir:erıne mu a\"I a· 
'a.ri.a.r. DOnranın her yertndr ~:'"" 
llmUn aieykOmııt Cli ·f'n ve c8\ abın ı 
alan bir mürnln k&lll81nt"la b,Ji 
kardeş bulundutunu 11.!ı.edt!r. 
(iERCEK MCSA\ .\Ti' 
HAZZI 

-" 
·orum kl' t llm.ly,.• d:.n 6ahuın· 
da rn ıüı.el mktn:arl açm~t.ır 
A4Jr!arca mllddtt ıçt;.hat kapılar~· 
ıun kapr.11 ıa:n:ma..o:,ı,, taM15UP er· 
"l&btnın on1.:ıga hlı.'.um kalma.,ı, 

bü'.t"Ulc: din Utmlert zuhur etme~ 
ıntsı ve mevcut tmkinlan t.man 
.ıcuvvf'tl7le \•e yültMılme hasrettrte 
t~iemek yoluna ıııdJlmemt'61 colf: 
l azık ol:n~tur. Bu ıbmallenn ıu 
rati• tamırt 1 Azımcı.ır 

t \r"-ıt'ıı far• 

Bazan uzak blr ı:manda mHf':A. 
bir ba:rram. namnı munasebPtıyle 
bir araya aeıen. Jbadetlerınt cema· 
at halinde yapan. aonra barram
; a$an nı.ümlnlerl &ördüm. Zenııın
ler. !&tirler, Alimler, cahlller. ye:r-
l:le:-, ya.bancııar. t.Ma.CIOf etot!ri °'" I y · • 1 
larak or~ra dü .. en ~eı:ıı~ıler ·o.r enı tayın er 
tek toplu.ut te~kil e'1:ı}or.ardı. A· ı Ankara 8 ıHu..-....i - Bakan
ralartnda mü.ştl"rek bir dU bulun· tar Kurulu • .u n.ı..· müddet..:en so
mamMtnL tOrlü ıor:o !ark:ar h.ı na eren Emt:klı Sandıt:ı idare meo 
küm asürmeı;Jne rağn1en, blrbırlerl Hal ba."kanlııtına Abbu Çeıın·n 
::ıe. çoi>:. hayret edilecek der~db 1 ualık::ara da Dr. Ethem Vassa~ ' ~ 
~uı::ıcıı.ar. blrbırleıi.yle kaynaı'!- l!Inl!'kll All'a,v Halil Nur Yu..-o:ta~u 
makta. anla."jmakta, bırbırle.nnın BedrJ Ener. !ot:alıre Ba.kaniıtı milil 
:uhunc.an anlamu:a. hiç zorluk teşar Jardımcıaı Cemal Ökten ve 
çekml;or:&rdı. Ari>.lar•nda.:tı. r~ın 1 Bakanlllc büt,çe ma:ı kon~rol 111:«"
htın hazzını derınden cıer-.ne dU- nel tnUdUrU Hikmet Sagcıntn cı.ev 
yu:rorlardı. Kardeş!ı~ noktasında ter; malzeme of;ııl idare m~Uaı 
mttsav1 ve bir olduklat!ndan dola- ha,>::ar.lıtına l\taıtre Baka..."llltı 
yı ine.an ve mümın sıfat:yJe lft·· mUt;;teşar Tardımcııu ?ı.tu~ııın öz.
har "Ve ıevic I1tıncıe roı.üyo:-l&rdı. ba:·ın u~·eIİte de Bak&nlık Gelir:(!r 

İ.611.m. d!nln.n uıvıııtınl bt>n hiç eenel mucıuro. Zcyrat Ba<"karanttı 
blr zaman böyle hır toplulutun tayin edllmeaınt kararia.<1tırmı~tır 
lçınde Olduğumu duyduKum ka- · 
dar açıklıkla duymadım. MUı:.lü-
man doa-an mÜ!n.lnler 1çın bu. bt"l 
kJ de olçan blr şeydir. F4'.kat bt>n 
H:"istiran dofdum. ömrümün bü
raıc bır kıamı h.ıamıyettrn başka 
bır dinde olanların muhıtlndl!' llt'Ç 

tL B r1e§llı: Amertkan1n Cltlt:l ce
ııubundL hatti ıımallnde blle b.r 
UDctnin beJu.!ara mahftus b:r tl· 
'lAeşe ıttmetöi akıldan weçmeıı. Be 
yazlar arasında da ıınnıt. •evlyf'. 
t kir !arklarına mab6Wl a-;-rı a\·:-ı 
k1ll.,eler. a:rrı ayrı roll&r · \·ardır. 
KOçUk küçü:.t ~tikat !ark:arı. ~ım 
olarak a:rnı dın:n menaup:arı oı
dutunu tddla edenler arMında 
nefret ucuruml&rı açar. Zenı:rınıt
re mah&us kH~lerde her<cetın 
kt"ndl yeri, atle locası vardır. 

Bunları &örleml!m, bilhtR>a Hr:e 
t!yanJıJc.takJ dini anlayı~ bakımın .. 
dan Yanlan ileri merhalel"rt, ,,ar--
!eelilen gayretleri. !eraıat ve feda-
kA.rlıie yolunda elde t!dtlen zafer
Irrl. yapılan hayır lelerini ınkılr 

etmek mlnAsına aelm.ez 
Ben l·alnız ,unu söyleme;:; ıetı 

.,, 
ı.artınıar partblnl kıırına.rı dü tındllcnnıı atılo.laıııııJtır. ........................................................ iic>"ş········~:iE:ivio .. : .. \1~ .. ~·~~·;~··~ .. i·ş .. ~i·~ı-~·:·: ....................................................................................... -.............................................................. Ai ... c:Ai>i>-
ıa h i r 
Ersoy'un 
Durumu 

i tanbUI Tek!Ct \'e örme Sana· 
vıı l~çıleri Sendtituı b&.'!kanı Ba
bır Er!!O;.:. hilınd1İU ü;ıerııı f'\·vel "1 
ızün rapılan bir ta.~:ı•hl nıt!tf'Ulp. 
C.H P. Aydın lllstf'filnf" mlllet\•eki
L: adası olarak a!ınmı.ş bulunmaı1. 
tadır. Bununla b~raber bu du
rum. dün Bab;r Ereo;.· tara.fında;.ı 

«hoşnut.tıuzluka 1a k.anıııanm.~tıt 
Gör~ttıtümUz Bahit Ersoy. aday 
konulmu.ı bur.usunda kendltıln~ 

ı:nüracaatta bulunulmadıaını ve 
aon vazıretten de habf'rdar tdll
med~tinl blld:mılştır. 

ötrend11.:rııze ııöre. Bah:r Br-ı 
M>Y durumun tat"zıh edllmfM lç:n 
telgrana. C.H P. ıtnel merıı:ezıne 
ba;;vurm.uttur. 

• 

AlıiVİK 54-
NJl HıMtf.l~T 
BAY!RIİ..E 
Mc:;llUR KIZ'I 

'G~SiRE;, 
7i4K/)!M 
EDt:IZtM!1 

ZAii SEÇıMl>& 
SiZE c;-,Ove;viYO
RllM HER$EY
~N ÖNCt:.'.' 

So111AA E.FEN
DiM MiNıK 
E\ILENME<'llE 
soz "eıı:cıldı 
l<:IZL,A 'VÜZ 'Iİİze 
(;ELrYoıt~· 
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~Zf :J ZA,,2?!!11~~ a=r&:, 
MENDERES MUHALEFETIE iKE N KÜTAHYA'DA DEMiŞTi Ki: 

<<ALTI AY IKTIDARI BiZE .VERSiNLER, 
m em 1 ekeli ce n nele çevire 1 
DP iller bu sözlerin Kütahyada 
doğru çıktığına işaret ederek 
kendilerine güveniyorlar 

lttal 
11·14 bine dUtmU,ıu. Şlmdl 341.000 t. tınlar b!ıı:e dOndUlır. Bllı:I D.P. 
ltbep Lplıllk •• yok.lulluktu. Olhrl tiler •ldlndıltlarını Hlrar ıdlyorlı r. 
bu bırekeU •eren hicret edenlırln C.H P iktidara ıtllrl\e • ı.ot ıanl.Yl• 
ıerl dOomeo1ldlr. KUı.abyadı Gtı&l l'l· lnl bur•d• kurmaktan "az.atçe<:tk
llJ•tıerdıtı ılbl ınubaltCet JOktur. mit dlJ• rl•• yttler çıi.arılıJor. Ar:ot 
Burayı can t'trın D.P. dlr. On un I· nna,·ıtnın pllnl•rı 1ırmt yıl 6nce 
r;ı .. hılk O P. ye b•llıdır.> O P . il h • tır:anmıftı. Küt•hyıdan batka yer 
bir oc:•ll: b•Jii; anı •KOy!Uler rıylml•~ dt y•pılam•7'd:. Kilciden kGJIUl~r 

Xtltahyı - Mendereatn ıA ltı 1.y DP. ye de&H lııiendereo1e •erıyorua bana ırt' ne ltlbır ıder nlyı Demokrıt 

1 

ım>> 

lkUO.arı blae •eralnler. meınteketln dlJorl•t• dedi. olmt.dın derlerdl, flmdt ıaen dotru 
nau1 cenne~• çı•rlldljlnl ıorauoıer> Tunçblltlt, !tyltömer ıa ntrall, '' •oldıvmışatn• dlyort•r • dl f d.an pah ıh dl yorlır . • dedl. de orm•ndln 900 lira ce?a lr.eıtııer. 
dedı&ı yer buruı. 11-M dınbert o p aır tı brltaaı. Mot .ra nayU D.P, nın C.H P iller .. ,.ım nıtlc«>ılnln au r HALK ARA l lNDA Seçlın r:am a nı sellnce eltmlz.t aya. 
n;n r,kılmıı kalul u.ydıtı yer bu KUtahyaya kızandırdtlt eıtrler. KU prlıll olıcııını ın•nıyorl•r O p, bı.ş H•lt •rMındı ded ltod ulırı dinle. tıınııı öperler, aonra bi r daha utra 
r&•l. Ktıtıb1a·cs.a o p ıııer ktndllertn tahya Mlliet•eltlllerlnden HalO.k NL. k1.nı Kt mal Ö><:erlı O P •dayı fbra mele çok hot oluyor. D .P. ın e b uıları maıı:l ır.t 
deı: em:n. •YOİlamayı tızana.n i.en. h a t Pepıyt. Alt Oıllp Butılt, Dr. Ot· hlm Oermıyanlının bir kaç ar Gn il ida re heyıLlnt tNhtıttlrlp bir m u Kutıhyıhlar $ektr • e ızot 1an•yl
dlnl mıbua ıeçıım ı. o1ayablllr> diyor man Ö&blltn KUUhyada ıeçlm l n an ceye lı:•d•r C.H P. t• ratt•rı olduklA. ttııebbla htveı turmu,ıar, tı b&•ka ine en çok odıcı ••Y• tapıcı diye ı 
ıar Yotlımadın bir ıun once rltt.I· ceden ltafl•nılmı.ş oldutuoı ln•ruyor rını aoy\Uyorl•r. Oeçtı\ ıeçlmdı köy nı l.hıhaln Sorım tt~ln itine son l'er lınıyorıı rm ıJ. f, çlllr hep dı .. rd• n 
ıım ıçlıı D.P. lllerl tııı, tçindı bul lır. P tpeyl ıB ır beelahıt Ü1.erlndP IUltre ya1ıma. pulluk de.mırı b .. ma ml:slt'r A-fUte•tbbls heyetln ba.şk•n. t:ftl r lllyor. J:mlllt Krtdl B•nkaaının 
dum Muha.ltfet.e aldınnıyorıır ken tonuşulur mu'h dedi. D.P. bı şka il al[i; a ra dıtıtıldı&ını, p1.rı ıte aırtt.a. t• ııaın ı öne• Tuhıflytcl Akif Onur ıı demir parmaklıklan bile Elkltehlrde 
dl araıar.ndakl mucıdeleeltn s•llp terde ıörUlmlyen bir raba. tııll, blr r U t!ndttlarını anlatıyorl•r. C H P. illere Urtı mı,. Olmamı,, tonra &ltkt.rllcçl yaptırılm ı,. TU nçbll•k aanıralı o ka.. 
çı.laıayı çl.lıf.JJCtrlar, 'en içinde. Ka rfl•lnda r•klp ıGrm U· ıOrt D P . mebı.ul•n 18'1n bartay• Erdotı n Jııen ıetırllm l,, oltna mtf, d•r yakın oldutu b a ldı ,ehlr bura· 
t854'te o p R:l.ts58 c H p :ı:ı.13:.1. c. yor. i.&d1.r durumlarından emlnmltler nlhayu. eak.I bir C.H P. il a•uk• t Xe dan taydalınamıyor. KUıt•hY• hlll 3 

M.P ıt.820 01 aımıt. Arada so.ooo oJ C.H.P . ı .h .IR Bir h atta dır KUtahy1.yı lhanıt tde mıl Öter retı rUmlıt. dlul motoru1ıı elıktrltlnl te min • 
tartı J:trçıll:ttn korkutucu. A.tıllanıa• CMtTSIZ DEô tL ctkılnlı dem eyt ba ~lam ıalar. C. H.P XUtıhyanın P•z•rı •ard ı . s u 'Yffil dlyor. 
ırtb: pltygr ln1&na_ D P taleat bu lHt • SO •raaınd• C R P. nln Uç il teşkllltı •eçlm için tam ?ıııı:.ıa ç• if'Jle çeşitli tdylerdPn ıeif'n kOylUler NETiCE 
defa dl. tıthtdllıml1ectıc ilbl 16rU mııııt•ıtlltnden blri olan Ahmıt lıa.ıyor. Slm•vda part.llller 24.000 ıı. Je ltonu~ oı•k fır1&tın: buldum. Bir KU!Ahyıdı o_ p nln t•,.•nmaaı nor 
-.Uyor. Bozb1.y ltUU.bya il ba,kanı. Olgun. ra ttbtrnı ~tm l•lf'r. Tavşanhlllar cı• ltOYIU •Yol parası kalktı, ama tıç mal bir aonuo olacl.i.tır, O.H.P . nın 
n.P. JtE..'<DINOES &~iN o a.aıt blr ltuıan •Propaıaodı yap mak bir cip almışlar C.H P adayı ve il Yt"rden çıktrıyorl•r• dtdl. Mtllllköy 50.000 oy tırll:ı kap•tar;ıl;ıtıı tim•• 

.P&rli mtrlr.edndı u b&,kan.ı Xtmal ıruç. Ancak ocaıc. sohbeti yıpablllyo ikinci bı ıını İfllvUk AJpulın • kU dtn biri " aydır ıaeıı oldut:unu IO'< um muyor .aanırım . Kendllerl bile an 
Özt!', Bıılectlyı Reı.aı se.:aı ıarp1. ııa r, ruı. KUtıhyahlar hlalerlnl hlO belll t.ı byadı hıldUeiır birden dell•lr. Ha Jtdl, Ell:lıöyUkten tıatt• biri de •3 c•k ıı"o yııınd ıkl ıtbl hlq u m ul ma 
M.J:e ttt1ll 8Uleymın sururı Nuu· et mıılır 1941 da blı de lr.ınd lk. <O klkt <turum t<;lm tonu bellı ol\ı;. •Ydlr ptynlr yUztı ıörmedlk• dedi. dik bir deaı,ıkllk QIUf"IA bUYUk blr 
oıo&lunu blr JtuP p1.rUll1trl1 blr>11l r.ımao 3 C. K P. 7 O P . mebusu çık 811 lctnd tmlıl 19SO delr.I O P nıo BIJJk• blr lr:öylQ Clt •Birim lıövtın tn ıttrprlrle tır•lll.'Lllablllr. Amı bu çol 
te buldum tı ba .. ıcını ,.,,,, KUtah. mııt.1. Adnın Mtndırta d• Ayd ın dı durumunda ıtırUyoru.ı KOylUnlln si iyi 11IJ·ı n enı benım, bakın halime• ı: •yır bi r ihtimal. o.P. yl en çok ku • 
ya D p nlD ır. ıltıldl r . Yollar. meıı: tıybttm ıs. KU~hy•da taeanm ıftı 1 klyıll çok. kendi llt l hk ı kını çıtı:ara dtdt. Ay•aında par• m p•rça bir ıu. l'ttll ıGrcltlltlrıı yer KUt•hya oldu. 
ı~pler cımll•r için bUYUk yarcıım Oeçın aeoımdı mer11:ıı yQııdı aeluıın mı1or KöylOler •!IPUrre-11 tırtmn· ilk Yl.rdı sonra de•a m tttı •KOJltl Ald• nmad11tımı ıeçlm ro.aterecell:tlr 
yıptldl xutıhyanın nuru.a 19$0 dı O.P Jl tutuyordu. Şımdı D.'P. YI ta r klle>1u 25 liraya ıtllyormu•. bul nun yUıde 90 ı borçlı• O•ha ııçen 11ınırım ............................. ............................................................................................................................... , ..................................................................................................................................... .. . 

Bilecik'te O. P. nin 
durumu sallantıda 

D. P. nin bütün gayretlerine rağmen 
muhalefet kuvvetli 

'8 \tclk 1 Hl:lum ParL ler.n E' •• Balı· K 1 ırumunun bir bQ-
1.1a.- tarının belli oımuı ll ıiecl'IC' .n ro aı.;rn oını.., LütlU .Oylentıltrt 
'l)a.'ik• ıamanla~ çoit t &Kin havı t· yol ıçmıt bulunuyor. Et ve Bal ı k 
nı btru ht}'ec&nla.rıdıro.ı. Bılhas· Kurumunun lır.OylüyO O P l f"hını 
ea C it p vt' H p fazla ııayret. a r· oy vırm•I• ı .. vLk ıçın. ha.yv&n )'t-
re4tyor Otçen aeç:nıe katılan mi :.t.redtı~ altında vtıı f'lll~er :t-
13.000 11~mencıen sa.ooo oy l.l.n ra d•IH&eatı rıvayat: h alk a ra · 
o p ıae. qın parti ı.;evrelerıne KO• anıda tArarla d.0Ja1ıvor Ayrıct.. O 
n Bıll'Cikte bu cı.er a dah a da bCi· P nın durumundan ,ophıl'~• b u· 
ycııc fark:a :ıı:azanac ak Faka t B!· lunctuıu köylf'rf', zıraat !aani( MI 
\f'C!'i:' 1 oemo'kratiarın bu &41rı ld• vuıt~ı llf!' • • kö1 camı•ıne )' a ı·· 
d 1 1 Jtalemr vurul~lnca pek mı- dım ad.t altında muhtarlara ~er 
ha..:.A ·ali ıc1Iyor, Zır& ıec;en 1eçım• 70a llra aatıtıldıtı aOylenıyor 
de :.ll,000 oy ataıı C H P den •• J:h.ttrıyet Parı:lııer CiP Oemo'• 
•")00 01 a..:an c,a.t p den baıt'a rar. Parti BılecDt '"klllu emr nı 
tıu ı!Pfa bir de HU:-rtyet Partnl 110 bin liralık bir ~aha!ııatın '>V 
vır 'opl am a ll: ıçın bırlıtaç ıun l\nce 
Hl l f,(' fK 'TP o I" ''' ,Onelettldlllnl lddl & edtyo r la r. 
Dl Rl H U \LL-\'1'10\ aft t;CIK 1tr.1. 1< . 0l\-r:~I 
M\1hılef•t pa.rtl mensupları. ı&- '1l 11>\l~Er•_.r El .l,DE 

rafılı 1\lrdd .. lat ve HtUdar patıl• Bılecı.kt.ı 1o~c;ım~ırln ııu.ıct ar a
ıı .dlr&cJler1 VI 0 P df'n AYrll• !ey hine b.f't.ICf'lthf!C&llnl IÖlt t rtn 
mı .. kt demokra,larl a ı~ro1tUm ıpuçta.rının ba..tındL 'be!f'dlytn tn 
NUtuaunun JUzde dOI. ını m1t.- mubal•t•t ellnde bulunma.ı. 18 
taM .. olan ll llP-Ci•llleC"lU 19&4 df'O üVMl Olan Bllf'Olll: belleliJft meca 
bu yana tkttaaOl durumları Uzırın· 11~\nln 10 UVlll H a:ie' Parttlt. 2 11 
ete bı.%i ıopi.actım. Varoııun ne•ı· mOıtakll •• fi aı O P dt>ft, 
ct'.11 töre Blleellr:tıe D P nın iea· 11160 11onhahannda )'&nl D P 
ıan.. , pek suç. hatll ımııcAnı,u, nın ilk ıkllctar devre111ndeıc~ bt· 
P \R"l tı. > . R I ' O\" ~ "'?'( ledıyt HÇtmın. de Hali. P arttal Ka 

Bu de!a 01unu ıccllanac•< ıanmıı. 

KıdıkOydl' bendnclllk 71pan Mehmet :\il dlfo r ki : •KeJ lm l C. 11 .r . 14! 'ereceflm , 11ter ki • atan kurtul •Ub • 

ISTANBUL'UN KADIKÖY SEMTİNDE 

Muha efet kuvvetli 
AHMET RİCAN 

Kaoııcöv, munevvPrltr mutııt;· p&rtın:n ıtuanacaaı bi r mu amm.ı. murların h a klkt t,.m•fUlünU kea
d:r Umı.:.ml)'IUf' ıe nı:.n •e orta 11 o1 aorunmuyor YUzdt 70 ı me~ tırmek mümkün detJ!dlr. Fa~aı 
hallı va.tand&4lar: a mea...:On bulu- mur olan halkın bUyUk bır iuamı blthu11a devlet menH.ıru olmayan
nan kadtk.öyde aeçımterı h a nili c H p _ ıatn~ ,utmakt.aoır Gtrc;l mı l a r ı.emp atl du)' d ukl a.n pal'llYl a
-;;;;;.;;;;.;;.;;;;;;.;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;;.;;;;.;;;;-;-' çık!• ~-ab: l!yorlar :Bu Bempatl sıra· 
.. 4i!yle c H.P Hür p. D p \•tı c M 66.000. 61.00(1 aeçmc::ıden .'JOOO .,, '!'!.000 O\ o\L.A f' ı\K 

dar:n~ C.M P. JP 01 verecell tah· :• \tt1 · ı k.\.'/\,ı\t ' .\K 

mın tt ııror orıaıama bir h••P'• Part:ıı. P•" ' muhali f ... . Akko"pru" Karayollar ı Merke1 
H p nın D P den 1 '* 40 nııbe~ın- •avrı memnun m\lvarık :lt1.cık:ı-
dl! oy f'lU>tHrcek. hf'ıabı tle' 11 ıerGf'n toplaoıtım blll!YI. aıçmen A 

1 
M 1 d 

P }·e yöııeı m ı, bulunuyor Pırtı .. 
!erın tetıcıııt. bak ı mından a rzeı.ttl: 
d urum ,ucıur: O. H P tt1tkllltı, Ur• 
adedi b a kınıınd ın ıe::,mı, del ll· 
cıır. B!lha~a ın UAt akll v at andaı,l a hin oy alacalı ltao~t edlllyor B·J mıktaronı. ı•çen .. çımdtkl oy oa- 1e yesı' u"du" r u" );u" n en 

he •?•• O P n:n oçın wçımcıe .. ı 1111 ve 1964 dtn buaünP ır.a cı a r W 
BAôOO ar (:ıı.oouı mık~arına dö· llılectkte Pırtı ıaıı•veUndf'llll yen ı ANKARA 
1tı'1or Hil.rrl)'e' Parttaının Ua:": ıe:~melır! IO.dnOnde lbutun ctu· 
Panta.ndın de c • ~ oy tkAH\e- runca tö)'lt bır rtrui ıonuca v ı r ı _ Alelyemlıd e m evcut 1594 ade t hurda oto dı ı ll,._ 
o41ll lddıMına a:Orı 6000 ref al11a mam ıtrektyor : 

1 h k'•ın t ik 2490 sayılı ırttırma , ekıiltme ve l hıle kanunu ıerel i nce J!lı'ecUıJı eeçn;.f'nın ôy an • • :ı"l.000 nv aı ac1.k parti :Biieet•tn 
et• ıoııe bır h••P orta~ a çıkı- 4 me•n~unu ı..aıaııa<"alt:" ~u i n· ıçık arttırma ıurellyl e sı tılı cakhr. 
1or· r.alc. aurum detıı,m~ı.ııe bu aart 2 - M~zkQr l &ıtlkleri n lhaleı l 21 .10.1857 Pıı.arteıi ıUnU 

rın p artiye tevecıcUh tıtmNlnf' ı; a

l1.41lı)'f)r. Hllr P toplacıııı aem1>1 tı 
ye r allmen tf'4lı:Jlllç ı Jıayı f O P 
lıe ıl:ndf"kı bUtthı ımklnları •• 
ferbl!lr etml• durumd a. harıl h ı rıl 
çalı41yor. C M P ü~·e adedi bakı 
mından mOhım lnkı• af Jıt a\·dıt
mıı. fakat faa:ıyetl m ahdut. 

CHP· ~2.0<ıfl, O P ~1 .ooo. H.P mebueu H ıl'ıc: P a"r..:aJ ka7.anllCl.K s aat 11 de yapı lacaktır . 
19.000 v .. C ~i P. ıe.ooo. Faıcat 0 p nın ıç bUnytıııl d ılıa Xaı.t ılltıy « İ ıııt aııbultı n be yni• dl• 
r ıt.r. ,., (O ÜRt o;t' d a ııarıu lır •t l!lrıtta •usan kOyla 3 - MezkQr hurda dı ı llRtiklerln Jceı l f bedeli 79700 T. )'tnlır pe k büvOk bir h a t a Y• Pnll, 
Cumııurıyet. Halt Partıl\ltr .•• ecçmenın çotunıutu ~on Cla ltkada L. , Geclci tem i natı ~977.$0 T.L. dır . ıaytl ıtıaaı ar. Ônumt17.d1kı •ıc;ıml•r 

ıaM de ktyula 1957 1ıeçımıer~n· tlr:t.tdar partteınden yU~ çe, ırlp .le 4 - Bu ihaleye alt şartn ame Atelyem lz Santral Me· a ı bu •btıyın ı ı n n aııuı çaıı,aoatı 
de v ka bt'dece:ıı:ıerlnf' tlltıma. yeni mutıLetet Pa.rt•11lne meyiP- mu rl u l unda n U cretıiı olarak ten1in cdlle blli r. hakıltaten mf'r&k a dtlPr Çok ıJU 
,~rm~Jorlar Bu ırorı.ı1lPr1nın mu• <.trıı,., H Urrıvet Part:a ı de 'ıtuana yük b:r eU.ırıye>t muhılPf•t c~p-
ı::1p etırbl de, c.H p nın l! tıecıı,;ıe bilir. JJurhı n AllPAD S - Geçici tem inat ih a leden bir ıııt öncı Atelyı vtııne- hr.ıınde to p ı an m ı,_ P'ak at r ey par-
1950- lA51 ara ve 19M aec;.m:er1n - 5İ nl yıtmıı olma lıdır. çal ınmuı yUr.Un d,. n bu ceph•nln 
dPkl oy mlktırının 27-28.000 a-ı 8 - Sı ltltla (lkırı t ın hu r d a ll'lttkler it aUnlerlnde vı ıay ıtlamuı lhtım al\ var. Ama c>-
ruında "abıt ıcaıma.•u. Hai.k P ar- me!ıl saı tl ırı d ahilinde Atel yeml:ıı ııhııında görUJ~blllr. t e yand an c H P nı n tık b~ına 
ııı:.erın bu aör04Une i.Ştırllıt ıdtn- 1 muh aıe ret c11p hP11lnl muıa fttır ıu · 
Ol'. Bııecıtın 4 mllietveklllnl oje *K o ç flJ Mart _ tt Nlaan) : ; (13982) l ıoalııl • in anın: a r c.:oıunıukt • b u-

Dünyanın tadı tuzu 

Genç Ağa Han 
C•nnee ••brlndı bulunıo yeni 

ve aenc; A li Han btıyQk üvey an
neeını dlnleml)'ecetını ve bUyU'ıt 

babuıtnı n Yedi •ene mQddetlf' B&
ırOmO sözünden çıkmam L.,ı ha:c
kınoa vulyetname11Jndell:L ka,·<ıı 
tınımıyacaıı:ını blldırmı, ve demı' 
tir k i: 

- Kpndl Jıı:rndinıe karar verebı
lecek durum ve ka'J:llyeıt.,ylm Bil 
yUk babamın rerıkaeının veya ncr 
hınrı bir ll:!m.•enJn naaıhat ve )'Ol 
IÖ~termelerıne Jhtı~·ıcım )'Oktur 

Yeni ısıltcılar 

B !rltıtııc: AmPrlkanın en bOvUk 
tek fl)'at;ı maıı:ızuı olan ıMıcY°1'» 
de bırk ac; h aftada.nberı. m8'blır 
e-.natk&r Marılyn .:\tonrop·nın •e 
OJna Loltobrlılda·nın vUcutlan
ntn tam ve muhtelif 4eklllerlnde
llttıkten ~·apılmı' 111ıtıcııarı ıatllf& 
tık•rmı,ur. 

B u neıneıer o kıdar btlvUk bir 
rııtt>eıe ma.zhtr oım~tur ki mf'v
cutlır ıuratle tOk.enmf'kte ve ye
ni etoklar ııetırıtmektectlr. 

Bllh&M a O!na Lollobriıidalıra 
kır41 t alep tız.'.a.dır 

Boksta Knock • O ut 

kofdırılmalıdır 

AiOnlch f'hrınln tanınmı·- doıt.
torla!'ınd•n ~f ıx POf'"Ch:, boks ıtır 
ııla.şmaları ve nf'Llcelf'r~ hakkında 
uıun tf'ltklklPr:lı>n ıt0nra ''.l be
yanatta bulunmu1tur: 

ı .. Bok.s. ıtvkll t>ır 1111>0r llAVI· 
lablltr. F&il;at çf't!n \'f' b!lha!llla ll'h 
ıı·<Plldtr ~11.Ç' •trL"ltnda aldılr:laı·ı 
y1ra\ 111 rd11.n 8ıt Alman boıcı.ör'.I öl
rnU1tOr Btınlard•n 70 ı b14larını 
redlk!eri yumruklırdın. 14 U kalh 
tf'ktf'tlndf"n l\lmtl•lerd!r. 

Henct. K nock • O ut hok11 mıc;lıt.
rından kalctırılma!ı vf' baktı.ııı-le· 

rtn mnnı"IP bir başlık l•k•~aic 

kar,ılaşmalar yapmalıdırlar> 

KOı,;Qk 

npnın yenı ı

hlb! ll ıı lduu 
Uorrıı e ıı lklncı 
pröm·vprını Ka 
ra aııı:açlar al
tında p!ytıelyle 

Pa?arte&1 aeCf'-
\"llıPll Bırıncl proınıverın.lekt 

Uıı.\·t·tlıl,.r yınt> aynı yerirrlnde 
taıcat ayrı tılık!arıyla oturu
:ı.·orlartıı. (i u ll" r J:: rr ıı yul bu M"ft"r 
dık yakalı elbıgeal yerıne açık 

11.cıvert blr tayyör glymııtL Hiç 

bir prömiyeri ka.çırınay.-n ' a'-1 
t: rrıı ' nı·un ıellnlerıntıen 'tı'-

h t"l • rf' ıı ~u ı Rt"C~nın f'n Mlll mo
da\'ı tatbık eden ~ık kadınların· 
dan bırlydt. Açık MJ prtdôpul 
tayyth'UnUn yakuına Afrika or
kıd116l tıitmı,u. \l rll h A "nlı ıı~ ı 
Mya grıbı a;eçırttlkten 1<>nrı za
yırıamavan v~ çırkinleşmryen 

t>ııdf'r 11Uzellf'rdf'n biriydi lil. f'
zlıı 0 1111,. r hırbırıııcıeıı ıllzel 
rPnklt>rden hıkm14 olm&ll ki, 
•nıır Ollhrr ·ın fon flf'vdıR:l ~ıyah 
ta\·\ Orı:lnü .ıı:lymı• ve vakL'iın• 

çoJ<; ık blr pırlanta Hıııe tık
mııştt Ot>dıkodu )'•?arıarımız

dan l\f"rlıı lı ı.,f' I blrıııcı pröml
}'Prdek. rer!ol ııı:ızf'I kızı ~ol · 
111 11 1 ' 1 bCl)'Q!f'n Alnıan mıtmP
'7f'l'~ vtırmı,tı Bu yUz1.1en yıı:lc:ın 
arkadaıtl•rı ı .ılt lf t' ıönı,· Vf' \ 
rıt \f , ı r ıllı ı maıızundulıu~ \ l..ı fiıı 

l '1 1 ıt latanbuJ·un •ık ten:tıerın· 
df'n ..\ ılll e 11e ıelmtıt, lhch ıuı 
\ h• ıııe-1 \'lnll! ~'.(! ZftVCHI \ltıı a f 

rl'r l11 11f·a kav11lyf'llk f'dtyordu. 
"'UH M ı · ıı rt u ıı l'.l.t;larını •c.:t ı ıtııı

d&n bf'r, dıha ınızrlle•tl· Bun
dın ıı:"ncı~ de f'm!n oldulu ı
çln l'a}l IOf' blr l'Uveter Rl\•mek 
le lktıla etnııfll. llll Jl' vu Faru k 

V A T A S - ti IRl\f 1111 

Perker antrakl&rd & cıı,an çılı::m• 
Jl P blrbtrlerlyle aohbetl tt"rcı h 
ettiler. A'\'rupı 16yahatindf"n ı 

lı::I sün önce dönen Retli;, 11 .ı ııt 

Koray ve .. ıı pl1eıısın Jklncı pel'.'9 
deıılnden aonra ıırra kadem bM 
tıl ar. Ayptrl ( Balkanı Kartal .. 
dan İ.'lt&nbul a 1nf'telıc tlyatroy a 
oıan hakiki qkını ı.apat etti. 
" edrtı t Uii\ t' llç e!lerde rol alan 
arkMtatt t 'l krf"l ll a lıı: a n · ı havran 
lıkla ıııtyrettl. Rt>., an t':mln \ 11 1-
ııı a ıı otlu 'l u ıu; l a kult&te )'f'lmek 
}'erken, «beni yemeıı:e ben davet 
f!Ltıuı. bırak ta ben bee:abı Ode
yım• diye !Kr&r ediyordu ve ı.&

tedıtın1 yaptı, TUrkc;e ptyeı1le
rı mükemmel anla,•an ıtoltj' .n 
hocalarından ll-I r. GAru ıood ' " 
zari! kar1"'t btmen hemen h:ı; 
bir pnimlyf'rl kaçırmıyorlar. 
Hl'lıı l ' l arfll n aiyah açık elbl!>~ 
aıuln Ozerıne vı:ı:on falını almıf 
tı ve lfPCe verecetı partiye mı-
8a!ırlf'rinl davet ediyordu. I .('~ il 
ı lp .ırl aaçlırın• ak dllım•ıne 
raRmen ko>eJll balınden hıçbtr 

'ey kavhetmemlf. Bot kalan yer
lf'r sah\pler1 bo~una bekledll~r. 
Dormf'ıt Tly•tto!'!Unun da böyle
liklf' prömtytrının lklnclal b;t~I 

ve sununda ıabnf'ye yine tıfaiC: 
çapta. bir çiçek yarın.uru }"&Rdı. 

* B ·.ı hartı ypnf ypnt lokaller 
alıyor c h.11 1\-.ıı pPk re\laçt• ama 
ı:lllıul nt·nın yrnı ~f'Kll onun pa
bucunu dama attıracak ıralıba 
Hele ll h.oH ııloı ever avnl temııll 
g:ı ve cıcilıtı mubaraza eder1e 
en ıranıı~ yf'rierden hin oı ... 
cık. Harbiyedeki \ ,.ı.t •'da=-ı f)Pk 
"'" 11eııa c: ı ı..mıyor. Ama o tıraf
ta ctlh- An » a hUcum daha faz
la. Harabeye dönen •ki To:n a. 
yerıno yeni 'J'o ın a Beyo)lundı 
l.5 Ekımde muazzam btr törenle 
ac:ıtıvor On Ekimde Klöb - X 
t•mamfln yf'pyenl bır tarzda k& 
.pılarını açıyor. '\f f'llıh at Jlllın t'n 
bu aı,ılııt tf'retlne bir lcoıtteyl 
vf'rlvur. Blıden aıze yerltrı hıl

cllrmoK. Oerıeı ııu kalmıt. İyi 
eııenceıer. 

Pt1·r1T 
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STIV ROPER 

C S p nın kazana.caQ:tnı );abu! et- *•Hareket tanınt7.ın detlşm•ıH • lunuyo r. 
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• .. · • :um. doe.t arınıza e ı ıca aı "" 4 "' ••r•ııor 1 
O P. \ D \\ 1 . .\.ıtr \.P • nın • S ı N E M A l A R llTAH•Ul •Tııı 111311 ıu t .30 TUrltUle r l:.il .1-' 
B IJ.••t•t K Ot\t0h.RA1' tı\RI •noö A rı ı NIUın - t o Ma1n ı ı • : kahraman OOoU llUl•r B u Ci -- N 14.5 Sıbah mUt.111 22. 4,, M . • . AJ IM hıbtrlır 1 

İk:.sl ... x mııteıvtıc.:U o:an ı· ! A ıl kalbın!Zln RôılıtPrf'tPll $ ... : İ .Nıpoll M.1.otralt.rı u 7.1.5 ıaa -.oı•tlert 23.00 Gec• koutrı f 
darlar 8df'Clk demo.cr~tıırı ara· *' ~tldf' hıreket eel!n ve IÜ%Um&lll • j 8 1 t 0 O l 0 M.tltM.4.ftA •Teı ı 11111h 7.38 Haflt ınelo4 tl tr 23.30 Dano1 milzltt i 
11nda blr h•Yll huıur:tu~ıuk. ve bot • Gü,Uncelere k a.pı:mann. • ı- 4.KlN •Tt:I : 411511, .. ı r K•d ın ıar Yurdu , Mt. 7.30 Sab•h mUılll 2t 00 Prosrasa •• kapanıt : 
nur,guz:uk meydan• ııet..receeı:e ben : lKIZl .f.: R , 21 'Vl•J•• _ ı• ff&%ltın ) 4 Fı rtına o~u. Ou taıtııı cıraı ır PıtJ ndı . 7 t5 M s. Ayarı hıbtrler ilTANBUL ı· 
ııyl"r DP l!lırin çoQ;u, secım za· * H. m.eaeleletınde IYlrm.e r dav- : i oeıın rot (Ş tt:aıı > •2$5&1!• SF.N'Sll!IJ ort!Rtrl MH:ı:ııc: K. Kıpuçeııı Cl••l•rı Metı tı Bulu t. af' l608'1ı. Ktnıııaa• 51112~ a.oo Birer ,arkı 
mını hariç Bı1eclklt. hiç ali.kalan- • ra.t.ma.nıı ,ı.e ""'k "ıuıeı ol&fa .. i ,, KAZA.il •lfl t41161• 1.Akıll Melet, Xorlr.u•ua l'ranaao ı n Th• • oar- Eg"lence verlerı· tadaşıarı Rımı :1427 tı, Cl'ltUd•r 8.30 Q•ıltll h•tl! m Ut:ll: '1.57 Ao lllf ,. Pro• r•m ı 

• b"" an lltemıvor * Y- · • 1 fAa•tM aıı .. ıotvı GA&I l GOHS ı b mı)·ın e.,.ı mc ....... · * ı ar huırııy ar ak. çın Korıa nları ıtahrama n t.00 PrO([r•m • • kapanı, .oo &aba me!Od ll trl 
8ıı. ki klerın tMırı ile s-ıren '91!• *Yll:NOEÇ (il ti•~ - zt Tımftl.Jı : ·ı •rlAI •tel •4M15~ TiNi (B &dJ) •11fl2&• =~m:; ~!:eıa1.i~r.r!!!1'; NOSU ıT~L 48!90.Cı: 1 J f A ,. y E 11~7 Açılı,'' Progrım 1.30 Haberltr ,ı····' 
c adaylardan d a men::ıoun <h·~ı.- * (lla:.. ın l'Ü1"'l bır IJO,n teçırmeye • 'l'ı Uh Kutu Oil nıh lllr, Dlıl ÖrUm· ın ltt.l r&ktylt d(ALDJ· ol't'AN •Ttl. Qlllh Du o ltomıro 11apan1ol ıa oo Poli.acılar 1 ..,_, l!I•• uerı erı 
1er Deıno!tratlar bır ktAmının : 'f'e bqınııı diftltn d ır ı:neye c; a.tı, • !! El HAMRA •'l'ell MUM. cek ıt1M lCfBAfth •. Optrıı Zl•l Wııner, &tatil Trı. dınalırt) Obrl.t t111l D•ı 12.15 Ktlçillt ıı:oıaer t.00 Orke.atra parçaı1.n 

Bu bakımdan ya hiç oy ku . ~ • malt&ınıa ; Para Kurbe.nl •l'ı . C,:F.M911Rl .tTA• •112113• J d t tı ı Y 4 tl rı U ıır. (ltOpet re•Utoı Trio c1at 1.nbul ı 274.500), IB• lı.30 Üç .ııute ı:ı. "r:tılar 9.ış $art.ı lır 
tanrıııvacaıtı. rahuı da muha~~f !&RSL4N (11 Ttmm. - IJ .tıuı.Jı • 1 ı.ALı •Tf1. «JSIJ• lA&t lt Mtlet, Korkuau• pırı ta o . aı.ah oıuu aa ı r m il . Rl.•h o.a: robat.l•n > r otlu : 2745011, C Anıdoıu l :&.S5 Sırbeıt •••• 9.30 K•P•nıt 
pa.r_~ı~rden tıırıne oy verecett .. * Arau eıııı~tnıı dtre<'Pd ı bUvtık "• ! Hıydu t ~ıK,•hrN•m, an ::~~ ıc::~~~u'. ~~=~ !ltş~Tde~.n·:.•ı :: .. ıı,oo .. • ıı n. ~~~~=· r~rc:r •:.::ıı~t~ ••k1.11 274.502) 13.00 M, 8. Ayarı haberler ı:ı.21 Açıltf ,.. Jtroeram 1· 
le .,_,y,enıyor. * b ili 1 , · İ LtlKI ı · reı : 44ı:ıı~ .. · f •ncıaı •113113• 13.11 Türi.Ul•r 1:1.30 Karıaıll: m Qal k 
HJI t·t:t K 'T"' \il llı\I > ı t ' l'l'i * ır at a W:A"ll ı,manıı 3 1. ınıa. • : Maceralar BetdMI 7 &.ar- ba •••• ıo ıı ttnallt ı. den b&t lla ı11: .. ıı:n Yon Trio R•ııa IAll:rotu•tl•rl IJ.00 Ştır i.ılar -

' i - . . ' * ~Jz:n hıreketınlıe baltll. .. =,·:_ Pedal Komandorlı r d etıe 7 Oelln h mı tlnı . Cumırt eıl u d&llPrl orll:lltrMı - Mir· - Pal' fO ncla · İlham l'I tren-vapur-uçak 13.30 • • IOL orkı•tra.tı 3.30 H•b•rln 1 
l o n \ l .'\RI . 1 l *8\S,\K (!? -" fu' - :t2 EJlfl: I} : • 54.JlA? •Tel : 441Uln il t t tı l •b• ••tlDl•I B.oot' il A o L .14.00 $&rltıl•r 

1Clare cıhaıının ve devıtt lk .ı.· * Elinize ıeçecek fırsatları \fi kul : Kılpı 'l.ınl•r ÇetMl & A D ı 1. u 1 :~• •lmır d~tu ·~rt~: ıl~~"; t ncer "' at.nı 14.4~ Sa• uerlel'I 13.45 Oyun h•••lın : 
ClJ teoo..:tilUer:nın B;leclkte ıu • *ıınınıanıa muvartait oım a"nız ı, • i INt.'1 •Tel 41fıll~ · R&Lll •T•L ııtıu. K.4. R.tCA TiYATROltı tr.._ı neNtz PA i.AS (Bost11.11t'.1) : 14.30 MW\tt.tı orlı:tetralan 14 00 KUçUll koD.Hr • 
ra o p ıehtne b11yük b•r f a.alı)'et •* ten •etti. • ı· HaJ• u• H•1d ut1arı n oonu,u •Ttl : 4" 611• (O. Demlryoll•rı a aydar· 14 :m earkı la.r ı· 

h \ f t. "' • '" O fil H UI f! AU t A raıa ıl;ın Şenol orteıtra- IM47S St 13.00 Gençler için mUtlll: 
&'. f;\lrdlllndtı bQtıJ.n mu :~ ~le: *TrR4.ZI ("J EJIOI - 21 •kim)•• ÜNAI IKttlMp& .. I 44'3M Ut m ı r;ı ı MAHUT HSTl!ıtaL ite> 'W ' N J •T~I . 44914 ı ıı •e atrt.UIJOQ la?. paşa :t - ttıcl J,.30 Hı•ard BlrloW 14.4!1 Oobeş dlklta • 
part;lerı ıtıtrak tcııyor Hatt a * Morallnt2İ aslı bo~am&Juı ı nıa. 4 llayınlr ft llt. tıı: ı A ttı ı lti;Y\'A • tıı 16Hlh ı:oedl 3 perdt, Q•r-\iım sımr• Yı ldı• ıorıto. taı ııtıERVANSAıııtAY: cTıı ı 22307 ı - CI>fınıa,olları: ıeoo Prutrım •• t•panış 15.00 Kapantı 1 
Par• •ilfr B~!eci'.lc •lraat tnOdUrQ- ! muh.Ck t k bqarıcak Y!!t af7'.ıta-• 1 AriUırıda JobDD1 ltllnde. •tJıı l r- ba Cu martuJ t tnzllit. dantaıı) Ouo 81rııl o 411808 ('l'a t ll tl• ~ltr l fet ih 1857 A~ılıt t'e Proınm Hl.57 Açılı JT• Protıtam 
uoo köv kCıy dOl&ıfarU «oyunuzu * rınııa ka•u,acak.s ı nız.. . : ı ıAl'IK ı K••ırnpı .. ı 441lM o::::r .~:-~ı.Jlfllhı 1ı Halt mıtın .. ı , c u. 1hpan7ol d•n•l•rn ı t n 47!.:~~ı~ellı ork••',. .. •• ~~~~!~1144~!:~:1 1 - ','::.b.I! 17.00 TOrtUltr 17.00 :Bale aahnılerlnden ! 
Demokrat Partiye verınıs. Zır• Ad *AKREP ?J ll!klrn - zı ııtıtım J ı • ı'_ Can .Bedıll , Jtarı.raman ma taltbe1e ten•ll& ı P• eı Birol ı orltnt at d•n· Nubır orteıtruı. Atrat. 17 15 vaıı l'eHl •aıı 17·15 Tur~taıı ••ler 
nan ).tender .. köVlOnün babuı- * • OOnUllUler Jteltpçt ll .t ,ı k , Demir IO&) lımra MUnlr (orl T'ollı rı ı '447'0 •f 731240) 17.45 De.nı ı:rı. Qı ltt İ 
din aıbt konuı:maıa.ı ile aı:ık aı;ıtıc : ::P!61~\"':dı:.ub~~~~;1ıKJolauıu•u : : "E"t '1ll &il •Tel tf.tı&t• Pı noeıt Actam ~:'30 ma ttnt. Maıınıı ııı r en ta l dınsö11 . sot!a t• :~~:n ,.1;~~a~ı~rı~:o (~~: Nö' b, !~:~ ncıuaı ı ı.ıo ,IJar lular l 
o p propa.aandM\ ya.ptııını iöylü • V.\'T C!'.l Aıtltn - zı Aralık) : • ! Pltn lt YUllT tTPI : Jlt iH• X:t'ÇÜK Humbır to (Fr•D.111 JlL QWJ• ı >ı tın 71ld ı t:lır1 } Eczaneler il 15 ::: h~::!~~l 11 so Balon orkutrua 
yorlar Bilf'lctk merkez kazMına * • · v'Nt ı\lt •Tfl ' 4411511 $ahana Plb lfl, •l'ıl• IA llNI •T•lı dı ılarn "' d lltr a t.r•k· lt.00 KUme tuh i 
b 1ı Y'entk&}de ı:ıropıaancı a yapar * Baı:ı bldlRelett ıaz.umıuı oıara ıc • :. ıtu ıft !'lldıs ı kadın Xıdınıar . 414 1111• ılJon l ıtır . dl ~er atra lr.aıyonlır. 11.30 ışar.kıtar i 
lcen htkıttnııa tan:ıım etttll:ltr1 zıp : ı:oıı: bUyaıtayor.ıunuz Bund a n • i rAN •Tel 4at141• Jl'YAJR OLAR 01.l'flm ba. Ptnerob•, OU HORM.4.NOİV& ı Tflll. 441417 OT J:I OFNll:Pı\R.K fTesll f DrYBıı;lu \1erkf't : Kf'n 18.55 fltrbeıt ııaı 1930 R•b•rıer j 

• 1 rre • kaçınmını• Ut.nm. • 1: aıa ıun ıı 1 2 hl klSJ J •Tel. 7!&115• 1a ııı , ı J·•• lın • ·ı·ık• lm ). ıtoo M. 1. AJırı bıberıe r 11 4~ Morton Oould 
' 1 vırın 11 eeç.m .uru una v - •OÖl ~'K fl l Aralık - tt Oc•k) t • ı, Yt •ll Ale•. l\ock' .O ttoll r ••• 1 •• Ya.Mı ZoC'C' orkeat.ra. Cbıra. t t tl Tlnq d•D• or- 11.15 Tırthttn bir J•Prt.k ,. 
ceı&lt!r * 9 • t b ~ • rAı KltM •t'flll • 4131 , 1,.1 ıuarı, Oumartııı Pı1ıır ıı - eantöa verı Me. kt«tr••• _ Sın~• T1nl ( G•l11ı1ı1 Kapı l (' I. ( ka ~ım 20.00 ~ız eıerıert 
nl 't- \> P>\'{l \\ltlERt'11ZP. .., fl vdı~ı n ız in anlı mMU ır · • ıtan b•htım ••~HIR TlYATitOLAJtl ıu n ı erı uaı l'I dt m•U· oblntlll - Slhım Mu ı••~•ı l" f' ııl 't' n rııı ·, IK• ıı.:ıu Yur tt an ıMl• r 20 .15 ı:t.&d10 ıır.tttııı l __ İ 
., , \ \h.l,. PARTİ ; mur ıeçtrec.Jlnızı cıu,onPrt"K • ı ııııı . Koaı edl J perdıı tııa:ı.mtd fMıaırıı $1. a A,ıırrı raıüınruıc _ J- .ı.ll b : c.:anbı · 194.5 Raclyo lıOy pOıtt.6,ı 
, Avr·ca tıMI boı.:aitrın Ofmotra:O * ona COre h a r11Ket. t 41n. ; 1 t T A pıj BOL 0-:c~~VK.::!'t!~Ttl ~?.:!~! tT!:TZ•t• J••an : ıran- t6• 1 - Oorla f!lla t1r1 p o 1 i C • imdat kın ' I T•pk•pı • \llUtlJ (Q 5~ Konumıa 20.30 Şarkılar 
Pır• Ôıne v11 Pe11a.rnbıre Pn y a •Xnv" fit ('h:ak - ıı lu~ı&: J : • ıııLF.!WO"" •Tf'I : Zll 4ll• l doo Thomt.e ıvıranaıı daol6gl,.rl - Kan• • l l, t Ut'dlkp• ~• He 20 00 Qı ıı .. n l •rın u atl ll.00 Kon•tmı 1 
kı~ rıartını.r zıra. 0 dlnı •• p Ptıv : 817: muh•lrka ıc btr aaadf'' bP.c• • fwo .ı t rına T• n

1
, 0r, Mao car 0 Ooldın, Qttlrtn ' lll'AıNBL' f, Ol'P:KKTJ _ oııııoa Côrlıotıı dıaıı Baıt ı rtOy '1 18444 Be,otı u 11111 · D.lıb ı ;ıll . (C• A:alot 200~ Harır melodiler 21.10 şarkılar 

bf. t:t d'mır:' lf'tmll •df'r dl- * oı A~I Tt' neıır dOhı ;tu•eı • : ctrı lır , .. inde Etı: rtm Sunıır , Somıdl "''11RAM1 T,. ı 4"1\14ttı· 44"6t, Burııu.dı Sl8S03 lu ~ l rlıı.tt l lnılnönil ) 1015 Rad vo ıaıı:eteal 21 40 İlbam oırı çıı 1 
gaaı. ~roİ>aa:a'nd•ı yapt.ıl.lltrı * rnnıer ~a.1tYat ı bınız f ;: \ l' .\k ' •lfl UMZ• l Ptf'dt , ıı>ııoırı 1.07an (fı1'akslm 1J11ı:trotu) ı tıpın•cıl 11ldı :ı ı Ci.tm•ıı BU1iltldl Ş llOll, Qu bukltı aoao Strheat ... ~ 2aoo Oda mllaltt 1 
~~ "t ~ .lYOr . , : B"LIK fi t '9ııbat - Jt ~ıarU : ; ~ o.ııı rı Bti.lt J en ıtıı , ;~ _, :• kor : Mıa Met ~=:~m:.·, ı ac~~·~=~· Mı ıı1a hl\IJ• n • •utoatl ~~~ · 1~9::•ı:ı::ı~o~'2~! R A D J O l A R ~~ ~ :;:r:~ı':ı'::•rı 
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1 KÜÇÜKKÖY A 1 h 1 8. Meclisinde Hür, P. dün., ci mitingini yaptı 
1 CİN_ A_YETİ nayasa ıs a a ına Gökay'a tezahürat Aday llatelertn:":~\~1~1 ·:~.p ~::;··;..~~nm:~;~~~·. ~:::.:.~ 

reJlm meselelerine ceçen 1ü.ora. m!lyoutrler \·ardır. Fakat busrün 

FAiLi TUTULDU C(l .. ı 1 IOl'lıleJ Çift; Mf"C'!la 8Jltetnln1n f&:;da1ann• "fU?k!Je S ralet; milyotıerl&r:nln 

1
• h t ,. y ' ç v a r d 1 r :::~.· :.::::':u::ı·~~~~'!':.o~e:I~=: ~ı"n b.ıı.ettl ve oıl!'.l'le dnL'n Ol- m~m~•k~~!~~::ırun lcraaUnl umu-

(ft~ı ı ınclıttı lttm• wmeunı.tnde bulunmu,tur. •- o P., raeımuru pllba.lllL& ~J- mt olarak tcnkı4 f'(l.en Baban, ıay 
Gn~en. Pıqat ~unu ıc:ın· eYlfrt• Prot. OOk.a1ın k&aa bir mull:al)eleıı.111 ııerı: karw~ında yalnız bıraktL lk• ıe bl.r muka\eee yaptı! 
ne davet etmlftl. den to.ııra ııundt'mın muralr:erttLn• ramiye çrok ctı~·t bir rkıır. Pe. • • D.P. nın btıtnn raptı&tuını 

Randevu l&bah aut tll da 't'erll· a:eçllm.lf .,. Uk oalrıı.k ınQnhal bulu· ııel kanununu uyuttul&r. Hllı" terazlnih bir tPfe&lne )n1Un. lls-
~it ra:c:at it1 ç•ktıtı lçJn Nl"Tlat na.ı:ı. J J:.T.T. muraktplı&t lçln ıtzu P. memurları ıktıdar elinde QJUn tUne de Menc1ereeL öbtır kereye 
Oıdat eve Uç •aat ııı:~ ıırttmı,ıır. Hukuki ilimler cemiyetinin Chicago'daki toplantısın· oyla ıeçlm yapUınl,ftır. se;ım neti· cat ohnattan kurtaracak: t~re!le de aarfec1!1eıı tmkAnıarı ve &1rJlPn 
Fakat bu teclkme ll:ıader ııneırını ceıainde eYYelc:e :rlııe ayuı vaı:uede J·&Şamalannı tf'mln tdecetur.• borçları toyun: ııöreceblnıa ki 
koı>armamtt "t'fı NPVzat Özdal, oto dan dönen Prof. Kuball basına beyanat verdi bulunmu, olan Rtcep Bllelner mu· Avni Erakalın lııe konu,ruaıUn· ıkıneı kefe aıtır 'basacaJtt:ır.• 
Dlobtl1nC" MilJeı:ıı&er Özdıll't alarak raklplıP ptlrumıştlr. cıa ifçi meeeleleM cızerı.ndP. dur- Clhlt Bat>an sözler:nt fOyle b1· 
Bıkır'cay·e Rltml1 ve Ne1·2at·ı ora.- Mlllet:eraruı Hukuki İ11tnlcr co ı.~!a "" kaa.J mur&kabel'a abl Daha aonra BOr\ilr.d•re Kl~bur muo: 1ıF'latlır uana{orle çıkı:ror. tirdi 
da buımu,tur. \ cu,yetlnin cıııcaıro'd• tertip et.ti• ı.utuınıMt ir!l'U:.ıt. nu '' Y•n~kôY • 111ırabya yolları ha~ İşçı:ler _..,, rıatll:IJ1n ıır.ea..m.lirle çık· c Bu memleket:e kofk.Wtuz fi 

H&d.1Mnin bundan ıonrıaaı. bır ıı. (Batıda an11L1tld1t1 mA.ntc:ıa hu Uzt"r\,nde çnıc durulan mevzu .ıuııttüt imar ıcoml.Q'onu ıutanaır.ıa. utı btrıara merd~venlo çıkıyor ıım:ıak ımkıinı teeeene MlnceJe ka 
RQ.n Onc~kt PtO&r&m Rett'lince ce. 

1 
kule deYletU mnzuıu topl•ntı)'a teorıı ınecHılerln C1e murakabe ~ rrnın ınUzalterMtU• bıı.tl&nmlf Y• tık Korkarım bu meırd.lvenlercıe ene- dar mtıcacıeıe edcceltz. En k:U'tvet. 

~an etmt · Tar&fl&nn katuında Pror. Dr. Ta.hain Belur Balta tlO" d!lm ı :ııım reldlll ve bu mu- o1aru ~O• alan İhi!aı:ı Auınel: •· ıoı cetlz.• dedi. i. parti, eevdlttıniz. lnandıtınız 
a~ı ayrı Pllnlar vanur. Şorur birlikte :ı,•ırllk: eden ~ruıı:ayuıll r&Jca'benln ,rkll mmel@l.l oldu. BJ. lar yapılıyor, plJ.:.nlar ıaonra ıeııyor• Htlr. p mıııetvek 11 P!"C"I '; , .. ! partıt1l!'.• 
Mu.tarı Baldız bir e@nCClen bert Hukuk tJlOIO MOdlll'il Pror. haNa ceza takibatı ı;o muhakeme dt'mlft.ır, UlvlJ• t.van lff, tıracııar tıs Eı.e tr.ı:ahürat are:unda t-araa- nur P. n·n dOnkO mıun~ ... 
t~ıdıtı "&Taat·a o rece bir rıraa HQaevl:ı Nalı Kubah ruf":nleketlml ueullerının de- fert h·ttlannın ko .bakt1nd• bir lfCJ dUfUnültıp, dUtU re aelmlt. nııı lll' tat.ip r'3 len J r nmunda. ıcarayolla.n araba:uının 
tını bulup •ahıp olmak t temek• zı dOnmo, buluıuna.ktadır. Prot runmaaı batımuıdan buausı blr nillmedtC1nl 90fmU• •e ktndı..elnl ce konuıma yapmıttır Sultanahmet m aanından srDP 
led.lr D lerlert ıae Otf'den ber1 ı... Kubaıı bu C.oplant.ıdakl ~alıtmalar ehenunlyeı ı.,ıdılı da anlaşılı· •aplandıran tatıma.t muduru. flm Pror. Ete. bütün ıne1':.ı:ulaNı •e- anıp ,.f' çok atk ıeçmeıerı ve da!· 
nıdıtları lfuaıata Bo1:1uı' n ot.omo fJ.aktında fU izahatı vPmılttır: yorcıu. · dlf• kadar 300 ~vın ı.evzl ed.Udııtlnl. mas ecıen konUŞmuında iktidarı mi tllkaon (almaları. hal ı)l&rtn 
b!U Ue tehir lç1nde f"zmek -ye cDei(erll meslekc1qım Pror. Ot. k.aporumullda ve tlf&hl izahtan ı;yupı.e 100 tan• dalla e• ınp. edil 

11
,. ... etle tcnkid eunı,. ııeçtm aııs- konuşmalarını. dtıyu!maz hAl.? .-t>-

ellenmt>k lltemetttea.ırıır. Tahsin Bekir Balt.& ııe berabt'r mıılta l:\uku~ a.evıet.ı.nın nazari e- mNt• old.usunu Ye arnca mlılllten te';ının ve neşir imkanlarının ,. ı·nyar ve hatıp:er vasıtalar ııe--
h Netek•m.. her lkJ t11ıca.rdaıı <ve daveuı olMat cıııcaao'da katıldı 11&&lan hakkındaki d1l•Unceıerımı- p1'nJaşurma mtldurıuıu taraHndau tırllğına ı.şarl't ederek ta:rıe de- çıucı:ye kaı:'lıtr sl:!<mar zorunııa ta 
aıaıannın auı bir kızları Bakll'- tımıa toplantının me-vıuu <Batıda ıtl açılrJad.ık. re:nlr'.'k:ettmızde Bı,tı aıııtır açıll:ıa &alanlara da arga dll;ı mlştır. lıyor:ar Hat:plt>r n!ha:ret hu dU· 

ll:o)"den Zlnlraln'a ıJdıtret bir , ... anl1.4ıhhRt n:ulnada hukulı: d.evlot.U ıı tıılnada hukulı: dt"vletlnin ırer- tılaı·aıJ;ını b.Urtınıtt.l.r. Bu arada tek •-
0 

p bUt.On lmklnluını, hat rumu c:tR •ıddE'tlıo tPnklt. etmt'k s ... 
z.ltııoda remek 1 rıer idi. çckleşmcsı için Tanıımat~an beri rar ıuı alau İbl&n Ai\ınt"l, ı1tımı11ık lA kendı.atııın oıma.van tmk&nları runda ka'.dılar ve buna ıtertiP• 

01 r&<1arı tekrar \fL>Qld l•kbyünt' Toplantıya bl..rçok mernleketll"t- sarfıffillen ııayrt>tlerı ve bu 51:11ıyret lt't1llen bölı;"lerdekl it aah:plerl için da kuIJ••ııYor Rad,·o aıUuhuıran cıedller. 
~ven.ne dOnoın:-_ Aocak halıa.I&rı dtu Profesör, yOkselt llAktm avu- ıerıo u.ınıle devam ettıtınl ve genel yer temın edllmeaııü ve daiı• onllLt'ltı.-Falla\ racı'o t1ütmellt1ır 
nın kızı Aıc.arav·a rıı .nek me-chu- k&~ olmak (12erc HO dan !azla hu- t>decclj:lnl bt•lirttı";ı;. Bilhassa idare liODra )'!il.un ltllı• glrl11Umeaı a:erektl- I dOll:rl'ı Yi 
ri~'ettndecıtr_ Fakat Yalnız rt nll"i(e lUkçu k&tıld;. Bır.ım rapol'umıt•Un ntn rnurakabeelnd.e Devlet Şüra:nı Q:lnl ıtade ~tmlştlr, Vatand"-' ıııtt!d\ 1 zıuuan , e 
~azı olmaz N naı. ÖZd11! t'f'takat mevzuu tTOrktyede huk.uk ı'tevll"- zın ötedenberl sı-österdlitl baSJ;&f!il Bu arada imı.r ].1UdUrünün l.l'!aha.t çevlrtyor Vf' Alüıntıı Falk fentkl 
etmet ister ve aı.·nJ otomobile bl- ti anlayqı ,.e tatbtkatıı 1dt. Bu }'f!'tl ıftlharla anlattık· Buna mu rermcıei için ı.ıecııaın duvarıanna susturuyor 

Pakistan eski Başvekili 

Ankara' da ncrler Hala tıZJ .All:aar&l-'1• btrn• rapor dtıerlerırıe blrllkto Unetıcı.ı kabil anaytlıfiamıznı ı&Mh h~tnm uııan plıUılard•n birinin uurlnde Bu1rünkü tltt!ıadf •IY~tten 43n 
kıllr. But 20 30 •ıralarında eot·ır taıatından yayınlanacakttr ıerlne vl" çol!: parti •lstemımıze A ba.rtlerl ııe vuılını• ya2ıııı.r 1 mehdlr P'Mkat D P. nonemıtz. D P 
!ııaötafa 1;'01C1lz. Etiz koydu u Nt\'• Top:antıau.ı mUzalt.~re ve milııa rakrutn, eerf'k hükılmettn .tıecl!s b~~~nma.aı da dtkkııtt ı;elr.mlttir. de •ad.ece pırtı •('fitte heıap ve- Ankara B <A.A ı - Ba.,v•ktll• 

Eat &da? la Y•lnı.11 k&lmıııır. taşalardan çıkan mütt.erek ltanu- tarafından ııettlaıe mf'Clısln umu EbcrLJet uımıWıtı ıçın datılan . ren ve onun ~4k1mlreıını ltat>ul mızın mı.ıtır1 cıl&rak birkaç l"D.D 
Kwn hatınna herhanızı. bir k1" aU ıöyle hüllsa etmek mtimtttn~ mi etkir tarafınGan. ç('fltll s.1} ası M il• cuma sıınu toplanarak çt.· eden bir slhnl.) f!'t rerlqtl. Biz mil <IPnberı memlPkeUm!sde !>Ulunan 

tOIQ!ı: nımez. Zaten o !\f\!!•afa:rı dfir Bır memlekette hUkUll: dev "e fitil &mıllerıe. teı&lrll blr mu· u."":ıa:~ına devam ecıecetttr. ;ete b.esap veren blr dilz~nı IU"IU· büvUlı: TUrk dDBtu "" TUrkly~ • 
hlçbır taman ciddiye ıllm&nUıtllr. ıettnın varlıft ıçln evvch\ ınsan rakabeye tabi tutulmMınd.a bazı t:Üh.\ \ ı_ Z1\ \RE·ı·I ıuyoru.z.• · Paiiiatan anlqmmııntn turucula-
Evleınme teklif etUtı zaman b!le haklarının ve demokratLk ııurrı- morluklar• taıttlandıtun \·e buncn vau ve Belediye Re1&1 rrot. Cihan Babe.o eo 10n olarak J•P ! nnc1an eakl Pat!ıı.tan Raşvetlll 
•~n 1enıo ablan re:ınd•Yımı de-- reUerin temınat altın<la olml.!!l. lçln ae aen1t çtıpta anaya&a tal&· 0 kay dQn eaat 10 30 da 0 p ıl tfı korıutmuına .,nen tôrle. ba: Muhammed. Ali re..-·ıı:uı ile birili< 
ylp ke&m1f ıtmıttır, bunun tç!n de mahkemeltrln ve ha:ıoa vtıı bu me7ancıa tanunl• mverkezlnt! c:cıerek Hayrı Gönen lad.ı! te :latıı.nbul B~rea' Yalova .,e lz~ 

Fakat tof6r. bu evınttı sayrı hlk.ıml~rıu mut.IK ıstıkllli ı.. rın k.11lılt murakahf!slne 1ıcıcıetıc th ve UeıJır Avun'1~ık.un &1yaretıer1 • c- Bu ~lmde millet. ya, de- mİrt E·Tareitl!n &o~ra dtln .\.n.ka-11 hemi tekılde bllt arauiam&kt.adır zımdır Bundan başka aerbet!t at'- qyaç du/tılmakta o:ııutunu llm.ın nıokrat1k nizamı )'Prlett:rece,ı; v• ·· . 
Otomobil Fatih temerıerının ııı.ltı· çun!ere daJ anan mııttt mechaıerı ıcrettırcııa:ı obJeJctltl!kle ifade et ~·~ ~ııııı. ya Adnan ~Pndf't-f'l\9 mallılp ola rıo·a et"lmışt.Jr 
na lhlince •Fa•!h'r. oradan da E- ıdn m~'·cucus·etı "" aunıar ta!'lfın tık. HAFTAN 1 N cakttr. Buna nıf':1dan vermıvece-- 1 "ld "d C h 
}'Qp·e 11dellm. later m.11Ul!» diye can hUlı:Qmet üzerinde k\l'f'Vf!tll BU bpvanatım '\'MllE'llJI~ Amert- ttız l.flllei olarak YUUtınıtzl Jft- sraı e yeni en um ur. 

---~ 90
rtnUft.\lr. mur&ltabe tesısı farttır Nlhavet kan lllm muhltlıHhtden st\rdüA;ü· nne ıet.treceltl% C•anı&ll olmak: I 

--:'-----...J Nevzat Ö.dal Bolaza sıttltJ Şö- tdarenın tarahıa bir ... ıır·< ıı:- :t•şkl mu.z yakın a:A-ta ve aempatıyl bu- MAÇLARI. ııb:ım.ı batkanı seçimi yapı ıyor 
förıe, S,.Op'ıt K'lt!Oekte de bir n.:ab i4tlanrJırıım 1131 ve raalı·.ı''.]e:·:uln raua ısıtkranlu ka,rdetmek JıstE"rm• • Cihat Baban devamla. ba•ın hUr ~~~ın'•1 n0•tnlllttv~~~~~.: ınrld•ı zur &örmemtı n •peki• deınlft.;r ......................................... ~ ........................................ ~ ............. : .... ,.............. 

9 
Eldm GlıU"fatnlıa' r!yetL. l!ill&t hıı.klır:ı ve dı(ter reJım KudO. B (A.A.I .. fsraıı radro-

m~debUı;..ı~:ınmeden ~~~~~~ nı~"!;!ur:~dn~ ~ret! ~;~~ıı~:.t•!: D p ISTANBUL LISTES ı ıo ;,:~,r~eh~:~b~nıret :~~=ı~=~~~den b&hsettltlen ısonr• ~l~~~ ~~~ı~!~ı~~a~!~tn h~=~ı-
\I I\ ntomobıı Fatihten Londra uf11ltı • t- o p Vekil ııe \'a\and .. a· dlılne ballşetURI nakttı davane-. (.' · P. 11. t•.,• na. .. ,. Bl"7to:- - Beyo~iuspar 1 I 

r or-..an d~ Mabmutbey ltı'SvthH" rasında haysiyet bMkımınc:ıan rark ralt. Cumhurbaşkanı sett:n ertn n Urraııa. •eçtrnı do~ru )'Ol aımı,. Avrı. ayrı &l'zu- fDa~ı l ıııt'lcleı edilen o P. aday it.atası muhtellf l I JCkhn Cuma. oldulunu t&pat.a .;-aıı,ıyor. Zira. 28 ekim 1\:157 de Japılmutna ta-
r:ıetıceıenttıeııni ~l C.R.P, leh.ine lar ayrı ayrı ynı Qzerllıdt" bir nok tet. tı.tıııeıvell:ill .i.lliite~• 11 trebtlm1tUr part.llr-rln llat•ltrt yanında oldukça Veta - Kumpaıa Vtkil ıı.uç lfJerse ~pa\ ed.!lemlyor tür vennıştır. 
atbepier aı.e,·cu~ IJacalır: k\.ı.\·vet... taya kadar van:nı, ve orada her ik: , liA.LBOK.i Şehrim~ D.P. tef)UlA~ ayıt ıörülmektedlr. 'rarıuı.ıı: ~evre- 12 ~kim C'umartetı: Vatanda1 auç a,ıerse ıcpat edil.. Radyoya ~re. ,ımdlkl CUmhUr· 
raı11abıtJrt.ı • Bunıan töYle •ı tarafın da bekletnNJ.111 lıldlae vu ı saroı tara:tarlart ue Ate' urarıarıa ıer de bu ltateden bablsle fl)yle da. Beeıktaıt .. Ad&let. yor. battanı Benzwınin tekrar aeçıl• 

l T ku bUlmuttur. Şoför bu dÜb&flna n arallDı1&. bOlltnmekted.lr. Bu b&· nllmtlr:tedtr. 13 Ek:m Pa.ıar; İlr::t\&adt buhranın kUaıı kar· me91 pek muhte:nPld\r. 
2 : K~~ll~~~ olı1cU Ç&htma.'ll, •es ÇÜ:&nnadan 11tılen tacını bun·· ınndan ııatede bu ı:ır.1 grupa da yer •D.P. fımlr te$Xllltını.n bu t1• Galalaearay • İ6tanbulgpor 
a - Op d .ndekl ı. akl&rı, ::ı,n ... 8!~m· dab aldı,rm .. ,1 dıy,e ! verilmemi, olınaaıu. ~ır:uıt.,t~•.ki ı.a: reff cılız bir kadro ıle acçlme ıı:r · Kuts, 5000 metre dünya iNŞAAT ... A .. NI 
4 _ Dıte eır:ı btıyQıı; uııı:, ~·0&9 ve ara ayı n"n yere. tar:arı araa.ın<la b , .. ı. b r u:au 1 melr: ceaar.UnJ s&ttırmeslnd,n anla· II..J 

dur-.ın.ıu. r lnUhallt Partilerin arıulannı elleri ile on.ara Jtn·:- 1ut uıandırmıştır ılıyor kl. D.P. u1er burada bı\lı\ 1950 k ki t 
nı.u1. Muka•emet sanınce de ok- Öte JıdıUan 5eçtu devrede Millet,.- bavwn111 HUll vtbml lç.nderlrler. re oruna ya as 1 ru·· RK İYE 

Buaun için Cif ta:rı.U için uzanan parmaklar yum vekili oıaı:ı c.ıt.ı Fu&ı 'IUrqeıcU. ·Halbull:I ril~no laUkame~ı detlşell • 
C•htmaıu, bir p_ r:ı.ın Urtaaatı rut oıarak kızın auratına ınm!ır FlrUZ3n Tekli ve zek1 aıza spor-el d• Png, 8 IT.H.A.l - Burada 2!i bin b k 1 1 1 • 
... m .... ••ttl4 •Soçım arır •• ı ça- t.r B>r canavarla kl[il ta ...... bu deC. nt •• ında ...... , .... ,.,.,. çok oldu.• .. ,..,.,, onnn•• r•P•lan .... , ... mu- Selu"loz ve Ka"g~ıt Fa rı' a arı ş elmesı \'arıt edeaeıen ır. 195-f. tfl:">.r de- taıan Nevzat Özcıaı•ın (f'ry&tlan- Kaldı lr:l bunla.rdan c.Y. 'l.Urıııeldt Sl\'.\ST.\ aabakatannda t0.000 metn dOn1a 
etaba 2 fi.de b btr Çalıtnıadır. ve nı Yettf('nlerı IOren ıotOrUn elli> b&len D 'p. YUKıııek H•fal)'el DlYanı sıvas, '3 fHu.tUel) - Mllletvelr;l\l nıtortmenı RUI Vllldtmlr Ku\.ıı 5000 u M d 1 ~" d 
kUTVeı kazan. U )Öndt.'tl kı--m.et ve den kun.Ulmak için kflındlalnl h• Ba.Jlr.auıdır. Tür •eldi ile Tekll'ln 11.a adllf UalelerJn!n UQnı ile D P. llatesl 1 metreYI 13.3! dl kaunarat 0 PlrtJ'e mum u" ür ügun en ,. 'f 

B lJor. relır;et halindeki otomobildi"~ &şl~l t.e dışı bırakılmasının aebebl t&tan. ,ehtUnlll D.P. :t.Ş.ll:Hltı tara!ırırtan all bulunan tJ.30 lıt dünya rrlr:onına , Zml 
lJ ç.ı tnay~ ... &tnu 'le belit. de bu )'02• en ôl· o·•lda g~rri. -hıntr, ıerelr: te•kllitta ıyt k:ll"fılaum•!'O.:., kurucu!afdaı:ı rüc yaır.taısmt•tır, 

tlhü;\ r ta... • .ı;:.tue bal.lnelekt ıı n.: ta .. .,- ı - ı ı 
ev,·eıce D.P·.'P •, tnıbjt~r ki, b"nla, " hıç tutulm&n'laHc:ıır. Z e k 1 car ve Avukat Oüvll'nf' buto .. n. par_ j ıoooo mf'trt'df' t.ee emt'ttar Zato- ı _ İslatmemiz~e aşağıdaki lŞler bırim tiat e::;ası ve kapa ı 

iç b .. MUlitafa Botdız dOn l\lQnıe ,.,._ Rı.ıa Sporel tae rıvıı.yetlrn &;orr, ır:ı:ı:ı. tldt'n 11t1ra t!tm~Ur. Of,m~n Outtn ~il: 211.294 le blrlnC'I oımııııtur. k it k 1 t 
te.t tavnaıı 01 •D Uyıııı: bir tuv- hıtblvet suçundan tevtlf ed.1~mir 1 dW .ıeracat et~4ıır. Bu bakımdıı.n , 11 .1 1.stl!uı tl"hlrde bir b.:::ımha te· J zarf usııli ile ayrı ayrı e ,.i meye ('l arı mıs ır. 
nıaıe.rı VP. •la.: a.n lnUhteIJt aşıret tır. Fakat mora, ll:ızın ıuratına ve 0 p Lstanbul 11 .. ,te:sl bu. detıı MM iti eırı vapmlt ve par~l .... ,Jı,JlAtı :tama• 1 a) İşletmemiz hutlulları dah ilinde 200.000.- lira keşif bedelli 
te:ıı llF•rete ~~~'i" '.NLteıum ıner. ba.ın• vurulan ywnrukla't<lnn r)!· ı:ıarı~·lc• t..eş;kll!ı.t barkl.ı:ı.deıtı tu&ılnlar maya ba,ıam,ittr Bir düzeltme bekı\r pavyonu in~iılalı. 
nUı; otU?tnutıunıt~ ıı:n, r:ama,.,__, he-- dUtün,. dair ele taµor vP.rdl~l talı:, dan •c-t.>kkUl rtmek.ı.e ve ayrıca Ha· öt.e andan KaD~aı eski DP Ba, b) Kütahyanın G<•diz kaza!ı Şaphane nahiyesinde 200.000.·-1•1'ıaltlt aaıı 1

• bO:vnt J>ı~ ıı: dırdııt Muıliafa Boldlz mahkemr .1u Hıt Nıiııı.t P"peyl ı;lbl, ı.ıaubul ue k 1 lktedıye Relsl Atıme\ Koç oan~U '.'lOlıhanıııda eUmlade ol • 
!&; klm.)-a d: lçeı; sırctL c BuZ: ~" kaauı o:aru çıkııe•lr.tır !till ııı;ı.sı bulunmayanlar da bil~Uk k~~;li v~e, lı:OJ kor dolaf&rak :reni ı mıra.n Hb<'plerllr bir yanlı•lllt ol- lira ke~if bedelli sosyal bina ve ikiz 6 adet loJman inşaatı. 
d:Jer: YIDC'!I, fU COV•bı \'ar bir .&afıdı. u.stede >·er almıı.1ttadırlı1.r ad.avlar alt'Jhtne propapndaya b8'la mut. Demokrat Pattı ?.tuş acıav· 2 - Her iki i e alt &'f:•çicl teminatlar 11~50 .. ~r ~.ir~~ ır. 
·- Oöıçut Tu" rk Surı'ye Bu durum D.P. te~UAtı t1rtnd•) mı,tlt. VUAyel.lmlZ D.P te•klllt.tndan 1 !arının tıA.nt Un\lt.utmuıtur D p 3 - Eksiltme evrakı 1zmitte Umum 't-ılildurlüğumuzden ve '1 lln llerı :~ı~: de ll&d ll a~ • botnuı..uzıutta ıı:arşılanmı,ıır. veni lıtltaııır beklenmekte •e genel ı ?ın 11.~ut mlllet\ekUJ adariarı ,un İstanbul '\'eni Posta.hane karşı ı Küçük Kınacıynn Han (Ara llan) 1 

nete lllze 
1 

'14at ·;~ f>~~J:~! '
1• h d d •!'ı~.,BE:°"l• DE :!Mi .. tanbnl ıı..ter.ın ~erktı: tarafından \.Crt!p edılen aday .ardır. 'daki irtibat bilromuıdan beher adedi 2S.- lira mukabilinde alına· 

l"i.h_f P. .h_ \ \ l- 1 u u u (' Ote yandıı.n · · s 1 Ua·esl JlUtlDdtn D p nln kazanma 1 Şı:!n&I A)aotlu, Gı•n;.ıtedelln E::n: b·ı· 
• .... ı derer aıan •Seıahattııı St'nben• Uım l ~.ınuın hrımltde .çok P},fiadıl;ı r.. Şe!ık Çağlayan. Kuı.t4U&l Ar· ı ır. . . ~ .. .. .. 

h ~c ı----...,. tt '"a!'' ı ınrlıt,.ı de ıe_şklllıta dlln -~nlı.k ı-·a.rat.m..ı' :ıır:U.rıı ':e 1 taç. 4 - Eksıltme 17.10.957 gUna saat 16 da Umum Mudurluk 
l I ... ,). iılelıt.e Jer ,.: ~ da H ... Q.lc t lerJ Ula 11.nm&k l ltr .U\anbulun oeşHJ.l )erlt>d~etJ. ·- bina ında yaptlac3khr. . ~~,:~:,~::~k:n·:~~'ı.: ~:~I t ... r:. :· ~:.~.· :u:::: .:.'"'~; ::~=r~~:;~~:;:0: :.,:~~:;:.:~' Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünden umu5,., -;ı~:~;\~~e ~:~~'::.,1.~.ı~~~~~i~n~.:~~\~~ıc~e~~t,~r J:ı~~: 
hı ~ u:ne: ıe 1

1
Pdlye ll"'i@;l P:t:"l- \"" n K"' dP!rhal TOrk rna· merkn <le bir cevap •ertmemıı .,e • evrak kabul edi1mel 

ta:. Oökıu ..,ırn~11nec s 0 .,. R_ •. tanıı 11 , a rnl: caa t"deı!'k. hACI :>u ..aaa1n ııt. defa duıuldutunu ılai· İstanbul Teknik -Cniversitt'si Inşaat Fakültesi 1954--1955 ders 
6 

_ Her iki işe .• ait ayrı ayrı leklll zarflan verilccrktlr. 
A •• Oöt.n ırru u Or, lıe:ıunet ~ ··ııvı•11da surh·I! Mmıa!ancı ııı. Uere bellrtmtııerdır. Sonradan ya· yılı mezunlarından olup, lisedeyken devlet hesabına yaptığı ö~re-- . . . . _ .. .. . . k 

2 Pu: lhı Pdf!'n blı Türk tıça~ının h&rl"ke p:...an tahll:lt:at ıonunda da bu LaLm· ninlden dolayı 1237 ~ayılı kanundan doğan (1.S) yıllık nlccburi ?, - ~stcklı1erın 14.10.9.)7 ~unu ak.şamı_na ka~ar, bu .. ış~~ te • 
r.,1 Dıleııı o lleıaı T t. l n .... :t,nı tııtttn.stır. de bir hlıu .. uıında me"Vcut olma.. nlk onenundc- en az 75.000 .• lırahk blr Işın .katı kabulunu yap-..., a Şer t f'V .. ''- s r hizmeti '!'\faari( Vck31etince Umum )lüdürlüğümiize devredilerek cıı·ı~ •O~"-•Cevb,.rt "" Ce.ı&: öa. •lr yant!a. ~u!1 r lıQtt'l:ntt • d4!1• ortara çıtmıııtır. 30.4.19'6 tarı·hı.ntle t•· .. kı·ı•tımız Bur a 1. Bo"l11e ~-fildi.lrlUA-il emri- tırmış olduklarırı.1 d.ıi: bel~f'lerle yazılı olarak müracaat ed~rek tı -...enııcıori n· D':l~lş At •ıttıe: acn('l Sell:tttf'r' Durum Ankaradan genel ınerkeı " ..... ..,. ~ s İ \ -·d· ı-· -- U 

1 
I"k ·b l 

1 
· 

1 
l k 

dec Jrtl,!pr, her ttı ıt~P · Daa Hamm•ı. ıneld'h mürat!aat ,._ den wrulunca hakikat anıa,ılmıı,ur. ne ta\in edilen ?ı.lustafa Karaınollaoğlu, işbu tılnın ncıri tari- nşa:.t . lu l•.r uğurn 7.( en yeter ı e ge e!"ı a mı arı ve evra a 
CUR e hır1nııı. kaıanm P~an aa. dert"k 110n zamanlarda surtye aını- suna göre, Ustedekt bu tııım tıehrlmlz hinde~ itibaren 15 gün zarfında sözü ge~·en Bölge l\tildürlügün- rapt etmı:'lerı ;rap ~dt'r. 
tet'rının tnühıın bir-=~ halinde rıılda 1a.pı:an lan,ıdat. devrlyelC'r de ç-ıll:an blr ıtı.ıaar ıue~elnlı:ı. 8 - Eksiltme evrakında 1957 Ticaret Odası vesika9I ve yeter-
ıu. • otac:1.1ın1 aıçıtça b~ı kuv. araatnda \"uıtı: bulan lllAhlı ç1ı1- unıbı olan M1\.haı. Perın·e aıttlr ye deki vazifesinl! ba lantadığı takdirde, hakkında gerıekli kanuni lik bcılgesi. n'uvakkat teminat bulunacaktır. 

e rtıyor. tııma ve surıı.·e- topraklan OAtlln· bir ranllalık eaerı nrtıcealnde •Se· muameleye trve~sül olunaca&ı, ilgilini-# adresinin bilinınemesi do-. ,, .. . • . . 
BUtJn bu dP uçan Tllrk uçakları '1a't:kıncıa ilhanın l:H!nb•n• tokllude uate)·e layısiylr, tebliıl yerlne kaim olmak üzere ilin olunur. cı4247 ) 9 - Uml'm \tudurlUltUmUz ııı diledliıne yaptırmakta veya 

P l.ia Hür ~et>.pı<'rl, bir ne C,.f rewömen •tkA.yeLte bulunmuetur. seçmı,tir. Bunun uzerıne dün 1illr:.· \'azgeçnıektc tamamen serbesttir (14~35) 
rP.Jr:teıu Clu nıo. Urtı \'e 8.~ · 1.-e fan<1&:ı. SUr1Ytt hUlr:Omell. Mir:. Hçım kuruluna muracaat. edl· / C . d 
B~h ..... ııi""'an ••kıp •• ,;o - bundan ..... Pazart .. ı ııQnll Su- lmk naıa ..... !b olunmu,ıu.. nşaat ve Sanayi Boya farı Tüccar emiyetın en 
&.ı •PYt:lılerın ?r'IJet Partıaınae'tı : r ı r,. ·dek 1 ~urum ha kında IZ"'.\!IRılE BiNA TAMIRATI YAPTIRILACAK tekli) 1 '

1"tlmde C.H P. r da 'I'Urıı:; l.derlerl.:ıın ••ti z iddialar- iımt .. 1 ıHuısusil - Bua:n_n Uln 
teek.erı la~tın ~ da bulunmalarından• dolayı TÜl'-

:ınat \ıerdJklt. IO 1:a tat t te-- kıvrnın dıll::katını 1,; ~.=ı:ılttlr 
lr ı1e C .. '\I p tıln Y Dl or Buna Bu kaynak_ Sl4ı11e n: ttlrrı Ba

rnek ve reretq 0 hte't Cleıtıtt.le-1 kaohıtı Genel 8Pkr 'Oc. nın. ~a:nda 
den aı da oı.a te~krat Paru- ı TOtlt M111lahıtatızım1u t.J.yarıtt 
~lndekı taaıı1etını ki 8P:n&lı;: ,et- PCler-ek, tend.Jı9ine surı1enln duru 
•dak 11Jaal lb e eraenız Ur- l:ı'lC.tJ zaJ efllt.nı haber vrnıı..-

otu.. r-enın ranu be~ tı:-

~'l.t:\ h·I ıtrıttht \. 8 ~u:.reı '.'!-4 F. -'1l4r. TUrlı:tyrn!n 
• . •tt«;l"i t. t,rıre h. tı ""'' ıca Jtl''U•k: 

taaaen u ''Pin•~ntn •l"t kOm uıuk mona-
loeıÇlmın.ı <1 l"f'aI· CkP. 1' r. lD$1 aebetıern ,_. acııtınrı terledlll 
<laiar: o tuaaaıkıarı ldd.lagı.n tıl hatır,a.tmqt,ır. 

c 8,z. diyor• 
de dı D r. d• .ar, ı9a.&. IN"("lmtn. 
~eıbusıukıatı ~ntı~ıı ıaıt Bütlln 
&onu~ olıacaıı:tı ~arnıı., tabıt blr 
ela. bQyU'.c Pı, Uat en •on An 
dtt Ve da.'la r:.:-~~ Ortıya cınxu.ı 
dan, ctız1 blr rarİc~utu.nu ınıaına· 
ıa:.aı ıru l!ardQ ·&. oruı.: n ta
tedt.ıır: n.ı alm'• Fa.tat. b\lJlun aa 

.., 4urumttayız. 
o,.rly,. bir f'e 

le.;ı taı ~r ur duıı l:ratn llleRe
aını. COnoık rtaıı rnnnıvver, E: 
tı ın:ııtını1ı. uıueunda. N11 Yuı 
ıc:tndır tı · Ve bl.lou hlhUtı~~ 

c ük~ 
tn aaı ah .reı el bır "emanet 
fa 'l:ıllet\·ptu~k dev e y ne 

.Anıın denıı olurı CllYOrlar, 
'ctk btr ı1ua ... 

11 
Ur-

Şişli bekcileri ikrami
yelerini. alamadılar 

Şetır'.m!&cı.ek1 mal.ıalle bt'tcllerl 
UI! veırııme ı kararlt.ı tırllmııt olan 
ltramıyeıerın t.ın .. ı '-1 bltmlt bu
lunma'ıı:t&d..tr 

! tanbuıauı btıt.a.n tuaıarın 
lnaha!le betçıterı ıtramıyelPrlni 
alını~ Olel.tıtları ha!de, Ştşll böl;U 
aındetı mahaUe t>e-kçllerl n&t& lıt· 
ram :rele.rtnı aıa:namı, e1.unmıda~ 
dırlar 

120 ): IJ• ~ lı:: bir bekti t&ı1nı&U ()o 

lan şı,11 kazasında ~k .. ııere ıtra-
"""e'e-'nl ' ~~ • ·, n Vıtt1lmı!"Dı.lş olması. 
k ~ı bekçUerı aru.ında O:til:ıtarıe 
n &il ıuu:n14 ve bu ruaıt<1urt~·euırı 
ml R1deı-ıını~ı hU&uaunda aaaete 

i z& ıl'elerek ta•a.utumuau .i.at"'° 
m S·f'rtllr 

Şehre en yakın arsaların satışı 

lngili:der ltalyan 

kulüplerine protesto çekti 
LOııd.ra, 11 (T H.A - itaı1aıı tu-

JUpler1n1n bu eı:ıne 1na:1ıı .. tutbolcul• 
nna töz dllttp 7ükı.ek tranaf Pr Ue· • 
rtU bdtmelerı d~er İn,ı:1llz oyuncu· 
la.rın~ da ta.brik rtUiı;luden bir çok 
İn&lll• futOolcıuıu daha ttalyaya 
ıı·m~ kin faaliyette bulunmakta. 
dır. . 

JSu valllyet; kar. ı,&ında Ingltlz fut· 
bol 11;1 harekl!!te ıeçere& itı.ıyau ll:u 
lilplerıue ve tutboktl transter 1.şl ile 
uıl:raşan tomlayonculara proteato çe· 
terelr: rutbolcuıarın n.hae bıraltı•m• 
larını t .e•T>! :r. 

Kahve hem geç 
hem güç gelecek 

( fl ıllt 1 lnl'lı,f'I 

enel otam.ıyoctıi{ı bu •ekildo mey 
dana cııtmaktadır. Bu ınıretle bü
tün çalışmalara ra.lmt>n ~eçlm ta.h 
vestnın zamanında c:tağıtr.!maaına 
lmkl.n ır0rıııe-mt"mf'kte<llr 

Bununl:t. bf,raber nihayet. SOO tnn 
luk ke.hve parthslnlrı llr:incı ,.:cıen 
\'C pahnl1 o:mL•nna ratml"n muı1.,. 
·:aı. erı.labiluı..;L .-kat.tir 

sona erıyor 

Kadar El.!~:~ılmıyacak 
Jlralı~ 0:~1• RtJ~h·e terkoı IU)'u bulunan rivarında 50.00IJ - 100.000 - 200.000 

\ er, villalar, fabrlkılır bulunan/ Bf'lf'dlye otobüsleri işli)·en 

r.t ırk" R h 

Uctız 

Topklpı·y13 b oy cı celi evler yanında 
UÇuk killomotre Lo d 

Tf ' n ~ .. asf !tına 600 metre mesafede. ccıme yanında 
Jletr .. ı 7 -•-e ;:KA Pi Gtl. GORE.. RS.\l . \RJ T.\ Kshı.E 

- - 11 - ıı lindao, beher ı•ar..,11 1783 liradan 3000 liraya 
Enısallnd<'n ı·ok kad~r yarısı P" ·in, '.)·arısı 12 av va df',·le 

ıiuılundan •tırıı tok k u~uı ha.~ larla ıatılmaktadır. Şehre tO>t ya kı~dır_ Artezyen nlıntaka 1 nl
olan bu arsalar P•k b~ ~ kteırıı n edll•bilen, okulu bulunan •I ektrit• 600 metl'<' mesafode 
lılmıştır. yu rağbet ve allka ı<snn-uı. tti9 °parıelden 1021 parseli hemen ıa· 

Al"<alar Pa>~r gu ü 
es!iescmııd<'n kalkan ~1 sa~ah tan akşama kadar, Salı ve Per ,embe günleri l!laat 10 da mU· 
linrl~ kaparo :ılınır. Taıs~sı va~ıtalarla mahallinde görUl<>hilir. Aynlan arsalar jt'in mahal· 

)JlRAC,\ \T ~~ .P lak nr muamclelen hemen yapılır. 
• r.Rı: 

Türkiye Kredili İnşaat Müessesesi 
!E k~Uyük Postahane tarıısı Yeni Valide il an kal 1 

Vı\ıf ParaJa.r lüdür1üjt.iaün bu1und utu dairt) 

Cf"mlyetimiz:n senelik Umumi He)'"ı toplAnhsı 16.10.n57 Çar· 
samba günü Eaat 11 de Cemiyet lok;:ılinrie icra edileceğinden n'uh· 
teren1 aı:ımııın re~rifleri rica olunur 

GiJ:>.:IJF.'1: 
l - Konl.!rP divanının se<:imi 
2 - Yıllık fa3Jiyet raporunun okunma.sı 
3 - 1Ie!ap raporlarının ve }·eni büttenin okunma~ı 
4 - İdare hey'etinın ibrası 
5 - Tüzükte de~işiklik 
6 - Seçim ---

Makine ile kesekaijıdı imrılôtcılorr dPrnPninden 
Senelik t rmumi hev'ct toplantısı 16.10.1957 tarihine müsadiC 

Çansamba günil !"tlat 15. d d<>rnf'k lokalinde yapıJacalından bütiln 
azaların hazır bulunmaları rica olunur. 

RliZS\ılE: 

a) İdare lfey'eti Raporunun okunn1a!'t 

b) Billçe tasdiki 

c) !\turakıp raporu 

d) idare Hey'etinin ibrası He yeni idare hey'eU seçimi. 

İstanbul Vifôyeti Daimi Encümeninden 
1 - Yalova Kaymakam evinde JU..umlu umiratın 7473,88 J.ra 

keşli veçhile yaptırılmaıısı. İlk leminau 560,54 liradır. 
2 - Eyüp Hu.suıi muhasebe aelir fubeal olarak kullanılan 

binanın 4460,97 lira keşli dah ilinde Ka)·makıım evi haline kalb ve 
lfrağı. 11k tcminııtı 334.57 liradır. 

Keşif bedelleri ile ilk teminatları yukonda yazılı işler 17 Ekim 
957 Perşmebe günü saat 15 de Ankara caddesindeki Vilayet bina
sında mute ·ckkil daimi e nci.lmende ayrı ayrı eksiltme suretiyle iha· 
le cdilcc"klerdir. Şartnameleri :."afıa MUdürlU~ünden alınacak 
veya görillecekti r . isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu, 
957 yılı Ti('aret Odası vesikası ve şartnamealnde yazılı kayıtlara 
uyularak alınmış leıınl ehliyet kiğıtlariyle birlikte ihale gtlnü 
ı-aat 15 de Daimi Encümende buiunn1a1an llzımdır. (13898) 

~ 
Bablbl: VATAN Oue&&clllk ve 1'-f&\b&aellllı: T A ş •dına 1 

AU"Hll B"IN \'ALMAN 
umumt N1rıyat. Mae1or0.ı t'lıcan 1-;noc:nr:n 

Bu •ayıda Yazı ıterını fillen idare eden mflBUI mQdQr: 
SEl.\'\tl AKPl~"R 

Oaıetem..tze 1aı:nann Ytınl harflerle *6nCerUı:ıeaınt rica edf'n&. 

...................................... " .................................................................................................................................................................................................. .. 

-

BU MERMER 
MERDiVENLER 

TEMİZLENİR 

FAY, bıçak, çatal, kaşık, 
yağlı tencere ve i•li tavaları 
tertemiz yapar 
FAY, fayans, mermer, çini, 
lavabo ve banyoları temlz
ler ve yepyeni hale getirir 

:. .... _ ................................................ . 

IAŞYAllNIN DEVAM! 

AFETLERiN AFETi: 

Enflasyon 
(01QI 1 tnf'lıfP! 

""" dı•lll. rfaha fltltkOn bir &e<"lm 
tıf'\l)'h-lılP doıru ılln1f'ce uıahı.tı.m· 
durlnr.ıı 

B 
Ulfııı hu ıcjr.lf'tln ı!ilııı altın~ 

da kPndl ballmh·e bAt..:llım; 

Jlhılt'lı.I Pil bil:- Olı. ff'l:1.J..rt; R-

ı. ın. lhlllhtlar ynpan rııfİO..;~on bıuı
tllı&ıuın ,arrıaını J.•ilı.Onr1•n in· 
ı.ar f"de-nlf'tln 11. aahtbl bnluıım•· 
lıt,rı \P bol·unıt para bıı ... rıuı.k ıa!f'

"lıtılr lklı~ıtdı ırll me ;-arıunıak 
ıııtın1S.tın otduı-ıınu 2'.a.nn<'ln1t'k 
ı~fletlnln h:lltl dı"ı-a.nı f'tnıt-ılıtlr. 

'luu)~rn bir aôrO e l.:f'nıtını l.1tp 
uran bir Jtfllltıı.a adRmınııı hRlft· 

1111 ıı•rPnıeınHI "'e haHıd·ln dün· 
nı"J;. ıe ıururıınd.tn fM'laJ..Arlıli. J:lJl 
nıat <'t'~arrllııl ı&.trnnrnıffl. cıla· 
ıan hlr IP)ıllr. insanı ha) nolf' t"e 
flılttılOJt f>\lıl'dl"n nokta ,udur: 
lliılı.nnıf'ITn PtrafındRıkl l;:ıkını ta· 
J;.ını lhttıııı vf' ın..,.Ull)f'l "11hlplPrl 
nru.ıı olu)or da ııtı .. ı-,; ı.alıyorlnr ve 
ikaı: \ar.lff'11lnl hlr tUrlft )'l'rln,. Jf'
llrt·nıl)orlar? 'f'dl'n blltnlf'r hll-
111"'.\Plllf'tt" haklklllf dDJUrmaıa CA· 
lı~nlHOflA~ 

f:l .. f'ııhfn\Pt'ln hah .. Pft1ll lınht:ln 
,-.. llo.ll'4:ııH ~·öküntüniln 1)17. Hı için· 
dt•)lll. J .n hııı10ll bir OPf'rll"')tıtı:t lh· 
11Y:ı(' dııuaıı btbtl\lprlınl;r ko.llo.ıp 
tı'.l 1.tınılra·,a 11ldborlar \eJa h"
rkff'll nnltı•ha .... ı.-.. doktor Jf'llrtl
)Orlar. llıı tnflAıgpn ha .. talıtının 
uıııı lf'kllııdt"' J.rn•lt ımı.:lnl:ınnıl7.· 
la hal;ı..ıncıaıı a•lt"mlJef'f'lhıılıl nl· 
<·in l.:-ıbul rlnll)nr111? 'irin ""(·ıne 
lh11 ı1 ıtdn.nılarıııı lrıon .. ultu,-on 
ı"f' lf'ffılı'I itin bt'r tarıtrtııı bura, a 
("lt~ITllll'lllrUr! 

l.ıırıa .. ,·on bir parti 1.Jtı\ıı::ı. ... ı '""' .. 
:ıuu hlllhtden eıktnnıuıır. nnınn 
nıf"ınle-kf"tln l'ılrhetnı tE'hdU edrn 
hu flf~·t kll'll ınııa ~iya,.i parti!,... 
rhlr~ banlı.llc'ılan)lf'. tıPmı:trf' .. :'1-

hlph•rhlf', htllf'rblr-. ıazPteri!Prl,.• 
ip bütün nılllf't hlrlnı. utnıllluhr. 

l flrıın tf"ılhltll"r hlt:blr "'"'I" ,.Arııt· 
nuı?. Htr an •"'«'1 l.nı..uı tt'•lıııbe 
rtrt~nı,. f' ~hlttt'tlf' lhtl~ nt \:tntır. 

Ahmed Emin YALMAN 

KRUŞÇEV 
fOruıı 1 1 n<'lılf't 

kencıı Oa hudutlarını hemen hP... 
men c\tpl&k• b1ra1tuıtın1 töyle"lliJ 
Ur. 

Z:yafette bulıınan komOn~t mu 
hablrt.ertn anıat.tıkl•nna st"ıre 
Kruş~ev alSrJertne ıu rolda blr 
ınat&IA.ı. eklemiftır: •'I art11e hu 
b\J6w;u tös ı'Sntinde tut.aa daha ırı 
eder. Zira t.opıar sttrlemlJe 'Yt ~ 
keller uçmaya bqlad.llı:ı aam.an 
pe:O. n çolaca.lı::tır.• 

Muhalefet 6 aylık 
Meclis vadediyor 

cnaııı ı 1n«'hleJ 
parti, lkttaadl durumu açıklı a
rat rnlileıte E"nti.~yonlıt aıd ti Clur 
duraealııı1. ucu.aluk ve refah ıre· 
l.lrecclınl vadetmektet11r. 

C H.P den tcınra Hür. P. ve C. 
M.P. nln de &eçim befannamelc"'
rınde ıttıdara ıre!dtklert ;.a:tUrJe 
anttcı~m.okratlk kanunları kalcl.ı
rarak rejim dlv&lannı b&llt"dera.ıt 

ve nlab1 ee(lm uauıo.na getırere~ 
attı ay ıçınde ftnl R(lme l'!d .. 
ceklertnı va&4 edecekleri &lrenU 
m~tlr. 

CB P. nın ~&nnam!ıll Pf"rtem 
be tonu C:M P, ve Hür P berao. 
namelert cuma.rtteı aorıü 'athkla.ıa 
caktr. ................................................. , .... _ 

WARREN 
(RaJı 1 lnrlde) 

İk1ncl Baştanı Korıtt>nE'ral Salih 
Coşkun Te Afellh Esenbel katılmış 
ları:tır. 

Emin kavnaklard.an \'ertlt-n ma· 
ltlmata at'ıre-, b!rblrtnın dt"vamı o
!M'I buıtınkn iki toplantıda Su· 
rtytnın Ortacıotuda tatınmı:s oı
dutu durum ıı:.ı,ıaında Amerika
nın Tttrkl.J'f!'ye ek bir Mkf'ri rar.-
41m tn eltııst baht. konusu edil 
mlıUr Bu lf';ruttneıerın de\·am &
CIP!ceRt tahmin edıbnektf'ıdlr. 

.......................... -........................... .-
Beş yaşında bir çocuk 

altı metreden düıtü 
Büyllkada Palamtıt IOkak SO eanıı 

eyda o-;ura.n BeJfet.Un Blllnln bel 
yaşınd&ll:I ll:un S&llha Btll. evvelki 
san odanın altl mıtre ytıltsekllktekl 
penc.r•lnden a .. tt dU.,ereır: 1aralan· 
mış ve tedavi lçtn Haydarpap. Nu· 
mune Haatahane.lne kaldınlmıtt:r. 

•• 
DiJ Tab:bi 

Hasan Nail Kubalı 
Ameriltaya yapUğı tetkik se
yahatinden dönmilş. hastala
rını kaMle başlamııtır. 

Üsküdar Mithatpaşa Kız 
Enstitüsü Yardım 

Derne~inden 

Senelik normal konlfl'<'•l 12. 
Ekim. 19~7 Cumartesi ıünü aa
at 14 de Ens!itilde yapılacaktır, 

GÜSIJEM: 
1 - Baıkanlık Divanı seçim>, 

2 - Rapotlann okunmuı. 
tenkidi ve ibra 

1 
3 - Seçım!er 
4 - Dilekler. 



•••••••••••••••••••••••••• 8 6 KASlltl'DA ltlADRIT'TE YAPILACAK OLAN TÜR· 
e KiYE • iSPANYA «A» VE ŞEHRİltllZDE OYNANACAK 
e •<B» ltllLLİ 1'1AÇI İÇİN ÇALIŞMA DÜN BAŞLADI • • 

• • • < 

• i 2 NAMZETlERiN iLK MAÇI <'S-~:· _ ...... ~ 
. . . . . 

• 
,.,. 

/' ~ 

A. mili adaylar Taksimi 3-0, 8. ler 
... . ,,, :. 

/ , 
t; 

~' 

• 

ıse 
6 Kasımda ispanya E y u' 1 b u· 1 4-o y e n d ,. ile yapacağımız 

A ve B milli masları ha· 
zırlıklarına dün Mithat-

stadında Eyüp ve 
Taksim takımlarıyla ya
pılan karıılaşmalar ile 
başlandı. 

Ancak gerek Federas· 
yon azalarının ve gerek. 
se Tek Seçici ve antrenö· 

rün iyi niyetlerine raq
men hazırlıklar gayenin 
t•minind"n uzakh. 

1 Necdet ERDEM 1 

'talQm olduio tızert" mlll1 ma.c
ıara h~.ırlıl. ,.,-,·rldf'n bazırlanm1<1 

proırıunıo tatbll,.J ile muml.lin u
Ja.r. 

Tt"k ttl<"lnln t>u men;odak.I rıı. 

rlnl bl1011,-oru:ı. Yalnız zaman ere: 
tll;.ı;f' tJlr taraftan 1111111 takımın 

caıışnıaloırından. dl(f'f taraftan da 
11ılrhl lbtlm:ll ~rf'~il bryaoat
lard;ut \ykac·ın dtt"ftneelerlnl az 
coı.: nnıamıs oLı('aııL. 

"''" "'ı nıolıRkL.aktır ld l.111 ıtdn.._u 
eartıar altında nılllf takımı 11r.cu 
,.dilen ,rlJldr baı.ırı mal. eoJ;: tor
dur. 

lifretmentn elzem oldutunu ort• 
Y• koy: .. ;ı1tu•. 

B Milli takım nmazetleri 
Eyüb'ü 4 • O yendiler 

B ml!U takım namzetleri 01 u
na ıüratlt bir 'ekJlde ba.,lamı.::ar 
~e hemen tık daklkal&nıan tt.ib&· 
ren hü:lm tyet.lennı kurmuoıaraı•. 
EYüp müda!uaının cana1pe•ane o 
runu karıtaında Uk devre aarı 
J'&Patrıtl&n <ve bJrtoıc tırsaH kaçı 
ran naınul'Jer. cuın hak.Jkaten aü 
.ze: bir oyun çıkaran Can vasıta· 
ııyle ytnnı betıncı dUlkada U.t 
a;rıl&rını çıkarınca blru topar-

ıanııllar ve d-0..rtın oynamıya baı
.adt.:u. Bütün Oeto.nJQklerıne r&j: 
men devre tek golle aona erdt. 

tktncJ devre. Ey(ıplQ~er daba 
bınlı baı1Jladllana· da netice ala· 
m.adıiar ve bAlclmJyeU tekrar nam 
•ı:ttlere teslim et.tiler. Alt.m~ be· 
ttnct dakikada Adaletll ~tetAtnln. 
yetm1f beflncı aaıc:tkada bta.nbu.• 
sporlu İbra.hımın ve &eksen b~ 
o:ncı dakikada yine tbrı&hımin aoı 
ıer.yle bu ilk hazırlık maçı 4--0 
namzetler lebını- aona erd.:ı 

«A» Milli takım namzet-

leri tatminkar değildi 
ts:ıncı karııJıl~a A mılll tUı 1 

namrı "'·•rı ı:tı profeevonel tkınc 

k ümf'C1en Talmtm ta.kımlan &rMl"'l 
C1• yapt!mtttır. TUnıay. BMrt~ İa
roa!l, Met.tn ve Lefteroen m&D· 
rwn bir kadro tle ııahada rer aıan 
namzetler maç1 ancak S--0 kaza
rıabtlmt.elerdlr. 
Maçın bcşıncı dak1ku.tnda Suat 

Uk aoın tay-aet.mıı. bundan ıkf 
dakika ıoora HH.ml penaltıdan •a· 
kmı.ının ikinci aoıttno au:nı1tır. 

tardır 
Bu de't'r.nln deirdO.ncU dakika· 

'ında Naci ıa:t:atlana.r.:ıc çıktı, )"e 
rıne Met.ın :ıirdl. On yedinci da
kJ.k:ada ise Buat. yerıni İbr~ ıme 
terk~ttl. Böylece devre netıce de
~lşmecıen ~ nam:ıetle•ln lehin& 
aona erdi. 
·---~ 

lkınoi devrede Mr iki takım ıa.
teıu.ız o~nuror. m.Hll namzetler aa 
J'l31S tıre.at kaçınyor;ardt. Al.tmtıj 
eeldslnct dakıkada Abdullah karı
,ık.lıil;t.an lst.lt&d.e edip bir sarı da· 
ba çıkardı. bu ıayıdan aonra ~ 
runculu saat.ı doldunnu için oy 
n&dılar ve dok6&.n dakikayı kalite 
ıız bir rutbolle tamamlıyarak ııa
hadıı.n ayntdı:ar. Tabii bu btr 
antrenman maçı old.utu ve eleılıc 
kadro He oynandıaı ıçın tenktd. e
d.Uece:t bir tarafı etmdtUJc yok .. 

CEM BAŞAR 

HABERiMiZ TAHAKKUK 

lf • 
.Jt 

ETTi 

NGiLTERE iLE 1958 
EKiMiNDE OYNUYORUZ 

Dün Londra'dan dönen Fut ol Federasyonu Reisi Ha
açıkladı san Polat Sir Stanley R ous'un teklifini 

1 GÜNGÖR ERDAL 
nııllı tUımlattnın Urı,;lla.,maaı.nı 
karar altına ald.ı.k. Bô1lece nl.h.a 
1et iqllt.ere Ue 01namalı: tmkinı 
nı S11.f1&m-. olduk.• 

H san 
Polat 

Tamamile 
iyileşerek 

dün 
akşam 
yurda 
döndü 

kip ett.1m. Uerlı:Pse te,rll.kl1r etme· 
51 bir borç bUJrinı •• 

Türk.iye tnıUtere m.UU tna(":. OU&D Polat 4tln uc&lı:tan indikten onra kızmı kucaklarken 
o~n iı:at!Jet keebetmeaiyle ın·velce 

Lll' ma('hlnnın ortıuıında bulan 
manuıdıw dolayı rotbolcutar form 
daıtırlı1.r. Rn hal ..\1li.8(.'ıu hini nlıt

hf119ıı ı..otarla&ttrır. Fakat lr.ltıple-. 
rın ınkı ve yttldO maeıar \('lnılı> 

bnlunnıaı.ı zaruri olrıralı; trı. .. rtl· 
tolnln lş1nl rtltle<ı:tlrect'ktır. 

'ltr\.lm dttnkll ilk ('llll~mtııda t>u 
'orıuı. mr~ ılana tıı.nıı~ur. •"'tnrr
brıh("t'll ltlarr<"llf'r rut1>0lcuıarını 

anrrrnrnana •oknıtıırnııı.. itin .\.y
lı.a("la u:ıao zaman muzal..trt" rltl · 
lrr. 

Oyun trunda.n eonra pvş.emt' 
ve narnzetler1n topa girme't t11te
memelerl rttl:Ur.den TU.!mlller 
birkaç t.ehU~eiı durum yaratmış-

Y 
e-,.ılkoy uçak pllt: oıauıı.ça 

kalabalıktı.. Londradan ,ttt.. 
rtmlze ıel•n P.A.A.. uçaQ:ı aa 

a~ 20 de hava tJanına tnerıc.ıın, 
her.il.este aotıaU1' bir heyecan •ar 
dı.. Uçatı bekleyenler detl~e 
yen LPor adamlarıydı; Kulüp 
'temalletıeri, anlren6rler, fıt<ier&$ 
yon aaıarı ve spor yazarlan .. 
AC4b• uçak.tan, yeni bir m~llı 
futbol takımı mı yoksa ecnebi 
ltulüp mu ç1k.ae&kt1·1 .. 

CeklrnUen bun.lan.rı hi(' blrhl 
dtrUdL.. uerkes iki ay once Loo 
draya. tedavU"e ri4en futbol r ... 
dera!t;ronu Reisi Ha!oa.n Polat. ı lı:ar 

'tlama..Ta ıelmlştf. 

Polat, daba aon•a ısöz.le.rlne de· 
f&mla ~unları aöyledt : 

• \rkada"lar menıleketimizde.n ı. 
tnf'mlekeı. )'Ok. Londrada !ilh 

hathn Jyke dUzPldl. !)imdi de 7ur 
da dUnmf'nln be;ı.ccanı lçindeylm. 
rtnKİYJ:; iNGİLTERE MA.Çl 

Putbol Federa.&)"onu Reı.al, ıaze
eeUertn aontuı.;.ıa.rı auaUer1 de ce· 
\·aplandı.rarak: Tü•j{_ffe lnlıl'.llte.. 
re mllll ıemuları hakkında IJUll· 
ın .t>1IemI.ttlr: 

G:S~"f~B· ' Fenerbahç~ bugün 
Emniyet kar$ısında Ftrıf'rlllrr lddiRlarında b...,t.;lı l• 

tfllt'r. Zira cnmartr ... ı l"f' pazar ıı:bn 
ıerı ft.ıııımr u.ı ma(• yapmıq:ırdı. 
\nlrt'nnıandan bir .:tın .. onra da 
fnınl~ttıe ııı nıaı:t:ırı \·ardı. <\y\i.a(' 
da hııldı idi. O da mıın takımı 

b:uırıamaı. n1rcburhrtlndr bulu· 
UU)OtıJU • 

UICt>r taraftan Halatasararıı ruı 
tıoh·ular pa:rartr .. 1 ıı:tinO ~part~ı..ı~ı 
ıkı bir m.u,• yapını l:ırdı. ı~tıl";!· 

hat rtnıtdrn h1r stto '-'Hırrı nılllf 
taı.ım talı m11lannll katılıyorlıLI'~ 
tfı. Runlanu \f'tlmlrri Of' drrf'<'f'
lf' kadar faydalı olabilirdi':' 

Ul«rr ldOplf'r rorıun ~r bıf.rır 
~aa...tt futholrulıı.rını dahi antrf'n
nıan:t ıtınılt>rml"'ltnll. Yalnıı hu 
t·ot·ul.J11r aJı\J.alılar tarafından (C!• 
:r.-tllt"t'll nnıulu.\'Ordo. 

11:.lllJUlıı.I FPnrrtl fDlbOl['Dlıı.r 01• 
natılnıa>ln~a bazıları f'\vel6 B "" 
tıllllh11rf' \ tnlô.ınılarında iki nı.M.; 
1aptırıJarak zarı.ırlr bir calı,mft.)' R 

tAlı! tutulmu,ıardır 
"\fııtı ta.ı..ını <:ıılL"!'lllalarıntlan "" 

ht>klf'rtlr? Form•Ja futbnl<'ular tıır 
ara.vu toplnnl1". na.nr t:tlı.ımlarla 

maı· _,.ı1ptırıllr. Bu lıiarı,ılat-maJard~ 
fı1.Tı'l~u.ı umulan ••ıutlPrln f('fk11ı:I 

"allanır. '' nihayet totooırulann 
hJrhlrlt>rtrır anl~maJarı tf'mln f!• 
dllt>rf'k talum oyunu yttı. .. t>lt111f'. 

nunlıtnn ıaıııı.ı.lıı.uS.11 !('in dr 1.·aı· 
r11a:n rutbol<"nlann t>ksıı.. .. ı.ı ('ahı· 
mıılaf'a lıialılmalarl>lt' mtınıli.ftn 

dUr. 
llt>rbtll!f' trk •ttlcl dt bl:zlm 

ııht ıuı,onmr .. trdlr. 
Yalnız dün ıontlırtlnıftz h:t• 

:ıırlılı.. mlltları blz\ tatmıu etmedi. 
nuırııı.ıar Jllltdtn uza1..tı . tıı.. C1' 
tıcınıanın Ayı.atı rta mf'mnun t'f• 

mf'dl ini lıı.O'fl>t'llf' un11'r. daha f:ıy 
dıııh yol11, ıttmf' ini ta~ .. hr flle· 
rlL • ((A,, ve ((B» Milli 

namzetler galip 
8 t:as.ımda ).Jad.r!tte A yıne a. !l..I 

ı;:Jn taıanbulda b?:>&:l1"• B nı ·u 
1.~ a.:e kaf111111Hicalt olan m l ' ! 
taktm nanızctle ct. dün .::k antre 
m&.ı caçlarlnı yapmıotardır 

Peı:ıer?>ahçed.e-:ı çalnla.n r. ıı ı::ı.c ı 
Ja '."'('; an Mdeee Can. Şe-ret , Avni Ye 
Nac: t.ak1md&kl yertertnt almışlar-
41 ŞtıkrO. Basrl ve Letter maçları 
bt; \.ndutu !çln tex &e('lci Eşfal: 
A: kaçtan 1zln alarak tJU l da:ı.u.ı. 
maç1na çlkmamışlardtr. GtJatasa· 
ra dan ı.e !\1etln hMta. TUra:a1 ve 
tsmaıı ıııe 11L1tat bulundutundan 
10VUnmamışlanıır 

Namzet oyuneuı ann .f.&leat1anm• 
mu ıçSn puı r oynadıltlııı.n cınnt"l 
lı&r'11 laşma.:ar tut.bol teKnitı b a· 
kımıhdarı vMatın çok aıt.ınt1a <:t>
rP .. &!'I ptm • "" taxıma ... - e:Aterrı 

Hasan Polat. İng1lt.ereye -.x.a 
o:a?'11.t atımiftl Pi.kat yurda aapa 
aıam olarak donüyordu ••. 

V.\T.l.."'i" U.\Saert 
aa.aan Polat'to tnncl.e oıarıUt yur 

d.- ddnüıitl ber4.es1 mr:nnun et· 
mlttı 

Pola': buna memnuu 01mu, "' 
hlsltrinl iU k.elimoltrle aniıHrı:ıa,a 
ralııp:ftıLst.1; 

• jkJ &.1hk ıı.;rnlıe;ım mılddetlnc:e, 
'-ıhhatimle. a.zanıi derecedfJ alilı:a 
dal ~lundutu.nn ıuetele.rdtn ta· 

, 

.. ınıUtert"de ba.sL.tııede kaldısım 

·11uddet lı;-erslnde Futbol Fedf'na..'· 
'fonu Gl!nel ek~terl Stanle.J Ro 
us Hd defa ziyaretime ıel4i we bir 
defa da t..eltfon ett.i. Btn de ha)· 
tanf'den çıktıktan sonra dtrbal 
krndhlnl rl,-.~te rıttim. Bana 
karştlılr.h futbol tenıas.ı yapmayı 

tekUf eı.ll. Kabul el.tim. Bu ıuret 
il! 19.>8 pklmlnde ?3 .ra~ından ku 
elikler araı.ındakl kütlikltt ara 
ı.ınd&ld futbolculardau kurulu mil 
h takımın ~" 1939 yılında da A 

A ı.11111 Talıı.tm namı:etlrrt A~Rlıı:takl1t'r l""oldaıı ~•ı• doırnı "'nal CG.'1,) .\hmf't tD..t. K.> \bf'lullatı 1Kr, ı.o .ı:1 nıınıı t\traı '''Jat t \r 
taı. Kadr1 tG.l...J Öı:can t \f'ffıı. ı. '•<"I Cf.n.ı C'o15J.urı co.~.ı. R \il ıG."l.ı, ı .. rrndl .'"ar CCi ..... ı 

Fransa lsrail'i yendi 
Ttla•lV' 8 1 A.A.) Fnn.N. •B> 

milli tutbol ıatımı iar.U'l .S/4 yeo,... 
mlftlr. Btr:nct devrt 211 :rranaz t.a· 
mı lehine nf't!celenırıııttr. 

Almanya ltalya'yı yendi 
Mtiolh, 8 ıT.H.A. ı Burıı.d.a J'&· 

pıl.an Oreko Romen mUb ıUre 
musabaıtaıarında Almanys. ttalyarı 
t'.77 ırıaıtlOp ~·mıstır 

~. ~ULLİ T.\Kl'I NAMZETLERİ 
öze \S ( SEC'.'\ıi ) - S.\ht; '!\tE 

rjs - Avni f K .\,ıtJ .. ), GC°SGÔR, 
Ayhan - K..\S .\BOÖl,V ('.'\lliTE 
- CA!li, ŞcrPf, İHSAS, IBR.Uli.\t, 
NİYAZİ. 

A. ?\lİLLi T.\KL'U NAMLETEER.1 
ÖZCA.."'i" - B. AıJ, All'UET -

CO,Kt:S, NACİ (MetJnJ. 1\ejat -
İ!rfen diya.r. SL.\T, UUm l, K.\DRI, 
ı\ptullab. ( IB.RAHbt J. 

Skandinavya - Balkan 

muhtelitini yendi 
At~n•. 1 tT.H.A.) - Burada 

gUn devım eden 'e aıra Ue 35 btu, 
:l.> bın ve 30 btn aeylrcı önünde )'a· 
pllan Ska.ndloa' • Batıı::an memle~ 
kelleri mutıtellUer1 ara.aınd•ld atıe 
t1zm müaabakalannı Skandlna•lar 
243 - 1'77 kazanmış!ardtr. 

Bu mi,saba.kalatda eldıe edilen en 
!~·I dereceler: 800 metre Waero 1.48.l 
ö~ adım: :Sinaraoı::ı.: 15.95. YUtaekı 
MtırJ&novlç 2.04 

-<>--

Karması 
Ankara'ya 
Gidiyor 

13 Eiı:lmde A.nlı&rada. 19 :\1ant at.& 
dının ac:ıh.t merutmi muna.ebetiy· 
I• Gaıa:.aat.r•Y ve Fenerbah9& k.arm• 
ıa.rı. Başkenı. karm .. t Ue huaual bir 
mııaabaia ,ı;ıı.pacakl•rdır 

BUlndlğl 11b1 evvelce An.tara bO~· 
ıeı:ıı. ac:ıllş mUna.aebetiyle oaı.ı.a... 

ray Peı:ıerbalıçe i:arşlla~muının y&
pılı:n&ıııtnı ı.aıemlf., faitat. her lkl ku· 
it.ip de llır maçtan dola)·ıalyle bu ıet 
lifi kabul ıtı.meml•lerdl. 

cuma a~mı Anunya b.aruet. • 
decek olan Gala.tasaraJ • hnerbahı;• 
karma11 Pa.za• sUnü bit" mu.aa.Oıı.k.& 
yaptı:ı:ıan aonra istanbula dOneceL 
tir. 

Latanbulun en tohreta tutbolcul&· 
rından kurulu :ıı:armının Ankarada 
bı.lyuit •!Aka sorec•ıtt tahmin olun.· 
matta.dır. 

Diğer ı..raıt.a.n bu ••:rahat aı.uu 
ebetıyla, Pa&ar rUntu oa.ıat&!araJ 
r.aı.anbulşpor maçı da tehir edilecek 
t1r 

·····*·········*~·*•••• w • 

: iL i 
* .. 
! PUAN i * .. 
i C TVELI i 
* • ! (1 acı RA.PTA : 

! Tıkımlar A dıkl1. y.ld~ • 

* - ----- ; * Galata.ııarı1 ' "' ı ıtıJı.• -r ! ı·enerbıhçt :: 
*Vefa Jf. * i!ttınbuhpor ı~ • 
! Ka-'ımp•p. "' • ! * Beyothupor 5 • 
• Bf'y.koz :\ ... ! \dılet 8 ~ 
*Emniyet. : * Bt81.kt.q S • .. 

·················~~···· 

oldukları maçt<J 
çalışacak ıçın 

Sarı · Lôcvertlilerin şanslı 
Emniyet kazanmak 

Sadt DEMIRCAN 1 ..--------_, 

~n na.t ..!arın en nıuvalfu& uu oı 

rlne u.J.ılp bulunan .arı 111.cıverı.\Heı 

L~"del:.l )tdincı mıısab...ıta.arını lı:U. 
menın en ;t,,6;·11 t.&k.ım.ı otyelı11ec4-
g:ı.n:nı, sarı Btyııı7Jtlariıt. buıun Anı.. 
ııaı.p~ ıt&dında }'apacaklar.ı1r 

u.m.ır ae)·&Jlatınden blıJ •.:.aı \·tr 
medıın dönen l''eıırtıbfırtllçeiUe:rlu ~au.ı 

.ı;Bd.rolar1yle salıMi& >er ıı.Jacatıarı 

bu m.UA&bakadan au ııö:.Ulmes şekil 
de 1avorl &örmekteflı. Bmnl)eL takı 
mı her ma.çı.a olduıcu ııbt bUjünlı:u 
mtwab•k&da dA ;ı:a.paıı mucı.a.raa tak 
t!"°U11 r.atb1' edecektir. Fakat, Fe. 
ner~• forYetl MY'Yiil oyunuyla, 
bu ı.u.uııı perlfa neclectk: durumda 
sOıııükmekted1r. Geçen hafta Be>otlu 
ııporuu tutbol oynamamak tBı.r pu· 
van içln oyunun baf,ı.nda.n sonuna 
lt&dar topu cll~t &~malan~ ar;ı.UA.u 

k.a?lJaında tam 7 ı da.kllca ıol çUara 
mıyan Sarı • L&clverllllcr IOD ou 
Det d.ak.lk&da Ulı> ıı;olU at.t.ıJttan aonn 
kaıandıkl&rt ııayılarla maçı .ia.Aan· 
ma.sını bUm1şlerd1r. Her ne kadar 
san Be1·azhlar mudafaa oyuuu oy 
na.malarına raa:mıtu, Be)"O{::lu aporlu. 
l.ar ıtbl bu maçı.a. tıarelı:.et et.mlye
ceklıtrln.l t.ahmln etmekteyl.t, :ıııln, 

.k.Umeden dü,.o:ıeme;,. J.çln puvaD ka 
z.anmanın çareaın1 bulup bu ~·olda 
ar.ayacalc.laro., bundan Tlirk hıtbolU 
.uu.n azar &(ı.Neej:lnl ıooyUyeblllr1z. 

Gere&. hücumda, ıerek:M mudafa 
ada b1r yelpaze 11bl »ı;ılıp taps.na 
bilen .Penerbahçe on blrt b111tUı:at.en 
&ti~ tut.bol oyua.ma .• naatt. TaLımın 
bol depl&aman yapmuı, açıkların '° 
r1 atakları. neticc.1nde ortaya a.ktar 
dı"1a.rı topları u9 ortanın ı1·1 ıakip 
ederek d~erıendirmeeı. :iti ran ha 
Un hücumda. forvet batt.ını t.atlp e; 
mMJ. ve bü~lin buulanu )lanı ııra .tO» 
ıı.enelertn ra.l.;ipelz tutbolCUIU ı.erıa 
rln Jliz:ım rolü oynamuı PenerOah 
çeyl muaarrer ıuıın111ttachr. 

Anca.k bütün bu üıtuo mezır•L
.erln yanında neticeye t.e&J.r edebile· 
cek blr huaw vardır ili o da rt.klbe 
ehemmiyet •ermeden oyuamalt, evet 
rülbl .lr.ilçüı:zıeemelt, en umulmadı" 
ra.manlard& blr çolc kulüp bu yuz
cı.en blr QOlt puvan Jc:arbetmıtttr. 

Ş•mplvonlulr:tıı bUyUk lddlıun o· 

l.tt'TER 

8&.bçeuın J ılduı 

.ıan ~erbabçelllerin, muM.b&.kanı" 
t>a~ıudau 1Ubaren ısı ıılr:ı tutmaı•l"l 
•e lUzum&uı çalım aevda.ısına lr::AP1 

mama:arı euemdlr. Bu şe-.lr:ilde ,. 
~1f ra~lple.rt k•l'fl&lnd& açık tarıl1 

,-allbh eı: almalarına biç bir ı;eD'i" 
)'Oktur. 

................. 
ı '.\ILHTL'.\IEI. K...\DROL.\R 

ı 
•E..'\LRU.\HÇL: 
!:ilKRÜ (I; - !\EDL\I (l ı. 

•BA.bRİ C3.• - .\VSl (4.. \(."İ 
: (3), XUDET C6) - Tli&.\~ (7 ı, 
• C \"'i (I J. ERf:t' lfJ, Lt.FTf..rı 

1(10 ,, :\IT.\7.1 Cll). 
J::\IXİ'!ıı"El" ! 
\ \LÇI.S (l) - t'Alflf f~I· 

l
lf..t.;\tDj (l) - s.t'.\tİ'I <4 o!'i 
'.\l.\S (5J, Z \fER (lı - J\"&.J.\'f 
(7). 'Hiıoır.r CI}, .. trtr,ı \ (~ f, 
St l ... \H.\TTL'\ (ltı, Gt!llDOli\!'rİ 
(11 ). 

B.\S(..l:\IA .S.\ATl: IŞ.00 _ -~ , •••••• ~. ''~·i· .... -
HAKEMLER 

Busun ıMn •e Oıma ıı;Ontl ,.·ıı.1'1 
J•<"•lr: Prorea:roneı bırını:t ır:nme pır.O 
lannı idare edecek tl&temltr tunl•" 
dır · 

Milli macta irfanda ile 
lskaSYa yeni,emedi 

HAKEMLERE MÜKAFAT- \ııpı H' h 1"ıll Bauk:~~ıııın {l.\n.9;.;- #f'Zor·u Ilı: ıııaçLırııııı ı•n ı~ı lı'l;l· 
rr l"drıt haJ.t>mlpr lt"lll ortaya S.01 dn&u rthııü4 lal.Htklur dtın bir 

Penerbllbçe .. Smntyeı: ?ıadl ır· 
m&klar. P Talu - T. Taın.&0 fi· 
Spor: Paruk Talu, lloCM Babtc'

11 
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