
CUMA 

1 
KAS iM 

ı t s 'Z 

. DOGRUYA DOGRU - İGRİYE İGRİ 

DER GUN TAM 
SAYFA SPOR •• 

Günün bütün haberlerini resimli olarak her gün 
SPOR sayfamızda bulacaksınız. ,...,.., ••o.ur-.._.., 

~: OllalOll'll wı s n al/al 
h1:2'1Gft- 21•11-D• 1' ....... .., ... ..,.., ... ..,..,..,...,...,...,...,...,..., ............... ..,..,...,, 

'---l ... lll .. h•t'··-· 1 .._.,_.._ .... ...._.,_.,., .................................... ,, .. _, ............ , ... , _____ , _________________ .. , ___ ,_, ............. -11•11 .. INI --M------·----------··--l ......... ll ......... -

B. M. MECLiSi BUGÜN A ILIYOR 
C.H.P. li mebus/Çir Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmayacak 
kabinede büyük değişiklikler beklenmiyor 
kabineye girecekler arasında Halim Alyot (Devlet) 
Hayrettin Erkmen (Çalışma), Sıtkı Vırcalı (Devlet) 
Hadi Ton (Adliye) ile F. R. Zorlu (Hariciye) var 

N~ŞİR 
VASAKLARI 

1'aınus sözü bugün veriliyor 1 
on ıı:tinlerdr, yurdun muhtelif 

blilır.lerlnde nkotıalan O· 
ı:üt•O bldheler balcl.ında. 
mahalli mabliemeleme ,.e
rllrn neşir y~a&ı kararlan, 
mttddrlunınnılllliler yoll>le 
hll!iına teblli edllmel.tedlr. il Hususi Muhabirimizden 

Anlı:ara, 31 - BU)ilk Millet Mec-
11.ll 27 nlmde yenllendlğlnden cum 
hurbaJkahı ııe Batanlar Kurulunun 

Kanunların emrine lı;ar.!t bUr
metlclr olnıak. hrplml:r.ln ııı,; 

vazlfrıldlr. Ancak, nesir Jıt· 
ııaı.ııırı, ı;an·ıtıı.ıar tarafın· 

dnn ıazetl'l.,re lntllcal l'lllrt· 
lirken, cıflHin ,-erde, falıın 

ııartlllltr tarafıııdan lbdll.!I 
edllr.nn, :ırahnt da ufllAnca 
ıııtrtllllr.rln nıe7dana &ttlr· 
dll.ilerlıı eı.llndr. peşin hU· 
ı.tım lfnde f'den bir dil ı.uı
ıanılmalctadır. Rlr bidlge 
hat;;liında tahkikat 114:1!dı11 

zaman; mrtbaldarlannı :ı· 

ıııı. farzf:tmeı.:tr.ıı daha lle
rtye ıı:ıtml:re hukulct yetlilıl 
bulunoııyan cumbartrrt 
müddr.lamumlll'rtntıı. bah· 
Medllen 9eklldelil bu ~in 
bUk11mlerl, bl'm kanun sa· 
7nloln, brm de mttddel•· 
momlllk vulfe n aallhl7et· 
Je.rtnln dııında lialmaktaıtlır. 
Kanaatimizce mtiddrlaoııa· 
mllu, yuak liararlanna lieu
dl &6rflt ve kanaatlerini elı· 
ll'melt ırtbl bir aaliblyete 

kALAf Af "IN'öNii""lÇiN 
yeni tôbirler kullandı 
Yeni D. f .· iktidarı adına ilk 
sert çıkışı Devlet Vekili yaptı 

lı l>ovıet Vekili Emin Kalafat cıon aaat 19.30 cıa Vlllyette bir 
~ toplantuıı yaparak wuctt.'CI tere seçimler hakkında yazılı btr 
tı,1 lnat vcrmlf, 3,u ahıre t.t.ı~an beyanatında Cumhurtyet Halk Par 
....__lıcıerlerlnc aert hOcumlar ve <~'amı Sa: 3 Mfl: :1 d•» 
~ .................................................................... .......... 

BAŞYAZI 

«OtJRRIYETÇI 
llALK P ARTISİ» 

öZCAN ERGÜDER 
h .., ~,.,.,, raımrn ~eçlmlrrln netler ini U\"'lnçle u~ıtamanıak 
f"1 \abli ddlldlr. nemotcrat Parti. dertrtln btltUıı lmtclnlannı 

bndl ı,.hlndr kullanarak ll•tldar mr\"'lrtlnl ı1ull•tımal r.ltlıd 
b11ııı ... hcrbanıı bir toploıuıon en mutcadde tarafı olnn din ıtlbl 
hır un~uro siyaseti' All't rtıli:I, bunu bir ~(·im 11ropa1and.-ı ,-ap· 
lıtı halde. ır;l'ne dr ııecmrn '!'kftnunun anralc ,-Uzdl' 42 lndl'n "" 
lllaı.ıımıstır. eu, Tflrk balliının coıunıuıunun kl'.J"rl ldarrdrn icar• 
tıııın•k arzusnnu ılhtrrtr Hallc tıııılln nl' lstellltlnl bllml'ktrdlr. 
cıy·unun d<"tcrlnl nıllılrlktlr. hıı tııı•nsııı <ıon ıl<"rer.e o)anılc, hııltl 
lılbl~tır. Rlr takım ıaadlt:r. ~aıaratıı llflar. lccllme O) ıınları. ıırtık 
btııon hunlar, TUr\l)rdr lrlft• l'tmeyr. mahkOmdur. ı ti' M:\'lnllr· 
~k ilk hU8U8 hlı, 

ltcınr.ı.ı. moball!frtlıı ~leelbtl' 186 ~,.rr uhlp olu ıı. Grtrn 
~tl'll ti' 111 muhalif ınr.bu•un o~ ııaıtılı ınO•bl't rolü. bunların n •• 
Udar lldl'rlrrlnl ııa.\ll saşırtıııtını. nılllt:tln önUndl' drfalarta na•ıl 
•it l'ltl&lnl hatırlıyanıar. bu l'f'fpr 186 nıobaltr nırbo on nr )aman 
~lr kontrol kU\\r.tl olabllrcdlııl ınıYr.t iyi tahmin rdeblllrlr.r. \eni 
'1tt·ıı ıı.ttııar için ttphe iz ki pd; rahat bir ,-er oımaracnı..tır. 

l'vlnnırk için bili Un IJu rbr.plrr nıeH'Ul iken ırnr de 117.ülecek 
bır eey "''· o da Httrrıret Partl~lnln en lıı;ı)metll l'll'manıannın 
~tt-tı hı dı ınllA ı.:aıııııs olması. F.n az Halli Partl•I liadar nıl'mlf'
"tıın lı.alburu~ıu -.rdııılarına ahlp olan ıtttrrlret Partbl. tetlilllt· 
~1&1ıt1 J tı&Undeıı 11r.Alnl bOJ Ulc eçoırn lilltlr.lrrlne da:roramamıt '"'" 

il ~lnılerdl' tahmin t"e arLu rdlldltlndr.n ı,;oli daha aı: ııaJıda 
~lllrhf'klll ı,;ıkarmı,tır. Rllr.11 llürrl)cl ParU lodr. timdi borada 

1 'r c:ırpıda 1113ahllecttlmlz )lrml • otuz tane on dr.rece kı:rmruı 
1ı'lııı \ar. Hunlar liflltflr ~,.,ı,.,ır.rl '" l3a~l hayattaı.1 trmııtııı.ırrl 
ıı!tlar IPl·rührlerl ıı,. de deıer ı.nzaıımıı lilm elerdir. JMıylr tecrO· 

1 il \f' rhlhr.lll hlr ırııpuıı \lt:cll~ dl ındıı lmlma•ı. mrmh•ket 1,. 
trını tıartıİrr Oıılllndr ıı>reblll'll hl'f \ Htandııeı üı.rr. 

11 Ru in anlar ,ımııı ııe > uııııraı.ıart .ııorrl>et Pıırtl~I l'lll'Cll it• H· 
lı~Ct' ıtllrt ınllll'h,.~111 lir 1rll9rl'f'ı., f8J ılacali maddi lmlcAnlııra fili• 
Ilı P ınldlr7 llllrrlyrt Partl•lnln daha bir dene brlclrnır.re tahılnı· 
b Ülü \ llr lllldlrt OIH bile, dr.nıokTııslnln e.lcll alma,-a bqladltl 
ııo.11 Dıtlhlın ıonıerd!' llllrrl~et ParUalııdrlil dderlerden tıtıfade t'I• 
'Dır~ J azık olmu mı? 

rı hu l'ndl rlerl du> u:ror moıunazf Simdi Halk Partlll ile Rttr-
11 J'tt Partıaıoıa lf'dm tıeyannamell'rlnl olı•7onız. Her llıt be7an· 
rı ""•nln ele Yalnız ana ~.teleler tturlnde Clrtll. tererrtatıar •ze· 
ftlD!le dahi blrlettlillnl ıOrttelı.slnlz. Gaye Ti! ftttrler tamamen bir• 
rı:· Ortaıta ber bakımdan bir fikir blrllill mncut oldutıına stre. 
la:en fllll'a blrletllıaw.lnf Ayni fikrin ıtrf ayn l•tmler altında top. 
llarınaaı > Oı:Qndl'n necip lı;anetlrr b018nı8nf A1111 tllıtrll'ı" mil· 
'•lı. •a rdlldllln• dre .. en balkın kartı11na iki a.TTJ tonet ola· 

çılılısınf {DeYamı: SL 5. •u. 7 de) 

T'azlfeat yann Mccl~ toplandıtı an. 
da aona erecektir. Yann cumbur
bafkanı aeçımını müteakip yeni 
Cumhurb-.Jtanı Ce!Al Bayar Kablne
:vı kurmata ylne Adnan Menden:st 
memur edecekUr. 

li lncl Adnan Mencıerea Kabtnuı.. 
nln şOyle teşekkül edecetl aöylen· 
mektedlr: 

Başbakan Ad~n l\lenderrs, 
~şllakan l·ardımcısı ve Devlet 
Bakanı 8ıtlu l'ucalı (Ba.lıke lr 
MIUetnkWJ, Dfovlet Bakanı Ha· 
Jlm Alyot (Ç&nakkale Mllletve. 
klllJ, Devlet Baka.Ilı Emin Kala· 
tat (Çanaklıa.le .MWeheklllJ, 
Devlet Bakanı CeW l'antımcı 

(Aln Mllletveklll), Adal!!t Baka· 
nı Hadi Tan (Kastamonu l\llllet 
nklll), MUU savunma Bakanı 
eml Ercin (.Manisa l\Ulletveld· 

Ilı, içl•lrri Bakanı Namık Ge· 
dik IA)'dın l\lllletveklll), Dıtlt· 
l!!rl Bakanı Fatin RUttü Zorlu 
(l,,'aıuıkkal., Mllletveklll), l\lall· 
,-e Bakanı Hasan Polatkan ıKı· 
klşehlr l\lUletveklUJ, Milli Eli· 
tim Bakanı Tevfik heri (Sam· 
AUn MtlletnJdU), Bayındırlık 

Bakaaı Et.ııem MeııdueJ1 (AJdlD 
MllletftkUI , Ticaret Bakanı 

lbdıallab Alıer (İzlll!r Mille"' 
kili), 8ajlık Bakanı Nafiz K6 

(~\Rmı: ısa. l\, Sil. 1 de) 

Wnii, «Radyo.suçl 
işlemeye devam 

lılp dettltUrler. 
(Dftamı 8a: 3 ltl: • C&) 

Bölükboşı 
To iye 

~~"---.....__----11Edilmiyor ediyor)) dedi 1 TO"HKln: Cll)lllURi\'ETININ KURU CCLARJNDAN VE kbırcf REiSiCVMRURU, C.H.P. GENEL BAŞKANI tSMBT iNÖNÜ • 

.. ~i~~:~,=:~=~·:~:~=~ Bayındır Demokrat 1 arı Prof. Kubalı «Mebus sec;~ 
len bir kimseyi tohliye et

memek Anayasaya ay-
kanı İQnct 1n~nü şu cıemecı ver-
miştir: kırıdır> dedi 

~i~~~~;~~~:~ ıa· no· · nu· · 'nu· · n başını ı· stedı· ıer r1itlt;l maltsatll netriYat yOla!!!k 
eeç!m kurulu tarafından mahkO:n 
ecıllmlŞtır. 

Husaıl Mubalılrtml:ıden 

Aııtara, 31 - KUMhlrden yenı. 
den mllletvekill aeçllcU&l halde tah· 
ltye edllme:ren O&m&n BOlükbaflnın 
aYUtatıan buıtın Ankara ikinci 
Atır Oeza Mahkemesine mııracaaı 

ederek tahllye talebinde bulunmuş 
ilardır. Bu müracaat üzerine topla 
nan ikinci Ağır Ceza Mahkeme.si 
he:retı dlleltçeyt incelemiş ve tabii· 
1e talebin! ~ddetmı.ttr. Mahkeme. 
nln oran aynen f6yledtr : 

27 ek m tününün ve ııeceslnln 
baotıca r;uçtularından biri olduğu 
mahkeme karan il& ısabtt bulunan 
racıyonun. bllA devam eden MJI· 
filZ neşriyatına ve tahrtltlertnc va
tandaşlarımın kapılmamaları için 
dikkatlerini celbeıtertm. 

Belediye Reisinin de katddıil kalabahk 
C. H. P. binasına taş attdar, ateş ettiler cSayı : Jl51/271 

Karar No. : ı:n 

Re1a : Nazmi Ba,.ıot 
h.a : Memduh Tunçer 
.An: Mehmet Kaya 
Kltlp : Şevket Yazıcı. 

7 Kasıın Persembe 
..:. . * Fuad Köprülü' nün bir yazı serisi * Tunç Ya 1 m an' ın günlük sütunu * Özcan Ergüder'in Londra Nottan 

I * Sanclun Tanju: Belçika' da bir hafla 

• 

SEÇiMLERE 
• • • 

iTiRAZLAR 
SONA ERMEDİ 
Konya, 31 - Paur ııunu yapılan 

mllletveltlllerı aeçlmlnde aeçlm kart 
l•nnda ve geçmen kUtUltlerlnde ya. 
pılan J&DhJlıklar yUzünden Mçmen
lertn )ilzde ltırkının oyunu kulla
namamı, oldutu. buna multabU blr 
çok aeçmenıerın de mllteaddlt AD· 
dtklarda mUJterrer 07 kullandıklau 
C.H.P. ıı teıkllitı tarafından iı Se. 
çim XUnıluna blldlrOettlı:. seçimlere 
itiraz edllmtştır. İl Seçim Kurulu 
bu lttnaa hentuı bir ceup verme
ıalfUr. 

,.,._. la: J ıı: ... , 

Huınul MuballlrlJlllden 
Bayındır 31 (Telefonla) - Pazar l(lnU yapılan umumi aeçtm· 

ıercıen ı;onra memleketin muı.ıeıır :rerlertndc TUkua gelen müe&&1f 
bAdlıleler ccımtesıooen olarak kuamızda da buna mümasil hldlııo-

'l'..B.M. ıılnt tahkir etti~! lddlasly. 
(Devamı Jôla: 3. so: ı dr.) 

B! rçolt vtlliyetıerde oıcıuıtu slbl ler kaydedıımekteııır. ffrii;i9;r!im:!~m~;;:;11;;:~;;:,;~~:;;:;;~~iiniiiiiiiiiiii 
İzmırcıc de aeçtmlercıe bOyOk yol· 
ısuzlultlar olduıtu mubaltkak oım .. 
gına ra~en vllAyeıtc 31 btn fark
la seçımın D P. tehtne netıceten
meeı bu parti mensuplarını.zJyai1e 
111yıe oımarımış ve bet ıtüDdeiı!:>crt 
Adeta n~aylş bavmını ~dıran 
gôsteriler yaparak esefle kaydedi· 
leceıı: bldll!ıelerc ııebep olmuoıar. 
dır 

Dun akşam da. kuanın D.P il 
bele<llye relııl ve partili arkada,. 
tan. C.H.P. btnaısı karoıııındakl lo
kantada lçkl içtikten ı;onra yüz.. 
!erce lı:lşlllk bir toplUluk ballnde 
C.H.P. ye ltaroı hakaretlerle ka
rışık namayışıere başlamıştan:ıır. 
Bılihare hiıttse ırenıoıemı,. parti 
blnaııına doğru taş ve daha eonra 
&illh atmala ltalJtlfmıoıarcur. Bu 

U>nam.ı Sa: 3 1111: ~ da) 

NAİM TiRALt 
SEÇtMLERt 
ANLATIYOR 

YARIN 

''ATA da -

«AGRl'DA SECiMi 
C.H.P. kazanmışhr» 

• • 
seçımı C. H. P. Adayları kazandıkları 

nası l kaybettiklerini an lat t ı lar 
!ıtı aece önce. aeç vakit. Atndan 

uçaltla telırimlze gelen, Atrı C.H p 
adaylanDdaıı Doç Dr. Zahit lmre. 
ve Sıtltı Şefltatı. dOn saat 16 dıı 
C H P n merkezinde bir «Bııaın 
Toplantıaı wyapmıolar ve Atn ae
t'lmlert hatkı.ııcsa ctlst çıeklct buı 

açıtı:Jamalanla• bulumnutıaresır A 
da.ylar. bu ltonudak! SCSdla "' d8· 
onncr.lerinl. cMUtterek bir beyan
nameıı halinde topladıklarını aöy. 
lemıoıer, daha sonra da clleTanna
me• YI oırumu~ıanıır. 

<Denmı tıla: il. 81: • 



• 
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B•J~l•J!• 1»jfJfJI 

Seçimin Oğreffikleri 
2 7 Ekim ı:tl· • .rotu tasvip ett.· 

nü yııpııan Yazan IU 4tilr0lmektcdır 
ıren 1 m ı. Dununla berabf'r 

lctveklllerl SC• A-· nı·... Hürriyet Pıır-
(lmlnden bazı ~ tl.elnln de te::ıkl· 
sonuçlar çıknr- 14t sıUçlilkleı :ıı 
mnk mümkün- AŞÇf(Jİ:iLlJ J:ımcıııı:tr.n aonra 
dilr Son mil• U a~n. ıstikamcıte 
letveldllcrt t'- gellşeceıtlne ve bu 
ç mı blr kerre parti~· d('11tAk· 
daha ı;Oıstermı t r ki, a: ıınııa ço- ley,p de son ııeçlmlerde oylannı 
ıtunıutun lrUe nl' dayanan bır CJI P ı lehine kullanmıı olan 
Jcıare 11 stem o an demokras , O· &C\-'II!enlertn ııolecck acçlmlerde 
rürlükte olan ıseç m kanununun kendi partlll'rlnc ov vereceklerine 
ant demokrat l< hükUmleri yüzün· muhakitak nazarı ile bakılmalıdır 
den, memkK t m zde ıreUşem- CHP ı; nın aldı~ı oy n16betlndel:I 
ml'kted r Gerçekten seçim s te- artı D P nln aldıtı o nısbetın
mım z halkın ıracı nln ıhha•ıı deki dU me ile hemen hemen 117-
o!arak tzhanna engel olduıtu ıı!bl nı olduRundan c H P ıslne eski 
bu tracıenın zhar ett IU arzunun eçlmlere nazaran verilen tazın 
altlllne sonuçlar cıa vermektedir o\•ların cıahn zlyade ea."ti D p ıı 

Karmıı liste yapılmasını iilçleşt • ııeçmcıılcrcıen ıiteldlli ıınla$ılmak· 
ren hQl:Om par i rln mü~terekeıı tacıır 
ı;cç me katılmalarını önlem ~tir. Çoğunluk Lstemlnln mahZU?" 
Bununla beraber, muhalefet te !arını ç.cıemıek için, ıehtrlliil dl· 
bu yolda iktidarın lşb.rllfl aley· tında. akla ıtelcn tik çare muba
h ndekl kıımpan asına matlüp iefet parıllerının kuvvetlerini ba· 
oımuotur G rçekten Seçim ka· zı 1llel'de tekııl! etmelerlncıen lba· 
nı..nuncıa yapılan defı,Lkllklerde rettir. Nitekim C H.P. ile D P nln 
harma liste• müşk(lllltından b~- bundon evvelki ve son scçlnılı•rde 
ka h!Çblr engel olmadığına dikkat aktıklan oy nlı;bctlerl arBBınCla 
e:ııımcm'1tır. Seçimlerin muvazaa büy(lk bir f rk bulunmamasına 

bebl ile pt 1 edlletılll.'cetı yo- ra{tmtll C H.P fllnln ftJklfilnc nlıı
ıunda çıkarılan şa talara ve ya- beti daha çok sayıda m1lletvckll
pılan tehditlere muhalefet paru· il ı kazanmıo olmllflı birçok tlle
lın ısafıvane b r şekilde kapılmış. rtn dol!rodan doıtruya CHP. ye 
ıarcıır. Hak ıı:atte ıııe aeçlmtn net • oy vermelerincıen ileri ırcımekte
oesını eylar tctkll \C tı~ın edece- dlr 1054 aec;lmlcrlnde de oylar 
tıne göre o pu ulaları ıptal ccı ı- yekQn ltlbartle yük.Sek olduııu hııl
medlkçe ııcçı::nıırrın muvıızaa. iş- de çeşitli mero d~ılmış bulun
l:ilrlltl va ır bl sebeplerle iptaline duRundan CHP. nln b~an elde 
Jmkln olmadı ı moydanda ıcıı. Du- etmesi mümkün oıamamı~tı lk· 
rum bu olunca muhalefet part.ıe- tld&r partlısl, c;oııunluk teminin 
rt aralarında anlaşarak pekalA mahzurunu ırtcıermclt için muha
tıölırelerl bölOfeblUrler ve bu yol· lefetln aklına ııclmeJen bu tedbiri 
da açıktan açııt propaganda cıa düşOnm~ \il bu mabatıacıır ki, 
yapabll1rll'rı11. ~le anlaşılmakta· her partinin teşkllAtı bulunan il· 
dır ki. muhalefet partileri as- !erde seçime ırtnn ı g~bl kanuni 
llnd ıhwıuııt 11ebcplerlc• gerçek· bir meoburlyet koymuştur. Fakııt 
Jeşttrcmec11.klerl ıobırııııının iktl· muhalefet partllerl bu noktaya 
dar tarafındıın ba talandı(:ını ile- ırercken önemi vermemişler ve ba
ri sürmeyi c1ahıı u~ııun bulmu~- zı lllercıe kuvvetli olduklarım 
ıanıır. Kıırma liste do okuma zannederek çalışmıılıırını gevşet
yazma bılcnıcr ıçın yapılması güç m!şler ve llstclertnın seçmenleri 
bir ıey cıcııııcıı. memnun edip etmeyecetını dü· 

Buna rağmen ıeçmcnlcrtn çoıtun şünmemlşlerdlr. Buna karşılık 
ıuıtu oylarını muhıılefct partileri D.P. ~kUAtı dumıadan çalışmış 
lehine ıtuııancıı Fakat oyların \'e faallyeUerlnl muayyen bölıte 
muhalefet pa.r!ılrrl arasuıda cıa- !erde tekalf etmiştir 
ıtılması l aznnden bunlar lktıcıa- Son aeçtmleriR ortayıı çıkardıl!ı 
rm dcğlpe.ı;tnı mOmükün kıla- diğer önemli bir hakikat te. her 
madı. partiden! vatandaşların oylarını 

ÇoRunlulc ıııstemlnln bütün büyük bir anlayış auur ve olııun-
mahzurları tabla ile halkın ıracıe- ıuk ıçlnde kullandıkları. klmse
etnln lzhaı c11ldlltl stıkıımette nln klmSeyc h\lliumet besltmcdl
&onuı;lar vennemeıılnden ibaret. tı. kuvvete ba.Şvurmacıııtıcıır. 
değllCllr Sl'Çmen ı;eyıı;ı az olan Seçimler lnkAr politikasının 
aeç m bölgelcrincıe 8 - ıocıoo oyla da ıtuıs ettıııını g&terml't-
mUleh ekili o.mak mümülı:ün tir. Partilerin gerçekleri lnkAr 
iken. seçmen sayısı çolt olan !ller- etmeleri kadar vatand~lan üzen 

'11e bazan 250 000 oy ile mllletvekı- bir nokta yoktur 
ll olunmamaktadır. Yani bazı Bütün bu aonuçıann en öncm
lllerdekl seçmenler tmtıvazlı in· lll!! halkın artık .ıılyası oıırunıuıtu· 
blellrler Onların 10 000 oyu başka nu ve şuurunu bir daha tsbat et· 
bir ilin 250 000 oyundıın daha mü- mıo olmıt!!tc1ır. Halk. kuru lüflar-

tr olmaktacıır Bu suretle ço- dL'I ve siyaset edebiyatından bık· 
ıturıluk sisteminin daha başlan- mış bulunmakta vo iddiaların ıse

j>;IÇta oy kullannn .seçmenler ara· beblnl. nec1enlnl \e müdafaasını 
":lıında haksızlık yarat\ı!iı meydana araştırmaktadır. Mlllet yalnız ku
çıkmaktadır BO) Uk merde de ru tenkitle kıınaa~ dcıtıotırmc."Ilek-
2 - 300 kış 1 k ııcçm n ıırubu 30-40 te. kendisine yeni ~ollar ve çare
m !et'< I.' ıın n b rden mukade!e- ıer ~terıımeelnl tııtemektecılr. 
ratına te ır etmektedlr. -------------

Son eç mlcrde de ı:orüldORü I 40 ı: bl lkt dar partllll dlter muha· Bı"r hırsız suçtan 
ı fet p&l't ı rin n daha az oy 
a dı ı halde onlarelan çok millet- 97 h 
-vekıl çıkarın tır Yan milli lra- ay apse 

d n n ı.zııarı ,, lde olunaı ı.o-
nuçlar a ında b vtııt fark ar 
vıı ır D naenale il demo rlll hk" m oldu 

'")O unda eni DMM s tarafından ma u 
a ılııca.. Ilı: attınıın cç m aıste
m ntn eıt t r lmesl yoluncıa ol· 

ff~Jm~ MOSKOYA'DA 
ZHUKOV 
MUAMMASI 

İstimlak 
devanı 

edecek 
Yakında Sarathane ile Beyazıt 
arasındaki bina ,·e dükkanların 

yıkılmasına ba lanacak 

ŞehlrClekl mar "' lat mUlı: ha 
reketlertne devam edilmektedir son 
olarak Aıt.&:ırar ve civarı ele alınmış. 
ur. Yeniden ıanzııı:ı ~lleceıı: olan 
Abarar meydanınlll tanzllnl için 
meydan etraflnClııkl binaların tah 
Uye.51 :yapılmıs ve rıkım ı.ıne ba~ 
lanmıştır. 

Diller taraftan Be~azıtla, saraçha· 
nebaşı arasındaki kıaımlann istim 
llklne de yakında başlanacaktır 
İlk ol:ırak .Berazıttan itibaren cad 
denin .sağ tarafına dUşen kıaım ı.a. 

tlmlllk edilecek ve bllı\hare .sol ya 
kanın vıkımı 1$1ne gl~e!,.cektır. 

Dört intihar vak' ası 
Ctrrabpaşa ha.stahanealnln Verem 

pavyonunda tedavi ecııımelı:te olan 
75 yaşındaki emekli albay İamall AJ. 
tınay, dün ııabah kendisini, kaldıtı 
60 aa:vılı odanın penceresinden •· 
şatı:va atmak auretlrte intihar eı.. 
mt.şttr. 

~ngclkOy, Defterdaroğlu eokak 1:1 
sayılı evcıe oturan 61 yaşmdakl Rı. 
sa OQnbaf, kendlslnl hclAnın tava· 
nına iple atarak intihar etmiştir. 

Bundan başka, Sarıyer, Sarıdal IO· 
kak 13 aayılı evde oturan M. Ali 
OUmtışoğlu, aıtabeyı Hllaeyln Avn: 
OOmUşotılu Uıı yaptııtı münakıışa 
sonunda teessüre kapılarak ınUbar 
kaııdıyle tentürdiyot lçmleıse de, ev 
hıılkı tarafından İlk Yarcıım Haata 
haneaıne kaldınlarak tedavi edil. 
mlştlr. 

Kachkör. YoğUrtQubaşı aokak 160 
ıarılı evde oturan 21 yıeındakt Be· 
vtm Salepçi kendi.sini, intihar lı:U· 
dlrle Kalamış aahlllncıen denize 
atm~ da etraftan )'etlııenler ta· 
rafından kurıarıımıotır 

Af isteyen mahkumlar 
DQn 8 vl!Ayette çı'kıın bOtQn ga· 

zetelere İzmit cezaevi mıı.bk1'.lmları 
adına Hayati Poatacıotlu imzalı 208 
kelimelik ilgi çekici bir telgrar çe· 
lı:llml$tlr. 

Türk basınına bir övgQ 1111 batlı· 
;ran raa:ı. çcşttll aebeplerle hapıaha. 
nere dlifmUş ve yaptıklarından faz· 
ıasıyle pişman oımue 40.000 mahk<l 
mun hislerine tercüman olduıtunu 
bellrtUkten eonra. bu mahk11mlıınn 
maddi ve manevi bakımdan dııbıı 

tazla cOkmeden nomu.elu birer va· 
tancıış olarak memleket hizmetin.. 
de verimli bir şekilde çalışma im· 
klnının kencıllerlne verllmcslnl, ce 
zalarının affedilmesini btemekte 
dlrler. 

r BUGÜMKU 

KRUÇEF'IN RUSYANIN iKI NUMA
RALI ADAMINA TEPEDEN iNME BiR 
Sj\DEME HAZIRLAMAKTAN MAK
SADI: KUDRET INHISARINI TAMAM
LAMAK, ZHUKOV'DAN GELEBi
LECEK TF.HDIDI ö N LEME K ... 

B 
Otan cıonya bu ımnlyecıo şu 
muammayı çözmel!c çalm· 
yor Sovyet Ruııyanın ki 

numaralı acıaznı ııayılan Mare1al 
Oeorırı K. Zukoz. ne ıscbeplc tepc
dl'n lnmc bir oekllc1e Müdafııa Ne
zaretinden atılm~. Bunun arcıın
dan da neden komünizm partisi· 
nın Relııllk divanından kovulmuş
tur? İoln içinde ne var? Rwıyamn 
altmış ya.,ındakl çok ııevllen, çok 
nüfuzu olan. ikinci el.ban harbin· 
cıe Eısenbower ile aııı:ı bir ııurette 
d011tlult kuran askeı1 ııcıert bun
dan ı;onra ne olacak, ne gibi oır 
vazırecıe kullanılacaktır? 

31 Kelimelik haber 
27 Ekim ırünü Moskovıı gazete

lerinin son ısayfalarındaltl karışık 
kıaa haberler araısında 31 kelime
den ibaret olan şu haber çıkmış 
tır: Y<llaıek Sovyet Mecl18lııln ae
Jııllk divanı Mareşal Zukov'dıın 
Müdafaa Nıızırııııı vazıtesını al· 
mış. yertne Mare3al Rodion Ma.ı
no\'llkl'YI ı;eçlmılştlr.ıı 

Bundan bir ıran e\·vel Tııss A· 
ıııru;ı oöyle bir haber neoretmı~
tlr. cMüdafnıı Nlzırı Mareşal ?-tı· 
kov Tırana'dan gelmiş ve hııva 
meydanında Müdafaa ve Hartcıye 
Nezaretlerinin yüksek erkA.nı tara
fından karoııanmıştır ı Fııl:ııt 
Tll58'ın haberi ertesi günkü ııaze 
telere au oekllde ı;eçmıştır: cMıı· 
~al Zukov, 26 Ektmcıe Tlrana'dan 
hareket etmiş. aynı ıron MO&kova· 
ya \'annıştır > 

Mareşalın son 
seyahati 

alt uııurıanma 

meruımıno vıı-- YHAZA• NZ: AL 1 reı;lmlerlnc ha\-
retmlştl. (Kızıl M 
Yıldızı ve (SOV• • 

Yet donanma.ı.ıı 
gibi aslı:eı1 mec- •-----
mualar; hla1"e4a· 
lln yola çıkmasına alt resimleri dlJ 
kapaklarına basmışlardı. 

ioın dikkati çeken tarafı eu ki 
geçen Haziranda Kru$çef, (Kacıv 

novıç - Molotof - Malenkovı ııru

blyle kavgaya tutuştuıtu zaman 
ZUltov. bütün nüfuzunu Kl'Ulçef
ın lehlncıe tı:ullanmış. bunun mU· 
klfatı olıırak da .Rel&llk: dlvanınıı 
kabul ecııımıştı.İktncı Cihan har
binde Ruayanın Nazi Almıınyaya 
galebesinin baş 4m111 diye kabul 
edllen Zukov, Rellıllk divanına ;rl
ren llk meslek ıı.ııkertcıır. 

Şeflik ihtirası 

Sovyct aakerl 
gazetelertncıe; çe. 
kilen MUcıaraa 
Nazırına açık hQ 
cumlnr çıkmamış 
tır. Pakat umumi 
bir mahiyet taJl 
Jan bazı makale 
!erde ou fikir ileri ısürülmüştur: 
cSllAhlı kuvvetlerde b~rol, ko
münlfıt partide bulunmalıdır. Hnl· 
bukl slllhlı kuvvetlerin partiye o
lan bal!lılıklarında ciddi bo~luklar 
bulunduğu göze çarpıyor.» 

J\l,\RE!)AL ZHVKOV 

cıncıekl kOmünlst gazetelerine ha· 
berler uçurulmuştur. Şur1151 bchl 
ki Zhukov•ın, Kru~çev·ın kucıret 
ve nüfuz inhisarına kartı gelme
ılne lmkdn vemılyecck blr köşeye 
ııtılmasına çalıoııacııktır. 

.. ' 
Onleyici bir tedbir mi? (Sm-yet Donanmll!lı> acılı gaze

te, başyazı aUtununcııı OOyJe cıı

~·or: cBıızı lll!keri mUhltler, poll· 
SOvyct Ruayn. 7 Kasımcıa 1917 tıka tcşkllAtının ııskerl ıoıere ıı:a· Anıerikanııı nıeşlıur aütun mu-

lhtıllllnln kırkıncı yılını kutlaya· rışmamaısı lOzumu hakkıncıa yıu- harrirlerlnden Josoph Aslop bu sı· 
caktır. Bu münasebetle büyük me lış vo zıırarlı kaııaııtlcr beallyor- rada Vıuşovacııı bulunuyor. Amerı
rasım hazırlanıyor. Cinin komü- !ar. Bunları temizlemek llzmıdır. kalı gazetelerine oradan telgrafla 
ntııt Diktatörü Mııo Tse - Tuııg. Parti llderlerırtın allAhlı kuvvetler uzun bir ııütun yazıaı gönderml~ 
Lehistan komünıat lideri Gomulka cıe oynamaları ldzım ~elen rolün t ir. Bu yazıda ileri aürülen tıkır 
ve dll!er mühim liderler bu merıı· ehemmtyetınl kavramıyıınlar tc §Udur: ıMareşal Zhukov ı;on za. 
alme ı~tırak edeceklercıır. 6 Kasım onlar tarafından ileri sürülen ten manlarda ll!lkerl kuvvetlerden b~ 
dıı 1400 azıılı Yükııek Sovyet Mec- kldleri vıızlfclerinl müdııhale dl· ka pollat de nüfuzu altına ıılmda 
llsl toplanacak, kırkıncı yıl mera· ye Jı:arşılıyan!ar varcıır. Her ko:ml· çalışml§tı. Knışçov kendini tehdit 
ııımını ı;ayıaız nutuklarla açacaıı:· nl6t mütevazı bir adam oım ıı, altında görerek, önleyici tedbir al 
tır. kütlelerin aes(ne tulak vennelld.r mıotır. Komünist filemi bu m~o-

Biltün SovYetlcroe Kruşçe!'den Bir taraftan talim ve terbiye ııe lede Kruşçevı destekliyor. Çüntu 
6onra gelen, çok sevllmıo bir ada· m~ı:uı olurken, dllter taraftıın .:uz. Moıskova lı:omünlstler ıçın bir ne
mın bö~le bir dakikada tepec1en zat ders al!llalıı bilmelidir Bu ı;ö.. vı Vatlkancıır. Po.rtlden olmı:tnn 
ınme bir aektlde tıı&flycye u~a- zomüz, mevkii ne olunıu olsun, her bir askerin ortaııııa hdltlm olmMı 
ııını nMıl tzah etmeli? Bizce ışın parti menısubu, her mevklln acıu- ihtimali, yalnız Kruoçcvi cıeııtı. Ti· 
bütün ııırrı ,şurada: Diktatör mev- Y• bakkındıı tatbik yeri bulmnı ı · to ~e Gomulka dahli oldultu bal· 
kllne ybkaclenler, kudrete, ihtira· dır. de bütün komünist llderlerını te
aa. doymıızlar, kendilerinden sonrn <Kızıl Yıldızı ıunu llüvc ecıı- !Aşa düoünnüştür. Tıtonun oorı~ 
ikinci, üçünce cıenıcede adam bu· yor: ıPartlnın ııskt•ri ıcokllltı kon- Almanyayı tanıması, Bat.ı Alman
lunmasına tahammül etmezler. iş. trol altında tutmıı.sı !Azım ııeldı- ya ile olan tlcaretını ve oradan 
!erine ııeldli!I zaman böyle adllill· ğl Lenın tarııfindan dalma müda· almıııtı umduıtu ıkl yüz mllye>n 
!arı Jtul!anır!ar, fakat ilk flrııat- faa edilen bir prenslptlr.ı krediyi fcc1a etmesi \'C Amerika 
ta yere vururlar, üstlerinden &ilin· Bütün bu neşriyat, tepccıen .n- tlc arasının bozulmasını göze al· 
dlr ıreçlrlrler, yamyııs:;ı ecıerler. ne mc az.ıııı ne ıııbı iııh arcı nüfuz ıııası. ı;ırt mevkii aan;ılmak isti· 
le Ruaya'da bcr diktatör, dalma oyunhırıyıe alAkalı oıcıurıunu npa· dadını ıı&teren Kl'\lfçevı dcısteklo-
kudı:ct lnhlaanna doıtru ~tmış, çık belli ediyor. n.ek ıçıncıır. Knı.tjçev, dünyaya teıı 
eski arkad~larının baı,larını !Ilı: dıtler savururken ve kıyametler 

tın;attn blttr birer ycmtştlr - Zhukov ne olacak.;> koparırken, Rus aaker1 ıı:uvveUerl
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiii nın temııilcısınııı Yugos!a vya ve ' ı Rus Q:nZl'tclcrl, 112ıecıııen M!l· Arnavutlukta fieYahatler yapm~ı 

dafııa Nttınnın ne olacaRına cıaır ve hiç 5ealntn çıkmaması çok dik· 
b ç b.r hn'>er neşrctmem. !erdi r kate lüyık bir oeydtr.ı 

Mııreşal Zukov, 4 Eklm tarthlnrto 
mühim vaz.lfelerlc Yugoslavya ve 
Tlrana'ya ı;önderilmlştı Seyııhatl· 
nln teıerrüatı ve söyledllil nutUit· 
!ar hakkıııdıı Rus gazetelcrıncıe 
sütunlar dolusu yazılar çıkmıştı. 

Pra\·dıı ııazetc ı, 6 Ekim tarııı:ı 
ııaz:ctesının ilk aayfıı.sının büytııt 
kııımıııı MarCfial'ın l\105kova'dan 
ıanare ile, sıvaııtopol'dan Kulbl· 
oet acılı kruvazörle ~ola çıkmuına 

BAKIRKOY 
AJANSIMIZ 

Yalnız cıoma umuml e!kfırını o- Zhukov muammasının eımdıre 
> ıılamak iç n Bıışv ktl ) arcıımcı • kadar ol an safhası için du~ duklıı· 
olacatına. Elfımho'l\·er ile moza:ı:e- rımız bundan lbııret.. Şimdi m.._ 
rell.'rc girişmek Ozere Amerlıta\ n raı: edilecek nokta. Zhukov•un ne 
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GUnU GUnUntJ 
Bir yabancı 
Uzmanın 

öğütleri 

K
adının Tiirk ~os:ral yapısı 

için la ıdıtı iınemll rotıln 
tık dera ciddi olarak el• 

alınması, Cumhuriyet idar.-slyle 
ba ıar. Çokf'n bir feodal tdırenlB 
bulusından kurtulan Tllrk ka. 
dıru, CumhurlyeL l'l'Jlmlnln tut· 
tof;u ••ıkla karanlıktan kurtul· 
muş ve toplum yaşa)ı,ındakl «'· 
şit yt'rlni alma!a başlamıştır. 
1924 • l9SO arası, bu mutlu ı:«'· 
llflDt'llln llrneldf'rlyle beM"ıılr. 
J9SO den bu yana, kadının yine 
kapı arkasına 1Uln:ıek btenditl· 
nl s:ostereB belirtiler bir hayli 
fazladır. nu ıtriye dotru zorıa. 
manın M>•Yal ve ekonomik lf'bep• 
lrri üzerinde, şu kısa yazının 
lm'klnları içinde durmak, imkan· 
~ız: deuilrcek kadar gil~. Fakat 
\'atan'ın Zf Ekim sayısında ~ı· 
kan •Kadının iktisadi kalkın
mada.ki rollb başlıklı 1auda -ye 
bir \iman uzmana atfen !Itri 
s(iriilf'n )lt'k ı:-arip bir ıoruJt 
dtrlıal dokunmak !inm. 

Ana Erhat yazı arkdaşımın 
sacırları orasında yn alan bu 
ıörlhllnde, Dr. Mryer adlı bir 
uıınan, kadının toplum lçlndeld 
yerini •erkeCI fwa murat et· 
mefcı zorlı)·an bir ekonuınlk 
IUch olarak kabul ediyor. Dr. 
Meyer tU)'le diyor : 

•Kadının ne bir israf ı;e luki 
unsuru, ne de ıözu dünJa)a a· 
çılmamış bir köle olarak 1aşa 

ması, fakat htedlllnl bilen ve 
ukcllnl devamlı olarak dalı• 
çok çalışnuıfa te$l il• tden bir 
iıısıın olarak r.anlılık ıöslerme. 

s1 llzım. Diz Almanlar l~ln ça· 
lıŞkan mlllet dlyonunnz. Kıl.· 
dınlanmu: arkamızda olup blzl 
dllrtmeSl'lt'r belki biz de evin ve 
ailenin hayat standardım yUk· 
aeltmek için çalışıp dldlnmeıc. 
tenKı", kahvel«"rde sls:ara içip cUn 
lllk politika tlzerlne tartışmak 
veya f&rkı söylenıek, milzlk Y•P· 
ınak, şUr yumakla vali.it geçir· 
meyl daha ho• bulurduk.• 

Dr. l\leyer'ln cerl kalmış mU· 
Jetlere kalkınma yolu diye sal· 
!ık nrdlll cörtlJte, ikinci Dün• 
ya Savaııudan 50nrakt Federal 
Alınıınyac1a kadının ııttJkçe da· 
ha fazla iş hayatına karqtılı 
rrallll'SI topyekfın unutulmuş· 
Alman kadını buı:Un erkete 7llk 
olmaktan o dertte uzaktır ki, 
ıaıetelere 11.ln verMek .ıatill 
beraber ıeç!rmek lçlıı erktk ar· 
kadaf anyan Alman kadınlan• 
bile •herkes kendi hesabına• no. 
ıunu koymaktadır. Sosyal ye 
ekonomik düzende kadına aktif 
yer vermeden kalkınan modern 
toplumlara bugün hiçbir 7erde 
raıtlannııyor. 

Dr. l\leyer'ln sözleri : •Ata• 
tllrk lnkıllbından en çok fayda 
ıöreıı 'l'llrk kadınının krmdlsl· 
ne verilen hakları komnuk 'fC 
.)aymak için bu kadar az gayret 
ı:o terme ine biz A nupalılar p• 
şıycruz.• diye blUyor. Onun bn 
sözlrrlne de biz ş:ışalım. Türk 
kadınının AtalOrk'ün eliyle pa. 
razllllkten kurtaldufunu ye top 
lum lçlııdekl eılt mü•tllbs:ll ye
rlul aldı&ını bllınlyen bir uyma· 
nın ı:rrl knlmı' milletlere dofro 
>olu nasıl s:astert'blltteflne, pş 
matı. 

Burhan ARPAD 
mas !Azımdır. 

Seçim aonuçlarıncıan partll rın 
alacaktan ikinci btr ders daha 
.,. ardır. iktidar partıısl bllmc!ıııır 
ki, uçlı:n kanununun buırOnkü 
hali ile kalmasından birkaç yıl 
ı;onra en fazla zarıır görecek olan 
kendlSldlr. Oy savısının incelen
mesi halinde ıı:örOlmcktccıır ki. 
mı et ~u ıoc a bu parti)"! top;a:ı 
iktidara ıretırecek ve) n onu ık•t
daroa bırakacak ~ekllde değil, fa· 
kat muhalefetin BM M de cıaıma 

OcuncQ ASllJ<ı Ceza Mahkemf.sl, 
HU ~yın Çağla adında bir ıenc 1fl 
ay hap.ııc malıkOm etmlştlr 

H A V A 1"eşllkily l\leleo 
roloJt lsıuyona. 

nun ıahmhılfrlnr cürr. bu 
cUn ehrlmlz n dvuında ha 
va pal'('alı bıılnUıı reçrct!k, 
rfiz1:tırlar deflşfk yonltrden mu 
tedll olarak esıocfkllr. Hava sı. 

caklıfında 1 ., mühim blr de· 
flşlkllk clmıyacakıır. Dlınüıı 
rn yüksek sıcaklıfı +20, rn dU· 
•••k ı e +ıs sanılı:raı olarak 
kudedllmi,llr. 

g!lncıerilcceııınc dıılr Rusya hart- olacağı, nasıl hareket edeceltldlr. .......................................................................................... -··········· ......................... _ ...................... ...._ ............ . 
Çar ıkapıd& bir kunduracının ya. 

nında çıralı: olarak caıı n 19 fa• 
oındakl Hüseyin Çal!la, 40 ayrı hır· 
ııızlık 11uQUndan )'&rgllanmıf ye mah 
kemcdc 20 den fa~la yerden !tun. 
dunra lenzımı çaldıAlnı iti.raf et.. 
mlştlr. TAKViM 1 K\Sllll 1957 

PF.n t.,mt: 

Bir haham kaçakçılıktan 

sanık 

" 11 - GÜ~ 30 - lllZIR ıso 
R \1 l\I t 1313 •: K 1 111 19 
ııtcnl 13i7 - Rebllılihlr s 

vasatı Ezani 
06 31 Ol 24 
1158 ~.Sl 
14 47 09.Sl 
1706 1200 
18.39 01.33 
04 51 1144 

bulunm mı mümQ'kün kılacak Ltıbnan pollalnden gönderllen b!r SABAH 
ekllde oyunu kullarunaktndır. telgrafa gOre: naraeı Davlt adında ÖÔLD 

Fakat maalesef, acçtm kıınunu ou bir babam d:ln, YeşllkOyde uçaktan tKİNDİ 
oyların halkın iradesine uygun iner inmez yaka~nmış ve Polis MU· AKŞAM 
btr şeklide 50nuçlar do •urmasına dUr1yctlne götOrülmUştQr YATSI 
!mkAn vermemektedir. l9SO ıse- Lübnancıa ıı:arpllkllz çek 11Urmek . fMSAK 
t mlerlnde h lkın toptan D.P. ye auçnndan yakalanan haham dQıl ak· Gazetemize rtınderU~ 1a· 
kaydııtı n ı! doıtru cıeıııııse bu şamil.attı Adliyeye aeYkee1llmlt ancak l:llar ye ft.Simler buılnn 
ı;on ııeçlmlerde de toptan muha- lfadrslnde •Aranan ben d~ll. ~- banim.sın ta.de edilmez. 

KASIM PAZARTESi 
Açılıyor 

BU AJANSDA 

GONO 

HES!\P AÇTIRACAK :'ılÜSTERILERE 
ÇOK CAZİP ACILIS l:l};DİYELERİ 

AYRICA 

10.000 
LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE 

Ve 
Ul'ılUl.\11 KESİDELERE İSTİRAK HAKKI 

Istanbol Bankası 
Jefete kaydıgı yanlı~tır. '--------------Mlllet n olgunluiu ve sıyasl ıu- ~:.~:!! .... ~!::!~~~=!~ .............. - ........................................................... " .................................................................................................. .. 
ur derecesi o hale ıı1:lmiştlr ki. 
Mu~ B ngöl ve Nltdede oylar 
ckarma net ce• vermıotır. \ ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 1 

, 
'~ - I ' 1 

l 
' 

•He, valld. vallll,> <ıecıı, «Adaın 
yerine koyan yolı: ,,. 

Çeşitli partllertn ııldıklan oylar 
ar ındakl ntı;bctıeroen çıkan <11· 
ı::er bir ııonuç ta. şudur: D P . ıseç. 
m nll.'rln ~arısının dahi oyunu nıa 
mam~ ( 48 61 yanı 1954 e nıı=ı
betle ( '1.66 65) gertleı:nlştlr. C.H P. 
J e bu seçı.mlercıe oyların %41 ini 
almak suretlle 1954 yılına nlsbotle 
( 34 79) tlerlcmtştır. Ancak bu 
ııerleme CHP. nın tek bllliına 
iktidara ırcımestn\ mtımkün kıla· 
eu bir aevıyede c1dllc1lr. 
c M P. al ile JI P. nın aldıklan 
oylar ııözl!n inde ıutulacalı: oıunıa 
lktıdıara muhalif b rtaklm vatan· 
d~ların D P. lle C H P arasında 
bir ııeçme bahltl konusu otduAu 
ıaıtcıırcıe CHP. yl c.eııtelı:lemedllı:· 
ıcrt ııııreıımeıttedtr. Bu hale göre. 
bllh a c.M P. sının UtUdar ve 
muhalefet ar ınc1akl çeklŞillec1e 
balımsız bir yol tuttuıtu anlaşıl· 
makta ve bir kuıım halkın bu 
,,, .. ,,, ... ıtMllJ••un•••••• ... ••••...,.. .. mu•ı .... t ... MIUPU ... n .. 1M .. lt••••••••n••••••11u .... "'""'ııt .. M•tıH•••••••H-•U• •• ıo11•11111ıııııuıııııııuı•• •tttın•auııuuıuııııtı••11•n•••IHtıHııutt11ıt1HltN••••11a•tttffııırnıunı11 11 ııHtttııtı1t1tı-.-uıuıııuu 

cNe der bana?ıo 
cKııymakam mı? B ımc:n val-

14 • 
c~a:nı bl adamm~h 
cKaymaltam mıh 
cHı a 
cB!lmem. ben ne desem ~ » 

sıtltı ırilcOnü. kuvvetini kaybet
u. omuzlan dü~to 

clzzet, kardeşim.• dedi. cbana 
elndl &enden b~ka eltnı k1m uza· 
ıırh 

izzet. elini masaya a nlrllllkle, 
ama ııce vurdu. b-.,mı ııcıı: 

cSıtkı, aöylQyonun. işte,• de
di cKaymakam. n ıl bl adam. 
ben ne bllcy1In?. Hlç konUfIIIU~ 
tuttum yolt E:ııktsl olsa, neyse. o 
ı~ yeli. Ben cıc ı;!d r. konuşur
dum. şımcıı senln buna g,tmen
dm başka çare var mı? Yarın 
aabahtan git. anlat, her hAlde en 
çllı:ar yol bu Seni bolazlıyacak 
delil ya. herif • 

Sıtkı bo~uıur gibi oluyor, ısıln-
ııyordu: 

cYavu. ben çıkıp da eıın adamı-
na ne dertmh 

cYııvu. Allah aşkına. sen çocuk 
musun? oıcıerısın. efendim, böy
le böyle. bl maruzaum var, der-
un. anlatın;ın • 

cotnıer m' • 
cYavu. kovacak c1dll ya. cıınıer 

elbe' ;E kötü bl ı;ıey söyler • 
sıtkl kıntı ını dajiıtmak için: 
cTO beh cıecıı ımı:eyll'. cNec11r 

bu bıışıma gelen be!l? • 
tzzet cıe\IL!D ecııyordu: 
• ~t fa ı:nı ecıecen? Babasının 

eıftlllil delt 1 ya ·ı 1 d ... ratal· 
sıtkı d ndü ç n e .. - ~ 

lJ iflırelen bir a.'l önce turtuıma 

Edebi Roman 
lsteltı vardı· 

cE:lertm vallA • dedi 
kimsenin aıızının kokusunu 
mem Aç!ıRımdan ölilrüm 
eyi.• 

cBen 
çelce
dah• 

izzet omuz silkti· 
dyl. ısentn bllecctın ıı Şurada. 

az çok ışın roıuncıL B.r köpek 
herifin l fıy!L.• 

.Köpek heri!. emme im r ke-
11ıımış bıışımızL Sen cıcmt)·or 
mu~dunh 

izzet boynunu bWttü: 
cOra ı öyle.• dedi. cGün U• 

turısuzun. • 
Sıtkl dalgın dallZ'ln' 
cŞlndl çıkam Kaymakanıa. eyi.• 

diye ııöylencıı. ıYa bana derse. '° 
mlrtne neye k~I pllyorsun? De
fol. git, cıerse? • 

ttSen karşı mı geldim. dlyecenh 
cO ö; le derse? • 

Tefrika No. 32 
boylu, bo6lu, heybetli acıamın alQ 
bir kötülüAe aklı ennıyor, çocuıt
ıuııuncıanbert kurablldlltl cıar dün
yıı.ııı iç ncıe. ne kadar ı:tılehlllne 
o kadar ı:tılmek kl.mltlYI lncltmı.. .. 
den yaşamak ıııtıyordu 

ıKa.k,ı dedi cırtde!lm. ı 

İzzet onun tavırlannda h<>o b r 
şey buluyor. gQ!ümııüyorcıu· 

ıoıur, olur. kalk • 
Kalktılar. Sıtkı · 
cOf!fb dedi. clzzet. bağnm • ı.

nık .. B de ısen olmasaycıın. hani 
fU memk!kette ı 
Karanlık iyiden ) 1) e baııtırı or· 

du Kahvenin IQkaQnO vnkmışlar. 
tavana ası)orıar. nkşam paı.arını 

da yapmak için atık kalan dükkıln 
!arda. ııaz llmbalarının tıtlllerinl 
tutuşturu} orlardı . Çıırşıcıa ıoıklar, 
ölü gözü ıılbl titreşiyordu, tek tok 
kımaeler. caml)c girip çıkıyorlar, izzet can sıkıntısıyla ı;öylendl: 

cYok. Sıtkı, yok. ııen uyuşuk 
lıamsın ı 

sıtkını.n yQrc 1 yanıyor. ııözle
r nde bir çocuk QzQntüııü beliriyor 
dU' 

«Ben cıemcm be. izzet .ı dedi 
cB nnen uıtnıı;muınlar, yeter ı 

izzet onun bu ıı:ararısız halini. 
dU ııuıarını anladı. sıtkıda da ııo
una ;iden bu haldi. K&r§ıaında:C. 

• bazı.arı da ellerinde mendil tıkın· 
:arı, &ıtır aıtır evlerınln yolunu tu 
tuyorlar. lkl ku) lü, Onlcrlndc ~c (· 
lerl hanın yolunu nrorlardı Or
talıkta, mahalle ııralannda ba rı
şan çocukların ııöyledllı:lerı a bl tn 
sana fııre delıtlnl aratacak: b r ıes
ıslzllk, sadece ayalı: tıkırtılan le 
dolu bir .sessizlik varcıı. 

cOtra'Jacak tıım adamını buldu 

1 YAZAN: 
KEMAL BEKiR 

lar • dlyorcıu Sıtkı. ıMenraatunı 
düşilneymışım .. Beni kendi mı a
nıyor?. Al!Asen izzet. bu Raur 4&
nen cıürzUnün ne meı:ıtaatı var ou 
ıote?. • 
cOnı acnln, bcnlm aklımız e:--

mcz oğhını, biz doliru ııdamlarız.ı 
Sıttı b mı hayretle salladı: 
cVallA. biz uyuyoruz.ı 
luet dıı başını satı acıı: 

ıNelcr dön00rmezler'1.. Dortoğ
lunun dort bl tarafta kolu var. 
Rauf da MalmüdUrü .. O dıı taz:a 
bl halt karıştıramaz. hıı.. iotc, bö)· 
le ıererını !ki parıılık ecıcr Şu 
memlekette onu takan mı vıır? Uö 
rUyoreun işte. Hep dalavere ~1.1 
de.. Göz göre göre .. Ahali uyku;Ja 
ama gine görtl)or Bo:ınlm bile kre
dım oncıan ) Qkisck .. Bakma ııen ı:ı 

ne, aen. ben ıııcıeıım şurdan. nıt· 
!arlar arkamızcıan. ama o ırttsln, 

kOIAbtnı havaya atar mlllet. Kos
koca MalmüııürO olacak .. Satma:ıı
nı bilmiyor daha kencıını .. Bıık bl, 
zlm doktora. hAktme bak Senın 
o hmmın yok mu. Gııllp?. Onun 
bfle sözü ııeı;e:.- gine Bu Bu bU· 
tün rezllleşm;ş, tutulur taratı ~al 
mamıı- Mentaat ~!.lzUnü <1öndilr· 
milş herifin > 

Sıtkı: 

•BI ııün IPllltı pazara çıkar, çoll: 
ııec;mez_ Ecel. ııclen köpek camı 
duvanııa tıennlı . .1 

Sıtkı gene: 
cllanl ya? Hanı yah dec1lkten 

aonrıı ekledi: cBcn blle blllyoın 
bl işler çcvlrdlllnl,emme dilim çı~ 
maz kl .. 11 

h:z ı l!l!filnt alçaltarak: 
ıSeıı aus ıııne, ausı. cıedl. •Bu 

herifleri ürkütmeye gelmez.. vaııa 
hl yııtıvcrırlcr OııtUne acııı.mın, ne
ye u radııtını 1Ja.5ırırııın .. » 

sıtkı namuııuna titiz bir to~ 
kuylıı• 

cNemelAzııım, nemeınzıın. .. > 11e
dl 

cBana bak.• diye ellcrlnl aallacıı 
lzzet. cDenlm ııözOm kör mü? .. Gö 
rüyor elbet, ııma bana ne? Sus. 
mOtMekkll ol.. Bil, susl .. > 

Çarşıda en aydınlık dUkkdn, 
Aoçı Zühtüniln dOkkünıydı. Lülta 
terli ferli yanıyor, kapının. çerçe
ven n gö!gcsıyıe birlikte ı:ür bir 
akar ııu gibi dışarı fışkırıyorcıu. "lıt 

kıyla izzet konuşaraktan cıotru o
raya girdiler. 

Sıtkı o ıece. kansına bir şey 50; 
lemecıı. Atının karşıaına ccçıp ona 
ı;evmed . okşlU\ladı Hemen yatar;e 
girip boruıtuh.I bir uJtuya daldı. 
Kadın sorup Onı.tjturdurıın da o
nun bu halini olagan bulmuş. faz
la ü.&tllnc dü mcmlttl. 

(Onamı Tat) 

[lllL!fdlllm:EıIEitlJ 
HÜSEYiN CAHİT 
Yalçın'ın tercümeleri 

Büyük gazeteci. fikir ve sanat 
ııdamı Hüseyin Cahlt Yalçının 
(1875 • 19571 dlllmlze çevlrcııııı 
eserlerin sııyıı;ı otuzu geçmeıı:ıe

dlr. 1902 - J948 yılları arasındaki 
46 yııcıa çıkan eserlP.rln yeni ba· 
sımlarını bu sayının dışında bıra· 
kıyoruz. Tercümeler edebiyat, tn· 
rıh. btyoıırafya. politika. PslkoloJI, 
pecıagojl, ııosyoloJI alanlarında ya
pılm41tır 

Biz· bunlan buma yazı vo re· 
5lmlerl Derleme :MOCIOrlüğünOn 
çıkardııtı cTürklye B bllyografyası• 
bQ!tenlnden. İ.ııtanbul Unıven;ıtcsl 
KOtüphancsl ile Ankara Mllıt kü
tüphaııeııı kataloglarından tcsblt 
ettik. Başka kaynaklarda bir taç 
tercümesine daha rastlanabtllr be! 
ki. Oazete vıı dergi aayfalanncıa 
kalmıv tercümeleri listeye alınma
dı. 

Arama kolaylıRJ eaıııamıe olmak 
lçJn, eserleri, yazanların soyııdlan
na ı:öre bir alfabe sırasına dizdik. 
Bir eserin çe~ltll basımları varısa. 
onlan da ilk basımın altına ka:;
cıettll:. F.ııerlerin be)ll!l latanbulda 
b1111ılmış olduRundan, baskı yeri ay 
rıca tşarctlenmedl. Bnton 'kitap· 
lar orta boydur ıen uzunu 25 ı;m ı 

1 - BAINVILLE IJaCQUCSI. -
Proıı a tnrıııı. 2 cilt. - Kanııat Ki· 
tabevı, 11138. 651 s. 225 kr. - (An
kara Küütphanesl tarih serisi: 
ıvı. 

2 - BERKSON (E.). - Huiusl 
bnyatınrıııda htlkllnıdorlnr. 2 elit. 
Yecıı~n Basımevl, 118431. 117·183 
s. 2~ kr. 

8 - DINET IAlfrecU. - Çocuk• 
ınr ıını.ırnHla o rl flklrltr. • 19:ı!I. 
:.171 I!. 

4 - BINE'r (,\.) - Uulı \C he· 
den. - 1927. SOO a. 

6 - DULLI'IT (WJlllam aı• -
1\1111 RU•) n. (Tek başına bir dün· 
Y&.I • Tıının bılsımevl, 09481 
s.. ırrııtlkll, 250 kr. 

6 - BUSDECQ CAuaıer de Olılıı 
len( • TfirL: lllt'ld upıarı. - Remel 
kitabevi, Hl39. 318 a. 75 kr. 

7 - CAl<..TANO cı.eone) l•IAııı 
t:ırllıl. ltalyancadıın - 192-1. 111 • 

8 - CAODEL (Mııurıceı. - I· 
):t•l hıırrl)l'tll'rlnıl1~ 2 elit Kıın • 
at Kitabevi 1931. 466 11. 300 Kr 

o - CLAPA~EDE (Edouaraı 
• Çorul!un P•ll.;rılrıJl•I H IN•t1llı1 
Pt'd Ht:uJI. - 1028. 402 a 

10 - DEGUIGNES (Jo cpheı 
Jlllnlerlıı, Tllrı.ıerln, Moıollnrlll '' 
dahıt &nlr Tntartann Tarih·! umu 
ml•I. 8 cilt. • 1923 • 25 • (Otlwnun 
KOtOphanesl.} 

ıı - ourıuıoım ıı:mıı ı. • Atı· 

(1902 - 1948) 

ilik terblrtsı - 1928 270 a. 
12 - DURKHEIM IE.1 • Din h!t· 
> nıının Jptldnt ~killeri. 2 cilt. • 
11123-24. - !OR!umun kOtnı>hanesı ı 

13 - ı:n ıı:tılrl lıııl~ıııı hlı..:ı~ı·lr.rl 
• A. Halit kitabevi, 1038. 160 s. ö!J 
kr. • !Çeşitli yaıarlardan terctlmG
dlr. ı 

14 - PRANCE (Anatole). - Al· 
lılhlıtr ,u,aıııışlıırdı. - Remzi Ki· 
tabovı. 1937 242 ıs. 50 kr, - (Dün
ya muharrirlerinden tercümeler 
serisi: 4.1 

2. basım: 1939. 240 a. 60 kr. 
3. basım: 1947 XV • 200 fi. 150 

kr. 
15 - HİTLER IAdolfl. - J\avı:aın 

2 elit. - A. Ha.it Kltabm·ı. 1040. 
610 &. 225 kr. 

2. basım 1941 444 ıı.. 300 kr. 
16 - HÖFFDINO (Harald). -

Tt'crhbe 117.t'rl ne nı Or ~rs p•I ı..ııloJI. 
2 cilt. • 1924. 

17 - KOESTLER IArthurı. -
80\)et f'f ane 1 n balilliat. !Kızıl 
Rusya·nın içyüz!l ı - İruıel klta» 
\'I, 1947 114 ıs. 160 kr. 

18 - LABOULA YE IE.). • \ atıln 
ııa-ın lillııllı. • Kanııat Kitabevi 
1931 445 s. ıııo kr. ' 

19 - LAMARTlNE IA. del. • 
Orazlellıı. - ltı02. 

20 - LOTI IP!erreı ı .. İdpurıo 
Dnlıt.~'l•ı. • 1903. • 

Yerli harflerle: Remzi kitabevi, 
1937. 102 ıı.. 60 kr • • (Dünya mu· 
harlrlcrlncıen tercümeler ıscl'tı!I. 0.) 

2. basım: 1941. 191 a. 50 kr. 
3. basım : 1945. 156 a. ı resim, 125 

kr 

21 - LOTI CP ). • Madam Krı
ı:antem - 1903. 

22 - MAUROIS IAndre) • lnıll· 
tere tarihi. 2 - cilt . • Kanaat Ki
tabevi. 1938. 706 11. 250 kr. • (An
kara Kütüphanosı tarih scrıst: tı 
v.ı 

Türker ACAROGLU 
kütOpbanesl tarih serisi: XVJ ı 

28 - THO::l!AS ll"cllxl. - Alle I· 
çtnde terbiye, ebevernın ı:ünahla• 
rı. Kıılllrımır. • 1924. 340 s. 

Yeni harflerle: liızl.ınıııır.. • /'. . 
Halid kitabevi. 1931. 258 s. ıoo .-r. 

29 - THOMAS (F. ) A!le lçlnclll 
terbiye, cbcveının ırünahları. oınl 
lnnını7, - 1924 804 s. 

Yeni harflerle: Oıullarınıı.ı. • 
A. Halid Kitabevi, 1931. 233 a. ıOO 
kr. 

30 - VACHEROT (Etlennf!) -
llrmolirıı•I. :l cilt. • Kanaat Kitabe 
vı. 1931. 462-370 e. ı. cilt 160 kr. 

31 - VIVANTI !Annle). - \ ır· 
tlf•ılar. 2 cilt. - Rernz1 Kitabevi. 
1942. 184-207 s 100 kr • manya 
muharrirlerinden tercümeler rerı 
ı;ı: 68, 611.) 

Yalçın•ın terc1lme alanıncıa ntı 

kaClar çalııkan ve verimli oıcıu[tU 
görülüyor Fransızca. 1nıı111zce ve 
italyancadan yapılmış olıın bu ter 
cümeler hııkkında. rahmetli blyo
s:rur lıırnlılııı AllirtUıı Oon.ı'nııı 
ı~\IP.<lt'ııl.n•t Aleınlıılıı ana ı..ıtapıorı 

~:u ılalıllt'et't.. lı;llmal 'l' tarihi ı:~··r 
tem oldukları hükmüne katılaolll· 

rlz. llatt~. bu eserlerin s06yal vo 
tarihi k!lrakterlerlnden başka, e:ıo 
bl ve felsefi oıcıuklarını. lçlcrındD 
blyoııra!ya alanını llgllcndlrenıcr 
bile bulunduıtunu ekllyeblllrız. An 
cak, Oövsa «Türk mC§hurlan An· 
ıılklopedtsl• nele bunlann adların• 
vermeden 100 cildi geçtıtını de ;a 
r:ıyor. Bu aayıda epey müballiil 
bulunduıtu besbelli. 

Yine G~vaa'nın, Yalçın•ın ıcr
cümelere 1018 de İngilizlerce sil· 
rüldül!O Malta adasınc1a başlııdıılı 
kaydı cıa doRru cıeıtıı. O, tercuınc 
tşlnc o tarihten çok önceleri baş.a· 
ınış bulunuyor.cıu Bizim tC5bltl!DI 
ı:e ı;:(!rc, yukarıdaki ııstedc acıı ;e 
çen ilk ten:Ome kitabı olıın ı.a· 

23 - .d.UR.AT (Lucıenı. - 110) ııı. martlne'ln cOraziellu eseri ııı<>J. 
h'.atPrlııa. Yedlgün Basımııvl, ıonuneusu olıın Bullltt'in cJCızıl 
l 19441. 116 &. 125 kr. Rwıyaı eseri de 1948 tarihlidir. 

24 - MOHRI ITulllo) . • 1\ll reı.; -------------
reheııııeınl. • Remzı Kitabevi, 1037. K · .. D 
21ıı a. 50 kr .• !Dünya muhıırrır- eman vırtuozu evy 
!erinden tercümeler aertııı: 15.) , , 

2 bı:ısım: 1947. 151 s. 12~ ıtr. Erlıh gelıyor 
25 - PARETO (Vllfredo). • fi~ 

Jall't ıııt·~lt'l..h·rl. 2 elit . • 1923. 
26 - PICHON (Jeanı. - Cihan 

lıarlılnln şarı..n •it ı.11.l rıalilRn • K• 
naat Kitabe.!, 19311. 180 fi. 75 kr. 
• !Ankara kütüphaneısı tıırth ııeri&l 
\'I.) 

27 - SEIGNOBOS (Char!cıs) •• 
\\ rupa ı.a,1mlerlnln mnliar~tıı 
tarihi. 2 cilt. • Kanaııt Kitabevi, 
1939-40. 688 e. 250 kr. • (Ankdra 

l\fllletlcraruı mQ.sabataıarda ıııll· 
t.eaddlt mülı:Atat.ıar ıı:azaı:ı.mış oııın 
tanınmış keman virtüozu Devy ıı:r· 

llh yann şehrimize ı;elecek ye 4 ıt•· 
ıım • Paı:artest günü saray &1neıı:ı•· 

ıında bir resi tal verecelı:t• r. 
VlrtUoza plyanoCla Fercıı Sta tzer 

makat edecektir. Programda Bacll• 
Beethoven, Ravel, Sanı.ııate buıuı:ı
mal:tadır. 



• & W A ~ - t K \Gl~I l if' 

lstanbul Universitesi 
bugün törenle, açılıyor 
Fen Fakültesindeki merasime katılmaya karar 
lebeler ayrıca kendileri de bir tören tertip 

veren ta
e t tiler 

FUATARNA Dp DEN 1 Ml.LYO--N lpılı:c;:~~~ı ~~~v~~\!:S~r~~r<!~ ~: 
nı ders yılına gırecektlr 

1 Bırıncı açıl~ töreni ımat ıo da 

Ll.RA ALDIG..., iNi YALANLIYOR fü:~f~1:~~1:~~~;g:;~::·;~~ 
t ren. :onuşmliSında Onlvn?"&lte-
ıı ıı buııur :O durumundan \C a-

c M P 8 k V k"/' G •• /f ı •• d d' v • pılaca!t ı !erden bnhsed~tı. a rı· • • • aş an e I 1, una aya gon er 191 ca Un v rs telerle llg 1 SO'l 11 dl· 

te/gralta <eMillet'e hesap vermeye haz1rım» dedi ~~e\e~~:nnde duraca 
1 

b 1c1ır 1
• 

nuıu!i1 l\Jubablrlnıızden İktnc tören saat 11 Ce Marma-

ı ra sınerna.sınaa talebe!f r taratın-
-, Ankara 31 CHP atanbul 1 elan tertip eallml tir Unheraıte. 

80 .. ,U .. kbaŞ 1 ba•kanı Şemıseıt.n oona·t~ın d n nııı re5ml açılış tören nle ta!ı>bc
ıtu >asın top n L-;tnda CM P n n ıere .ı;oz hakkı \erıımemf:!!l,ıt Mil; 
1stanbu da ı;eç mlt>r ıııraıııııda D P mt>n (lnlvers te talebelcn. Fen Fa· 

lfüı ı 1 tncldeı Y d tek Ci l;I c ' ndek be a. • kOllıst l:onıerans salonund~ yapı 
lıt Osman Bö!Jkba hakkında ya lar t'hr m zdc ıu. •nan C l\I P • ıacak t3rr•ne de hocalaı,nn ka!"Şı 
)ılmakıa olan duru mada : !er lenll'rln s ıı r.rııdlrm tir olan 11a ·ııılarını ifade etm~ı C'lmaıı: 

Maznunun )'enldeıı mebus seçime ı CHP 1 leı amım )ets zlf ,:e ıçııı ıştırnke karar \ermişlerdir 
-ı itibariyle tahlıyc eclllmcsı, maz. ltha:r. eden, biri (: nın C il P a Saat ıı de talebelerin yapacağı 
ııuııun veklllert avuktıt l:!:ılt Yener,, rallndan l>02Uldu unu 110 ll~cıı v törende. \ali Gbkay• da hazır bu· 
&Yukaı .Muammer Akaoy, ruran ou t; rl.g müza!:cre t n n ç ~üzü- ıunacaktır 
~ ve dlter arkadafları taraıındnn nu,ı o:-ta a çıkanlmır..ı için CM P -------------
IAtenllmekle c 211 u. ııctnın bu hu tarafından <.A.aca K tap• hazırıa.1 
•~ki mütalliulnı da aldıktan aon makta o duııunu açıklı an Pua• 
ra dfıva doıı}~ı ve dllekçt'ler ince Arna. bugün Şemsctt ıı Güııa tu·a 
leı:ııııkten aonr• rrecı konuşulup l lı ı grıı{ı çekm~t r 
di.IJünUlerek •••Cıılakl karar ittihaz cSec;un neticelerinden memnu.1 
•dildi : olma; an bazı C ll P 1 ler.ıı benin-. 

Maznunun mebua bulunduğu bir lk' dardan b r m l)on lira nlara 
ı r&da tşled!CI ldd.a edllen bir ıı. 1 o.r Jgln bozduırtımu etrafa &lr 
Ulncıen dolayı llilfü4' ı.ı ııe. :ı.ıecll te:nı, b r ~ek ide ) a c!ıklarını !fi~ 
aınııı 26ı0/0:i'1 tarthll heycıU umu mlş olmama raıımeıı. ber ı.orıo t
ıııtye ltararı ile ıe~ı maırunl~etl tlra~ ı ıtöze a.arnk yol .. ç.ıtmı.ş bir 
ııın reledllmlf bulunmuına, bunun lnı;anın ı;oğuklı:anlllı ı iç nde va· 
•kıılne bir hOkm hakikinin halen tandaş arımın sa{: du;ı.:suna na
:ıııcvcut butunmaınuına ve herh•n. narak u lna kadar t>Ol>ılt e •• ıeiıl 
il bir mebuaun memurluk aırıuıın muva!lk bulmuştum Zat1C.ı ... zln 
il& lşledlii iddia edll<'n bir auçtıın Daşbakanlıgı amanında dil ı; ... ı. 
dolayı hali:lı:ındn taklbn icrasının kası kazırlamakla itham cdlleMk 
devrenin &anuna bırokııma.ııına Mrc BölOkl>ıı ı ı.e b r tktl' tl.'\"klf cdll· 
liste karar n:ltdlkten aonıt, bu dl!Pm zamım, Sovyetll.'rden 11ara a· 
lllebuııun yeu den mebua aeçlldltt larn y~adıgıma dnlr 1ftlral rı mıl· 
takdır<1e devre .ıonuua bııtkllma il emnl)et da resinde dlktafonla 
hnırının devam cıttıcı de em.sal ıcş b.zzat zatıılllnlz tesblt buyumıuş 
:kil etmekte olmasına ı:öre O&man ttıııu:z.. 31 ek ın Hl57 tarlhlı ı;:a:ı.e
:Sl>IUltba~nın yeniden mebua aeçll tclercıe nt ar eden be\ ımaı.ınızı 
ıııwyle tahlile edilmesine dair ta lıa}rct e okudum. itiraf ede71ln 
leplerln bu sebebe ut naden reddi s. . b lhııssn sıze )"akııtırnmadıgl.ll 
:ııc, key!lyeUn ııwııııerc teblltlne ou bc~anııtınıua blZJ D P. ~ı d • 
talep nçhlle ittifakla karar vertl teklemekle tlıanı etmcnlZl ) Uk rı
Cll. 31/10/19S7• da arzctt. m tczv ra•la mürtet> t 

bulmaktayım. Şunu hemen ıtaoe 
etmek terim ki, ben vtı arkada)" 
tarını her zaman iç n m iletin e>
nOnde o;adecc ı;lyası ha atımızı .ıe 
ğll. lılb!U i lıa a ımızn taalhlk e
den hııswılar lıaklcında da açık 
alınla h ap vermete hazırız. B.ze 
tarız :ı. pacak yerde haklarınızı lb 
lal eden demokrat ıktıdara merda· 
no ı;ek ide hesaplaşırsanız nıemle-

PROJ.'. Kllllı\1 .1 NJ;:>; 
VEıtDiÔİ uı.\"AN'A f 

<>aman BOlUlı:başınıu, Xırşeblrden 
ıenlden mUletveklll aeçlldlıol halde 
tahllye edllmem=ıl hmuıunda, t&. 
tanbul ilnı..erılteal Teşklllt 
llukuku proresörü Hllaeyln N•lll Ku 
balı fU beyanatta bulunmuştur. 

•Osman Bölükb• ının tabllyu.I 11 
ıım geldill kanaatindeyim. Çünkü 
ıııe1ru& aeç!lmcslnc mimi b r ebeP 
bulunmadıtı için, tekrar .eç.1mel; 
•IU'etıyle mebualuk Qfatı Jtnllen· 
lll lş, mebuııuk ıta.U Un\ln tazam. 
ıaun eyledtCl her tür!U hak ve im 
tlyaz!an, teşrii masunıye• başta ot· 
lllak üzere, yeniden lktlDP eylemiş 
Ur. Bu sebeple eakt Meclla tarafın. 
d.an ~l n:ıaııunıyctlnln katdml· 
ıııa.st baltlı:tnda nrllen aUb)ektU lı:n 
tar, btltUn netlcto ert Ue ve otoma 
ttlmıan ortadan ıuııtmı,tır. 1 

Blllyoru:& lt mevkul bulu~a Bo. 
llıkba~ olmayıp da, ('He c m u• 
o.mavan bir talıı.a o d -
aın mebua aeçllm~I .ıaıını: c • al 
tahllyul ıereı:ecektl. Mebı o ıun. 
111aıı: ılllltalı 1ı.ıınaenlo dur .. mı;nu 
ırıaııın:ııılı. ıçın evlevl)etlt .,!r ae

bep olmamak ıereklr. Kaldı lı:I • 
llltbU!Un ıntllıabıııdan evvel veya 
aonra aleyhine verllmlf ee al bir 
hükmün lnfl2'.l bile mebusluk müd 
deUnln hitamına tfılllt olunurken, 
henua hüküm al>meınlş olan bir 
klııı.aenln ıet:rar mebua acçllmes1ne 
namen mevkufiyeUnde arar olun· 
ıııtc., Anaya anın l'I ncl ma4ı1ea1 
htıkmlln• açıkça muıaytrdir. 

llunun akıilnl 1ıert annnek ve 
Ylıpma ... hukuk mantıtına ve tecel 
!! eden ınUlı ıra deye aykırı olduğu 
iı:adıır, icra Te kaza mercileri tanı. 
rındıın ıe'1'11 organın ullh yetine 
te:nU;ı tetk11 edece ı lçln de Ana 
l..ıt.:;ı ihlal etmek olur. 
Du!Qlbaaının teşrii muunl>-eUnln 

e: ha}rına daha bü)Qk hizmet.., 
buluumu olursunuz 1şb rl!gının 
ııasıı ve ııe oekıtde, kim.er taratın 
dım bozu cıutünu en az ·btzım ı..ıı 
<lar s.z de blld ğlıılz halde bizi ık 
t dan d tc!de.:ııııklc itham elmo
uız llerhalcıe ı; lcdanınızın sest do
ğıldlr Bunu öğrenml'k benim ,. 
çln en bü} Ok bir bahtlvarllk ola· 
caktır » 

Petrol borulannın 
geçi iği arazi 

sahn alınacak 
Buudan 4 ııtın önce trıın • 111-

kcnderun petrol borullU"ı hattının 
döşenmesine cıaır TOrk - İran ırö
tuşmeıerıne 1§tlrak eı.met lçln c!
den Mar\'ln Carıon C\"\'elkl ~e 
lnl<len ,ehrlmlze gelmiştir. Konuş 
malan cıatıa ilk ııonünde terket· 
mcstnc bir ıı!lr(lş lhtlllltının ı;, bep 
olduğunu tekzip ecıen Amerikalı. 
gazetecilere ounlan a!lylem.lttır· 

ctran ht-yettnın bir azası llnt
den Anupaya gitmek mecburlyeıın 
de kaldı Boş talan bir kaç gOnQ 
mll tstanbulcıa geçlrmcve karar 
'crd m. hk ettnü Türkler VC' ben 

Finike savcısını 
bir D~ P. li şöför 
bıçakla vurdu 
il u ru.t Dlub.a b ırtmUde:ı 

Antal'l"a 31 - D P . llstn;lndo 
mll!etveklll seçilen İbrabL"Il Su· 
bı:şı şerefine P!ntkede verilen bir 
zıyafçtte muhtelif partilere men· 
ııuı> klmse~er arasında ı;tyıısi mü· 
nakaşı ısonundn kııvı:a çU:mıotır. 

DB\·etlller!n birbirine ı:ırdlklertnl 
gören Finike cumhuriyet mtıııdcl• 
umumtııı Nurı Erol kava cıları va 
tıŞtırmak isterken, İbrahim Suba. 
~ının şoförü olduğu söylenen Tur· 
han Attkan tarafından bıçakla a
ğır 6Urette yaralanmıştır. Yarnlı 
savcı hastaneye kaldınımış. jandar 
manın mOdahalesı1·ıe büyüme 13" 
tldadı ı:&teren kavga b tınlmış
tır. Aynca. seçimi kazandıkların
dan kasabada nUmayjş yapmaya 
g.,;rn ct\·ar köylillerln toplanması
na mQsaacı.e eaıımemıştlr. 

Öte yandan ilçe 6t"Çim kurulla· 
rından gönderilen 6t"Çim tutanak· 
:an il 11eçtm kuruluna ancak bu
ı:Un ı:cldlltlnden tasnife Cğleıten 
ııonra başlanmı~tır. Geç vakit. alı
nan neticeye göre en az rey alan 
milletvekili Kenan Akmanlıı.rııır. 

\\' .\LIK't.\ nı\nt--n.ı.R 
OLlll 

Ayvalık 31 - D P. nln Blllııccs•r
de de seç.mlerl kazanması Ozerı
ne bu parti mensupları aşırı cıerc
ccde blidtscler çıkamıayn devam 
etmektedirler. Jiemen hemen .ıer 

tarafta oldutu gibi. dün gece • , • 
ulıkta da bazı m(lesslt hftdlseıc. 
olmuş, bazı parttzanlann abrik•O
rlyle ıop!anan klllabnlık DP. ll 
rruplan CHP. önünde nüma. ı, 
yaparak partinın kapı ve cam'"' 
nı taşlamaıta teşvik etmi$1ercJlr. B 
dliıenln büyüme ı tldadı it terl'!
ceğı b r ı;ırada lıjc jandarma müda· 
ha e ederek ınlemış. l'akat m(ltcc • 
\'lzlercıen blrt bir Jandarma er nı 
bıçakla 1 aralam~tır. Bunun üze
rine zabıtn kunetıerı muııtellt U· 
sullerle D P. 1 nOmay!Şçlleri daı>i: 

mıılardır. 

tutumumuzun genel batlannı a· 
çıklacııll:. Aramızcıa hiç bir llıtılfif 
konusu bulamadık. Trı.fflllfıta glri· 
şlnce akılacaı,ıımız bazı noktalar 
çıkablllr TUrklye Ue nraeaAımız 

lıer anlaşmanın Jran hUkQmetı 
•arafından tasdik edilmesi mese
lesi ele var 11 

Amerikalı. Türklyenın cebinden 
tek bir kuruş çıkmıyacatını tekrar 
ctınl$. petrol boru! arının ı:eçecejil 

yerin satın alınnı ı lbUmallndcn 
bahııetmlştır. 

1:..Jcıırıımuı halltında, ukl MeclLI 
•• ~tından. -malllm ıııyad Pikler 
ı,,_ Terli karsnn. Ana)"llMY• a~ 
t•n:ııını o l'&man açıklamıştım. Bu 
cı f -<la aene ayın ııı:terte, baf).:a 
)olda :ııır mugay rete meydan n. 
rıtmcmeal çolt temenni olunur. 

Karatıf! lekelene_r.LbJç!kla'l. 
Iİ>Yl.ı:MEZOÖLll'NUN 
IÖ7.l.ER1 

0 .:M.P. ıı ba'llnı nııınrı Zeki SöJ· 
ltın~ 0 ıu, dün. ua~ l'I de bir •b .. 
•ın toplant:11• l'li'Pı:r.4' ve O.M P. ııe 

et bn~nı oama.ı Bölükbatının 
tahliye tıılebln''l reddl konmunda 
ki d:I,Unı:elerlnl açıltlamı,ıır. Söyle 
11!.•zeı:ıu. ~u ırııda. •Scçlmlerdı! C. 
11 P. &ın D.P. y1 dc.steklodlf;h l:ıak 
lı:ındıı..ı Jddıalan da lı:ealn ı. • <lll't; 
ra anlamış bunu. •Gülünç bir ö 
rtıı• olarak Tuı!lıındırmııur. Ua~c. 
lllı:, c M.:P. Oünııltayın lddlaları:ı:n 
•kaine, o H.P. :rı deat.,klemtşUr. MY 
leızıezotlu, cC H.P nln :D!i4 a~lm 
lerıne nı aran. iatanbulda temin .,ı,. 
uıı fazla oyıann. D P. nln hemen 
hemen elkl oylarını muhafıza n. 
ıııı. bullındutu nazarı ltlb•ra alınır· 
.. bu fasla reyler n bıınıı lstllı:•· 
ıııetıeıı ııldl ı kolayca tahmin edl 
ltblllr • dem,lı:tedlr. 

Böylemezollu, Bölülı:batının tab. 
ll7e edllmcme l konuaıında ııe. öy 
le d•mlftlr :: 

•C M.P. llderl o:man BölükbaJı. 
bUgün yapılan muhakeme&! aonun 
!la, mcb\la aeçll mlt olmasına rağmen, 
Anlc;ara 2 ncl Atır Ona M•bkemesl 
tarafından tatıllyul huıusunda ya 
Pllan mtıraeaat recıdedllmlf bulun 
ıııaktadtr. Bu huauatıı. pıırtımı7.ln h. 
tanbul tl'akllltının r;6r0$0 •udur · 
&.yın Oaman Bölülı:baıının. Kır 
hlrden yeniden mebwı uçllmek 

it, tekrar teırll masunlye~ lkti&aP 
ttıııı, oımaıına ra men tahllye 
b,Jcblnln reddedllml.4 bulunması 
Anaylltllmtzın llftına n ruhun:ı. ta 
l!laıııen aykırt bir ht.rtkeltlr. 

C,'.\( r . ur: K RI JKl.ı.-

Ote yandan C.M P çnreıertnde 
dolaıan &Oylentıye ıııre, partinin 
" "k ve lda~slnden mf'IUI "'hula. 
nll, 1957 aeçlmlcrlnde talı:lp etlik 
ltrı polltıka. genel olarak tuvlı> e 
dllmemektt<ilr Mlltrlt CM P. u:er. 
de hllklm olan kıııu~ partinin c 
~lın!ere •mfi•tıı.ltlllen ılrmı, olması 
lı:tyflyettnln. ı~ ı oraanıze t-dlleıne 
llıı1 $ olmuıdır. :ı.ıutrltler bu orada 
l'rıtıte<ııı c M p lller. O M P nln C 
1!.P yl deıteklemeal ıerokllti tik 
?1ndtdtrler Ve bllhaua. 1 blrlltl 
toııııntılarına katılmlf olan Arna ve 
Ardıçoğlu'yu koyu C H P aleyhtarı 
otınııkıa auçlandınnaktadırlar 

tıu sebeple mllfrlt vr mutedil C 
M P. lll•r, liderlerden cbu&p sC? 
ınaıı. makUdıyle. bir •fnlcatAde 
~nıre• ye cldllmul tezini U'l'lln 
?llaktadırlar. Du aradı, C M:P. 1 
t tlı:llAtından yetk il bir ... ha. •par 
'ide bir umlzlliln yapılmuının rt 
"°dutunu• ilen atırmU• ve cyetkl 1 
""ran bunu yapacalı:ttr.> demi tt:. · 

içinı 

yegane 

pratilq 

çare 

FAY 

TEMİZLEME 

·TOZUJilc 

bunları· 

şöylece'"!ovu P. 

sonra 

bol su ile 

yıkamaktır 

fay 

°FAY,• bıçak, ~·ntal, kaşık, 
yağlı tencere, isli in\':\· 
tarı tertemiz yapar 
FAY, fuynıı:-lnrı, mermer

leri, banyo ve lııvabolon 
temizler ve parlatır 

herşeyi 

DAHA iYi 
temizler 

• 

L Cm il=', 

ZENAATiN 
KOÇOGO 

Son zamanlarda Tiirkiyede 
kiirıik rl aıı'atlarının geliş· 
tiı'ilmesi için çalı~malara ba~ 
Jaııdığıuı memnuniyetle öğ· 
reniyonı1~ Yalnız, hu san'atın 
geli,mesiude baıı muhtarları 
mızın biiJük yardımlarını da 
unutmamak Jazım. Çünkü on 
lıır olmasaydı , seçmen kütü· 
ğii bımrlıımıının. küçük el 
s:ın'ah haline geldiğini, kırk 

yıl düsıiu ek yine de akıl e· 
demetdil:. 

AD!\A~ \'EIJ 

50 Sabıkah 
"Gece kuşu,, 
32.5 yıl hapse 
Mahkum oldu 

' 
!zmır 31 (Hususi) - Şelmm z 

mahkemelerinden birinde bugQn 
hırsız.lık suçlan için cezalann en 
yO!tsc t verilerek rekor kırılmı,_ 

ur. Şehr1n muhtelif 5emılertnde ~ 
den fazla hırsızlık hlic115eslnln tal-
11 olan cGece Kuşu• namıyla ma· 
ruf Süleyman Şenaylar buettn so
na ercıı muhakemesi nettceıılnde 

32 5 ııene hapgc mahkQm edl~· 
tır 

Y ersi:likteıı 
Siııeıııada 

Seviseıı 
.:. 

Karı-koca 
Jfususl l\Juhablrlmlzdtn 

İzmir 31 - Buı:ün şehrimiz ısl· 
nemalanndan birinde aayrt ahlll.kt 
vazıyeıte yakalanan ve polise tes
Um edı:cn ıenç bir çıttın karı • 
koca olduklan hayretle gi.irülmQş 
t(tr. Yapılan tııhklkat sonunda ka· 
rı • kocanın bir odada kiracı bu· 
lunııuktarı. erkeğin annesiyle hem· 
şıresının de 15 gQndenberl acce ya· 
tıııına misafirliğe gelmiş oldukları 
ııntnşılmıı. bununla beraber llak
lannda dhll. açılması kararla,tınl 
m~tır. 

~\nkara D. P. 
• 

T teskilatı . 
i tifa etti 

rtn•u t ranlınhtrlc.ıı:uı~ıı 
Ankara. 31 - Ankarada D.P. nln 

ıeç.ml"r1 lcaybcitm...ı üzerine D P. 
Aukara il ı~kiıAtı topta~ IStl!a et. 
mi tir Aynı zamanda D P. teşkili· 
u ile )'akından rabıtası bulunan "" 
aynı hizbe dahil olan Belediye Rel· 
aı Orhan .Eren ele bugün lstlfasını 

verıntştlr, Bunun üzerine Dahiliye 
Velı:llletl Bell'diyt Relalillnl ıedvlre 
Ankara Vallal Kemal AygUn'ü me. 
mur ederek bu bUSU61G bir karar
name hazırlamıştır. Bu ara<la D P. 
il başknnlıAından l.sUfa eden Sel!i· 
mi Bilgenin )'erine muhtemelen 
Mümtaz Faik Fenik getirilecektir. 

Nobel mükafallnı 
2 Amerikah aldı 
Mükôlatı 
ile alan 

atom hakkında 
ilim adamları 

buluş/an 
Çin asıllı 

noelaten Pre,,. 
Stokholrn. 31 - 19,,7 Nobel F l· ~n Ning Yang 42.000 dolar tuta· 

zıı.: mukAfatı bu yıl Çin Mıllı iki rındakl mQkUatı payla~acalı:lardır. 

genr Amer ı nüklear fl:::lt.çlye h:ı genç b1lmnln ce~ıttıkll kanun
\"tırilmlGtlr 

Oolumb 3 On ve."!!'~ flzL'> pro lan üzerindeki çalış.malan atom 
tcsCrü n~. Tıluna Dao ı.e,. •ıe Prl- bünyeslnln daha iyi anla ılmasına 
C" :m Hzlk en"!' tü ü pro!~ö:il Dr. blz:nct etmt~tlr 

i~ ·1<~·iai~f'l~ö.~ü .... iç·i~·v·~~i .. i'a.bi;·i;; ·k~.il~~·d~ 
Ba~ ı !nelde) 1 !:mı suç lımadlandır 1046 da rey 

ithamlarda bulunmuştur. Kala- baydutluıtu yapanların iktidara 
tat kon~a:ıı eı;nasında sık sık geçmek 11ımıyla ve hayatlannın 
ou tabirleri kullanmıştır: bu ikbale erlşmeıte yetmıycceıtı en 

cUzun zamandan beri lktıdar d~cslyle ı;öyleC!lkler1, uydurdulı:la 
hasreti çrkrn iktidar düşkünlcrb tı sözlerden ibarettir. lleplnl::e te

cMull• P.rls ırözü dönmü, poıtU- ıekkürler •'derim.> 
kacılan B u ı;öz!erle K lllafat aya a kalk· 

•Türk milletini !t~cı etmek I~· mış ve toplaııtının sona erdll!lnl 
teyenler• ttısı.s etmiştir. 

«HM!s emel sabıpleri• Toplantı salonunu terkocıen ga-
«1946 da rer bayüutıuıu yapan- t:etecller. h01cl1met dına ynpılan 

lan konuşmanın bir cayağınızı cıenk 
cSahtc peyııamberler elbl ~ehlr alın» lhtan mahlyetıncıe mi, yok-

felılr, köy kay dotaşantan sa muhalefete aı;tır ııözlcrle dolu 
«Pevkallde e.bllk Clüşküntı lider bir cevap vermcrnı oıcıutunu ııa· 

len rih olarıılı:: anlıyamamışıarcıır. 
«D:.ktaUlrlültünO kan He lekele-1..--------------

ıntş adam» 
Emin Kalafat, ltcnuımL'lının so 

nuncıa ke.nC!lılne cbu ııöylec11t:lerı· 
ıılz arasında mevcut. kanunlara ı:a 
re ııuç ııayılablleeek çok oer van 
diyen DOnya ı;:azetesıncıen Uayrt 
Alpara şu cevabı ve~tır: 

cBunlar mı? Bunlar kafamın i
çinde, dilimin ucuncı.a cla.-ılann 
çok lı:Oçük bir lı:ısmıdır.ıt 

cŞlmdlye kadar hep onlarla ko 
n\lştular. bizim için sadece mem
lekette Cleğll bOtün dünya muva
cehesinde itham ve lsnadtar 11avur 
dular. sestmlzl çılı:armattık, şimdi 
de ben ı;öyleyeceıtlma diye konlllJ· 
maııına ha.,lıyan De\·let Vn.'ltlll, ~e
çlmlerin Jı:ııhlr ekııerıyetlc Ot'rook
rat Parti ta.rafından kazanıldı[:ıııı, 
bOU!n tezvir ve ırtırıılann artık so 
nunun gelmesini, iktidarın meşru
Jyetını şüphe altında bırakacak 

her türlü harekete lı:~ı ıtereken 
Mlrt tedbirlerin alınmasında hQkQ 
metin karnrlı oldutunu ıtade et
nıtş Te guetecJlercten kendisine ııu 
aller ııorulmeııını ısıemtştır. 

Gazeteciler bunun üzerine Emin 
Kalafatı &unl ye.Rmuruna tutmuş
lar ve bir hayli bımaıtmışıarcıır. 
Önco şu aual wruımu~tur: 

t.Konuşmanız esnıııııncıa herkese 
düşen vazttcnln 1lı:tldara rahatça 
ç&lışmnk lmlı:linını vermek olCluıtu· 
nu sövıccllnl:ıı. Bu rahatça ç&lış
ınak tnblri ile tenkide talıammm
silztnltli 1tade etmek istemiyorsu
nuz cıcıtll mlh 

Kaln!at: cHayır, bllfildıı, tenkit· 
!ere cııı ma ınusamabn ve tabaın· 
mül ı;:Bsteririz. Fakııt baın haber
ler o şekilde intişar •'diyor ki .. » 

- Gazeteciler haberler Ozcrln
de tııhrltat yapıımazıar. NR:>ıl ik
tidara mensup bir şab.Slyetln be
yanatı cıejilştlrtleme~. mulıalcte 
tlnkl de dcltiştlrllemcz. Siz bazı 
gazetelerin kasden 61ze karşı cep
he aldı~ı kane.atlm1e mlslnlz? 

Kalafat - Hayır. matbuat dör
Clün<'tl kuvvettir. ona hOrmetımız 
Yardır Fakat bize karşı daha ın
&atlı olmak da kablldtr.11 

- Eten(\lın. bu &eçlmll'!rcte hal
kın hiç del:llsc > ansı. lktıcıar ka· 
dar muhall'!l'Un cıe safında oıcıu
ııunu reyleriyle c&ten11. Slzlıı sert 
buldu[:unuz ifadeler, pek çok kim 
se~·c öyle gelmiyor. B1n~nateyh 
matbuattan tamamen sizin g5rü· 
gOnüze uyması ne betleneb!Ur, ne 
dıı ıstenebllln 

Kalafat - «Burada matbuatın 
bir cıostu olarak huluncıuıtuma !· 
Umad edin. Ben hct>lnlzl sever 
\'e takdir ederim. llatbunt dördün· 
cü kuvvettir.» 

Bayındır Demok
ratlan İnönünün 
başını istediler 

('Bap 1 lnclde) 
arada kalabalık arasından. ıC.H.P. 
başkanının lı:ııll.t!61nl ı.sterlu diye 
bağırarak kalabalıtı galeyana ge
tirdikleri ele müşahede ecttlmlşUr. 
Bu roü!'651! nümayl~ bareko;I ya· 
rım saat kadar devam etmı.ş TC 
zabıtanın hcrhanı:L bir mQclahale
aıne manız kalınmamıştır. Bıivle 
bir bAdl.senln zubunınun muhte
mel bulunduıtu yolunCla cıaı:ıa ön· 
cc C.H.P. teşkllltı tarafından kay
makamhlll yapllnn müracaat~a. 
t.Cumhuıiyet Bavramının tes'idi» 
mOllba:zası ileri ı;Qrülerek hlQ bir 
müdahalede bulunulamıyacatı şek 
llnde ccyap verilm~tlr. 

HAdlse Bayındırda olduıtu kaCIB:' 
bütün Eıze çapında derin bir üıün· 
ta uyandırmıştır. 

Seçimlere itirazlar 
devam ediyor 

rna,ı ı lncld e) 

Öte yandan, Konya iı Seçim Kıt· 
rulu buı;nn bir tebllf: ynyınlnyaıtk 
ıcçlmlerde D.P. nln 139828, c H.P . 
nln 127824, c M P. nln 31568. HUr. 
P. nln Clto 13780 or aldıklarını bil 
tllrmlırt!r. Buna nazaran D P ile C 
H.P. ıırasındııJı:I O" tıırJı:ı 12193 dtır 
Buna mukabU C 11 u il b •kanı bu. 
ırtın halka bl• mMllJ Tll\"'lnlamı~ YC 
eııstermb olduklan ,.uıı;I Te yardı 

""" t••,.lrıtnr etmiştir. 
c; \ \fSl' ~·n \ 
~ms\ın, :ı - :it Sec m Kunıtn 

l"'.'R P nln ıuracnı t!!tklk .-ııerelr 
kendla!nl karar almai!a vl'tklll eza~ 
rnemb ve ltlra?.1 Yftbrk Seçim Ku 
•uluna havali' nı .... ı.ur. 
u·,·n""'JH c;ıırhrts 
lPT\T t f.;;n:'llnt 

Afron. 31 - c ı P ıı lıARkt1n1 48 
"in se<:mrnln O'I" kullanmnmıs old•• 
&unu .. utkalarla tenlk ederek tı 
'leclm Kunıhınn b&STurmuş ve Af 
"lln ııeçlmlertnln 1ı:ıtatınl l.ııtemls 
tir. 

KISACA 
MEDENiYET 
öNCOSO 

N f'J e JU Atatilrk'lın 10 uncu 
:rıl :nutltunu Jıer 711 bir flıl 
defa radyoda çalıyorlar. ça. 

lıyorlar da dnlet adamlan da &11· 
zrt 6&.Datlanlan bahSC"deblllrln· 
mi dlJor, aevlnlJ ornz! Yıllardır 
drYlel adamJarmın:m nntnklann. 
da bir defa lıllt güzel unalhr· 
dan bahsedllclithıl dııydunuz mu! 
Türlh tilrlll onemll konulardan 
soz açlJ'orlar, ama ırtıuı u.ı:ıatıa. 
ra sıra celmfyor. Hele demokru.I 
adı verilen yıllara clnllflmbden· 
bul meydan ııutuklan da, milli 
11.ayraml&rda 7.apıl&ıı Jıonupııalar 
da k~leşmlş lılr talalll cümlele· 
rln 1aıı 7ana cetlrilmeslı:ıden Jıu. 
rnlnyor. Daha apını açmadan lln. 
ce kimin ne d~ecrtlnl az çok 
kestiriyoruz. Belirli eüaıleJtti, ya 
ela onlara benzeyenleri ezberle· 
d.lk. Bunlar aJdmdaıı daha çek 
gtrl it.almış klltlelul olıpyan, on. 
lan e~turmala ,.arayan IOderıe 
dolu. Jtülliir, cilzel saııaUar, ille· 

IAYP'A I 

nl,-etlnln ufkunu açan bu,-ülı in· 
aan. Cumhuıişelln onuncu 71lın. 
ela 7enl Tüı1i:lyenln 7ürü1eul;I 
1olu (!urken C'llmhde n ka!L 
mızda tutacaCımn: tek meşal.,uln 
müsbet ilim oldu&unu 1ıellrttlk· 
ten sonra ı:üzel sanatlar için tU 
aozlerı s61lemlştl : 
•Şunu da ehemmiyetle tebartıı 

ettirmeliyim kl. yüksek bir ınaan 
cemiyeti olan Türk milletinin ıa. 
rlhl vaa!I da güzel nnatları an· 
mek n onda yUltselmelı:tlr. Bunun 
içindir ki mutetımtzln yQk.aek 
karakterini, yorulmaz calışkanlı. 
ıını, zeklaını, ilme b•tlll1tını. 
gOzel eanatlara aevgla!nl, mllll 
birlik dunu.sunu mütema<tıyen 
Te her türlü vasıta ve tedblr:er· 
le beııle~rek lnklp! etWınek mil· 
11 1llkümüzdür.• 

Cumhuriyet bayramı gllnüude 
seçim kavıaıarı ve çek~elerlJ· 
le yorulmuş, uzanmalı ve 1ıaybet. 
melıten lıa$1ı& bir feY dil~ilnme• 
1eıı dyasd adamlar= ıııımeııı 
AtatUrk'Un H 7ıl geriden Jiikse· 
len sesini duydular mı! Ata• 
tllrk'\in e erlerini korumalı onun 
ldrallerlnl ı:e.rçelıleşUrmekle o. 
Jur. adeee achııı anıp, atlamak· 
la. parla.k alizlerle o\tlllf'kle drtll. 
AlatOrlı mUıbet ilim tek mr,ş'&le· 
dlr der, biz oy toplamak lçln ge. 
rlllkten yardım umarız. Atatürk, 
gUıel sanatları inkişaf rtUnnek 
mllll Ullıllmilıdür drr, biz güul 
sanalları del;ll gellştlrmek, bal. 
talam•k tein türlü çareler :rara• 
tırız. Hele Atalllrk'ün bu ölmez 
sözlerinden tam çryrdı: Jiiı1ılın 

ı:erU!lııl de hatırlanak ut.ancı· 

ma kat kat artmaz mı? 

denl1et ~1 kuramlar çolttandtr 
yeUı:IU kl~erln :nutuklaruulaıı d. 
UndJ, k~lloldu. Günümüz stpı. 
Rt adanılan ~in .klllleltte tesir 
ed~lı: stiıl• lıunl&r del;Udlr, re
sadllf neUeeslı:ıde attr slJ'a,set &· 

damı medenlyet n-7& mllıbet ilim 
kdlmelertal lnllla.nsa da bunlar 
Ctı'fekt.eklnclea tok deJ"1Jı: bir 
anlam t.qır. Dedfllm clbl, chel 
aaıı.aU&r aözO be lb'uet adamla. 
nmma a.lıl:uıdan laDe ceçm~en 
1ararsız. caıdWz lılr ikel.lmedea 
ibrettlr. 

AtatUrk nlcln bü:rüktUr! 
Dunun bir revabı da bentr şu : 

Ölilmllndeıı 71llarca sonra bile 
TUtk toplumunun medrnlJf't ön· 
eOıO k&lınakta cknm e ttltl için. 
HlLl onun sesi 10l clisterl1or, hl· 
ll onun sö:ılerl dotru7u, ıerçelı 
olanı anlab7or, hlLl onun çl:ıdl· 
tı Ukrlrr mectenl:ret unrnncla !O. 
nllmllıU 1ıellrt4or. Yalnız At&• 
tllrk'ün onuncu yıl nutkunu din· 
lemeJı: tıUe klJlnln umudunu, ctı· 
nnlnl arttırmaya :retlyor. Xede
.nlyet tt llerlllk :roıuuıla llnle· 
mek tstJ1enlere kuynt nrlyor. 
Her ~eşit karamsarUklan ~ııectk, 
unutturacak, mutlu kılacak ita· 
dar ... 

GflnJ saaaUar shfinll lılr nu· 
tukta 41n.le7e1ıllmek tçtıı Cumhu· 
rtyet ._Y_, yıl411nllmJerlnl n· 
ya ıt Kasuıı matem ailnllnO lıek· 

temek cenk. Bl171lk Atatürtl'ün 
Jı:a.11ıolın&J'ıua sesi hu 711 bir iki 
defa gllsel anatlar konnıunun 
atlr ulusun hayatı, cellpnest l(ln 
ne lauLv iıımıll oldutunu bire 
hatuJatlJ'or. Türklere Batı med• OKTAYAKBAl 

İzmir'de yaz 
geriye döndü 

~ 11ı111111111111111111111ı11111111111111 ıı:: 

§ Kııgaııda ~ 

hmır 31 (Husus!) - Bul'(ln ıe!ı -
rlmlz bu meT11lmln en r.ıcak ııünie· 
:rtnden birini yaşamı~ auhuneı. ııa. 
neşte 48 dereceye kadar yüksel· 
mtştlr. 

B u Olddetll t.ıc&ğın bir yalJnura -
başlanı;:ıç ı;ayıldııtı çl!tçller tara
fından lfa~e olunmaktadır. 

C. H. P. iktidara 
gelinceye kadar 

traş olmıyacakmış = 
llususl l\Juhablrlmlzdrn = 

-ve 
Jtlukoııdo 

Ereıııektaı• -

-= 

izm r 31 - CHP. f>lnln bu ~e- 7 KASIM 
çlmlerdt! fktldan taybetme&lnden :;: 
müteessir olan Faruk Tekglratn a· -

11ında bir C.H P. t V&tand~. aayet =PERŞEMBE Gu·· Nu·· = 
carlp bir boytotıı l>ıışlamıştır. Fa· E E 
ruk Tekgll'frtn. c H.P lktldara r.- -
llnceyo kacıar traş c:nınmaya ita- _§ l'ATAN'DA =-= 
rar veımış ve dünden itibaren bu 
karannı tatblıta başlaml§tır. ;; 111111111111111111111111111!11111 il ııııııi: 

• Oııce ııeç nklt aldıeımız bu habt. 
rl salı\blyetll mt.kıımlardnn tahkik 
~ttllı:. Faktı. t bu aıralaroa bu ı.ıe 
a!Akalı ph&ıyetler Başveltlleıte Baş

vekil Adnan Menderesin r!yıısetlnded 
v pıtan ıoplantıda bulunduklann· 
dan teyide !mklıı bulamadık. 

-0-

- o haldo ıotren bizim bazı 
meselelerimizin hallinde !lnflmüz· 
deki den de yarcıuntarını bckltye
b!llr mlylz? Ouetccller Sendika· 
ı;ının aÇtt'ması. ba.'!ına mütedair 
hükQmlerln hatlnctıımesı. basın 
ıuçlulannın artı .. » 

. . AKiS Neşir yasaklan ~u Hafta 

Zukof' un azli· 
Hadiselef 
Sebeo oluyor 

Çekoslovolcyodoki Rus 

kuvvetleri arasında 

isyan havası hüküm 

sürüyor 
Anadolu AJ:ııın 

Roma. 31 - Romada intişar eden 
•Tempo• ga:ı:etr~lnln Cenevre mıı. 

hablrlııe atfen blldlrdillne söre. 
•Çrko~lonk~ada Vellke Kapusanl 
Te Kralovskl Şlumek merkezlerin· 
deki mühim 2ırhlı Sovyet blrHklr.rl 
araaında bir tayan havası bükUm 
allnnektedlr. Sovyet ve sonet · 
Macar hududuna bir kaç kilometre 
meuiedekı bu merkezlerde d On ö • 
leden aonraya kadar •Mareşal ZU· 
kof''lln n~lfealnden alınmış oldu 
ıundan .lı: lı:nae haberdar de ildi. Bu. 
rııdakl Sovyet askerıert oldukça geç 
eilrrlne ııeç~n !\loııkava gazetelertn. 
den o.ncak dlln bu haberi öğrenmiş 
Jerdlr • 

Askerler Tt' 8Ubllylar anasında fld. 
detll münılcaşalnr olmuş, bu mü· 
nakapİar askeri poll.sln ııelmesly'ıe 
lı:eıllmtş ve polWer askerlere kıt'•· 
tanna dl!nmelerlnl emretml 1erdldr. 

Kalafat: - cOoo .. sız beni cıe 
rnın bahsettıltlm eski liderler gibi 
her şeyi yapnbllcelt kudret ve 
kuvvette aörOyorı.unuz.. ilen kabl· 
neye aırip clrmlyeceğt bite belli 
olmavan bir mlllr.tvcklllylm.> 

- ·Fakat burada bizimle hü:ttl· 
met adına ırörüşmenlzl nazan dik 
kane aıa.."Bk bu taleplerd~ bttlunu 
yorun 

Kalafat: - t.Olur, olur, alz lltole 
benim dedlltlm gibi mutedil bir 
yol tutturun da. her §l!Y olur ıo 

- Efendim, cıcmın radyonun se· 
Qim gilnO yaptığı neorıvatın pro
paganda olmadılını &!lyle<llnlz. 
Halbuki blrıız ııcç olmakla bera· 
ne.r Yükııek Seçim Kurulu. bunun 
propaganda ııayılnblleceıtınl karar 
nltına aldı 11 

ıtaınrat: - cBcn hll.IA propaıııın 
da olmadığı kanaatindeyim. Bun
dan enelkl ıuıçlmlerc1e de ayni oey 
yapıldı, kimsenin cır 1tırazı olma 
dı Hem racıyonun il n ettlll se
çim neticeleri oy 11111'1111 20 blnl 
aeçmlyordu. ıo milyon reyin ya· 
nında bu neyi ifade eaerh 

Çok e • ıraııe eder. Radyo 
neşriyatı koyu pnrtlı:anlar tarnfın 
dan hoparlörlerle andık ba+ılann 
dakt vatand~lara da duyurulmuş 
ve Demokrat. Partinin kazanmakta 
oldu!tu intibaı ~le ııeçmentcr tesir 
altıncıa bıra:ıtılmııtır.> 

Kntnrat· - cAyni şeyler Amcrl 
ita \"e tnaııtcrııdıı de oluyor. Orada 
dn radyolar netlcrleı·ı hemen H'r· 
meıte ba lnrtnr. Hem muhalefetin 
geçlmlerln iptal cdllm~ı için btl· 
tan cıel!ll b~ndan ibaret mi?» 

- Elbette del:ll efendim. 
Kalafat - cArkadıı.şlar. bütün 

buplıır asil e.ıası olmayan bir ta· 

Ayrı<'a. ııatıtar orıı:anıann.ınn 
lılrl rlr: ~r\;l>: Hütuııtıık M r 
nıaııştl lınllıulr: lıılinll> •· 
"''" h fııll•rlr.rln te1' nıfl•eb· 
blhl nl nrııı.; illin l'ılrcel.; 1'ıı· 

rıar 1 ı Ut.rı,c &otünnli tli~. 
Bir E h ııı etozal nır~·uıtrrıl. 
nncaı., ı.ıııa baı.ı.1111 tı:ı!ı: 
nı:ıhı.emelrrln 1'RNrlRrl) le 
ahit oln<'.aiına ıort, tıu :ı.. 

lldar saxetr inin: tıaşk.ıl•· 

rını fütur UZt"ll •ll('lllllflll"M• 
ı •aı. ı.aılıır l.tndl ini ml' 'ı\· 
lb tt,ız ı;a~ 11hllıne,lnl ılt'. ıtlt; 

knte llett· r ıörü) oruı \t c· 
aerır ıım.-ıl nrıı~ 

Keyfiyeti. 111111 ı.;.ıııuıı mrrı·I· 
!erinin dikkatine 11r1l'!ıtnı~. 

'\'l ="' 

ÖLOM 

.Mebrllre Ero. 
nat'ın eşı, Ünal 
ve Çeler'tn baba· 
lıın, Cemi! Ero
nat'ln a~abeylal, 

Müne~ Erunııt'ın 
kayınblradtrt, ib· 
rablm •• :M&lı:bu. 
le ErgOr~n :rele· 
n ı. .N lha ı J:rıör'
On da:ruı 

Oenbclllk Bankası 
Bafk&ptanlarından 
sı-:c.\Tİ EROS,\T 

31 Ekim 1957 tarihinde Hakkın 
rshmettne knuşmu,tur. 
~nareal 1 Xasım lOŞ7 Cuma a!lnü 

ikindi namazını mQtuklp Cihangir 
Flnızala camllnden kaldırılaralı: Pe
rlköydekl ebedi latlrabatırAhına teYdl 
edilecektir. 

Alleıl Efradı 

Adnan 
·Menderes'i 
Anlafıvor 

• 

Pazardan Bu Yana 
Başkentte plup Bitenler 

• 
Nefis Bir Başyaı1 

BİR SİSTEM MAHKÜM OLDU 
Yazan: Metin TOKER 

182. Sayısı Bugün Çıktı 
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G. f rankonun 
Hususi 
Hayatı 

Generai Pranco bi r ut c;-ın :ııı 

1oenelik « Dün·· anın en ~rarenıı.:z 
O~\·Iet Başkanı • 1fat1nı t erket t 
Dahı :ı harpten aon ra 1kt Q'\t a 

a:~l d l ll ııünden bel1 Caudili o • F'ran 
co')' a takı:an ı •kaP» hu&Ut>i ha··a
tına 31"rd ıtı perdcy ı kaldırma··ı ..ıa . 
ın.a t'eddetmış tır 

İlk de!a oiar&k Pa. ... o de :\Ieıı -..~ 
yaz:ı;c •arıvının tapılarını aı:e· .... 
c.!ere b i r &aat Jç ı n açmıştır B<l 
hareı<et ıı! JYatii h.al:ımdan a:a.vt>t usrı 
('.ek:cıdır, z ıra b l r ka(' ~üne kadar 
Pranco kat'i b.r net1ct" almat üzere 
Ba.rcelonf'! Kon tu . Juan Car!Olio''J!l 
oabası ıı e fspaıl}·anın atldE"k! ha· 
nedan dA\·Mını hallE"tmeıc için bı.
lwt&l'a"tır 

• 

' 

Bırkaç hafta ~V\'t"l lspan}an :n 
.raz:ık merkezı San Srtıu!!&ndaıı 
• l\ııor• adl ı ra:ı Sada')· a. o~ad 
da Puo ete ~ . • aJl <0 enrrJll11 J.ıı«aıındnı..ı torunları 11111 tn J. Oı.:tııtıdfir. Bayan 'lıı:-111 
dah'I<" 11 • .,..·,• ıbr~·& &elf'n GE"nf'r:al dt-1 Carınırn l.. U t'aıındn aıı, ntn tır ı.. e r~, ı.. ı;ocuıu .. ran rl~co:r u tutu.vor 

• .. ......ımınd.an yükl .ı 
b ir raı. E~ırm.ıı:IJ'. t imd i Franco /M 
3 lıafta:ık bir Jst.rahate hazırlat>.· 

~.~':0~;.;,~~:~';·~:..:~- ~~:~.:7: M. M. V. 1 No. lu. Sat. Al. Kom Bşk. Ankara 

1 t] ! ı; tı-1 i 11 i l tJ • ] • '! fl 11 
Hapse girmemek için 3 

senede 3 çocuk doğurdu 

954 ent-.ııinde Amertltan ıııı a
raaı kac;:akçılltından dola~·t hap.ııe 

mahlc.Cım edUml !J olan Concf'p 
tlon Maecardo adında ı:ıtr kadın 
U9 l'ene lc:lnde arka ar:.taya ue 
ÇOC'uk do.ı:urmuştur. 

ltalyan kanunları ı~regtnce 
çocuQ:unun dotumundan attı a y 
aonrara kadar ham.ile kadınlar 
haj»eclllmedikler!nden ConcepU· 
on haplaten kurtulab~lmelı: için 
bu u~uıe ba.~vurmuttur 

t.ı kanhı1:ında b:r be-yet atom 
mc.sele.al ü:r:erlnde :ecea ıundU:r:· 
liı çalı'<malarda buhınmak!adır. 

Bu hwu.ı.ta elde edtıen maIO.ma· 
ta JOtt. Alman iltmlen rnu.abeı. 
neticeler elde et.mitlerdir. Dlger 
taraftan Klel şehrinde ıırote.sor 
Loch ba~kanlıQ:ında başka btr he. 
yet de aynı me•zuda ç&lll:'ma
ıarıa me ,ıuldttr. 

Fransa'do kıskançlık 
kurbanları 

Yapılan blr tatatiat. e sor• 

Beynelmilel mürettiplik r== 
müsabakası 

J.fll!no'da beyn('lmlleı muret-
tlpl!'k nıu.&bakuı 16 memlekete 
mtnııup 300 mUrett.lp ara51ndan 
ıec:tlen 30 ttş: aruında ıapılmt!>.. 
tır. Blrtnclllğt bir İAvlçreıt. jk.ln· 
cı. UçUncU ve dördUnci.llüj:U İ
talyan müreıtlplerl kazanm.ı~lar· 
dır . 

Evita Peran'un cesedi 
kayboldu 

Arjanttn"deic.1 Peron taraftarları 

c::e•relerlnden verilen bir habe1'9 
ıöre, eak.1 Arjantin ba,kanı Pe. 
ron·un e,ı Evtta Peron'un ceı.ed\ 

taybolmu,tur. 

.• ~ 

1 ~\.~' 
r 

.!."'oj 
• 
~· 

• 

Franı>a·da !Uşkaııc:hıt Jı\z.Undtn 

vuku bulan cinayetler çok m.ü
h:m bir yekO.nu blllmaktadır, Se 
nede 60.000 cinayet. ta;rdedllmek· 
te ve bunlann a.ooo ın:n 1mlll 
ktaltançhktır. Bu tataHı':lı;t ya 
paıı. Adllre Ve~ıUetı müdürlerin. 
den ADdre Touren'dir 

Verilen 17.&hata gore, lı:atledt · 

len kadınların Jüzde 4.1 i , ka~:e. 
dilen erkeklerin yüzde ıı l kıs. 

kançltk net.lce.aınde bu akıbete 
utramaktadırlar. Kı.akançtıi(. aa ı· 

ı aı:..ırıe intihar tdenlerln aarıaı 
da •e.nede 2000 kadardır. 

1 r; 

t 
ba:ık:an ve 4 torunu: ~1&.ria del 
Carme. <6 raşındaı. :'l.Iar1& de la. o 
ıs ya lndaı. FrAl'JCJ6CO 13 YL"lndal 

"Yt' !l.tar.a de htar f l · 

ost ) 
Celil Bayar, isn1et İnönü Fa-

lih R. Atay. H3'an . Ali Yüoel, 

Askeri birlikler ihtiyc.cı için alll kalem meyve satı n alınacak· 
tır. İhalesi 19.11.1957 ünü saat 15.00 de kapalı zarf ıısulil ile ya
pılacakt.r. 6 kalem meyve bir istekliye ihale edilebileceği gibi her 
kalem ayrı ayrı veya bir kaç ka lem isteklilere ihale edilebilir. Ev· 
saf ve ~artnameler hergün komisyonda Ye İstanbul Levazım ilmir· 
li~inde ~örülebilir. isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir ~aat 
evveline kadar teklif mektupların ı komisyon başkanlığına vermele· 
rı iliın olunur. 

Cinsi Miktan T. fiatı T. tutarı G. Temjnah 

li:'rıta·nın ce.ııedl vaktiyle tah
nit edllmlştt . Peron tarartarları 

hük!ımete mtıracaaı f'de~k. bu· 
nun ortaya c:ıkarııma.ını !atemi · 
!erdir 

Rus atom bombasının 
sırrı 

Ham.burslu !lılk aıtmı Dr. Dl· 
ebner, atom araıunnalannda ı. 
mayUıı: etmiş ıenç mealetdaı,la 
rından m.Ut.e.11ekktı bir grupla. 
Rwıların atom bombalarında el .. 
de eçtlkleri ıeU meıer1 tetkik n~ 
Uculnde onların ıırl&nnı O!l:ren
mlşl.erd.lr. BüyUk bir Alın.an aı.. 

ı.ai grupunun maddi y-ardımlarıy· 
~(' vapılan çalı.şmalar netlceatnde 

~-- -
1 

( 

k~....__, ~!~ 1 

il --- j 
Yakup Kadri, 'Iemduh Ş. Esen. 

'rınro llk de fa üu)Uk .,:ıhalık oıınn · atını tıırtnmeıe (alı.,ır~ 
ı..rn rt' ... lm (·f'.'~tlrl)or 

dal, İl han Başgöz, ~!etin Elo~- Elma 28 ton lss Kr. 43.400 Lr. 
lu, T. Çavdar, Suat Ta~er, A. A· Ayva 4ton 85 • 3.400 

ı raz, Cahil Irgat, Şerif HulÜ!;İ, Armut 7 ton 150 10.500 • '1144 Lira 
Feyyaz Kayacan, Sevgi Batur, T. Portakal 75.000 adet 19 • 14.250 • 

ı Kakınç, Orhan R. Yüreğir, lla· 'fandaline 11.000 adet 23 • 2.530 • 
lım Yal;cıoğlu, Hüsnü A. Göksel Limon 14.000 adet 17 • 23.800 • 

ı 2. Sayısı çıktı Yekiln ++ 97.880 
1 Lira. P. K. 133 · Ankara (2808 - 15418) ı 

Harburır •e Gbttingende tecro \ 
beler yapılmıştır. YLne Hamburc -- --- l 
da Nobel tız.:k mu:.:6.tatı kazan. 
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DiKKAT DİKKAT Y2rı'l 2 Kasım 1957 
Cumartesi s.ıat 14 de 

HER ŞEY VA R 
Harika c~va, halı · i l·Ize müzayede i 

Teşvikiye Şakayık Caddesi Altınlar Apt. 42/8 
Teş\·ikiye Karakolunun karşısındaki ~okaktan girilir. 

Ihlamu r Yolu Krapn Konser Piyanosu, salon takımı, M1n 

model yemek oda ı yatak oda~ı. h3rika a\ izelıer. otoıııatik 
s-amaşır makinesi, dikiş makin<>'ii, C'lektrlk ~üpur"'esi, dan
tel tüller, Lingafon, halı. salon takımı , A.c;ıtra~an kürk. ' 1u-
ton llore mantola.: V' \· PORT\KALTel: 44 54 59 

~ 

Zonguldak Belediyesinden 
Sehrin muhtelif c;okaklarınd.a kapalı zarfla eksiltme ısureliyle \ 

tretuva:- yaptırılacaktır. 1 
Keşfi 51930.50 lira olup geçici r<>mınatı 3.895 liradır 
İhale•i 5 Kasım 1957 Salı günü saat 15 de Belediye Encüme

ninde y0:.pılacaklır. 

İ~teklilerin bir kalemde buna benzer 20 yirmi bin 1irahk i~ 
yaptı~ına dair belge ibrazla \hale j(iinünden bir gün evvel Beledı
ye rei<liğindrn belge almalarL 

İhaleye girecekler 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine 
te-.·fi.k:an hazırlayacakları tf>khf mektuplarını ihale :,aatindcn bir 
saat lince belediye reisliğine vennelerl. 

Bu L"' ait ke§if ve şartname Zonguldak Beledıyesi Fen Şu-
besınde rörfil•bilir. (15321) 

GRiPi 

Güneş batar ... 

EDISON parlar I _ 

Gün kararınca , 

başlar Parlak ve ıyı 

ışıklar yanmıya 

bir ışık gör
düğünuz her yerde E D 1 SON 
ampulü vardır. E D 1 S O N hem 
gözünüzü ko rur, hem de elektrik 
sarfivatından tasarruf ettirir. 

~ı:M mı, 1 t1 .. ı, mı rw, 1 m *' .. 1.,.1 ~ 
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ViDi · ViDi 
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KURTKAPAN NERO 
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CEF COB 
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STIV ROPER 

1 
11 "' "' , , , " " " " , ...... ,, ........ , ... . .. '"" · """""'üff•ntıııou111111tıt1H•-*"""1ttttlltttfftllHIHHHUt•u11uoı.Uu1tuuı11••"< 

ı.., __________________________ __, ı r __ , s ., .. ti .. i't4 ... & ... i .. 4·i· .. :'.~~;:0~"·~~.:.:~.' Oo: ... u'm".>._ ... - ...... " . ... B ................. U ............. r ..... _U ...... : ......... N .............. ____ ~............. .. .. . ... . .. . . . .. HE ~~;:·0 .. ·" ff~ ı~~:::~· ! 
..,.._. -·-· U 18~ Beleaıye ı abıta.-sı 13.1.'") ~ıelodı!er ! 

: a ı: y o G L ı; ur nım. - Renk.il · TUr~ç• 18.26 D t.n6 niüzlll 13.30 Salon ork~truı ~ 

• grıp • e 
cında bir 
tinler 

DİKKAT ! AldıQınız mustahzarın 

hakik i Grip in olmaSJ na d ikkat 
edinıı. GRİPIN markasını arayınız 

i (2. Harta ) . j g T A .s e t; L z.ıne.l • Robert Newt.on •ÜVEY S AB A. . Komedi de, Bah tnatlce 17 de. 18.45 B ir VUTOll 14.00 Saz e111!rlert ~ 
AKIN (Tel : 4815 021 : '"- ı 4fı 3191): kil Tü k 3 por<le. Suareler: 21.00 d e Çar~amba talebeye 17 de. 19.00 ~arıuıar 14.30 Hatır •arkılar =--~ l $1!b•eı. Ot.ıuı • Ntnan T.\K Sı .ıl (Te: ALDID.4.R. (Tel : ?Uill ) Ren • ·r c;e. 2 D&- '"' 

• 11 :;. Ualu m ir Petı c;el1 Adam . Olenn SKMS!S OPZR!TI tSrAHBtJL OPERETi 19.30 Haberler 1500 Solo ar-kılar ? 

1 
E &vılla • TUr.ıı:çe 1 • Alda Karbolan Yı ar: Om.rümc• &enlnım Ttır:.: Pord _ Barbara stanwycJt. •KALDIRDI KİBAR.LARI• (Makslm Tt7atro111>: 19.•15 Çaltııarıların ı.a atl 15.30 :\lüz,k ~ 
: .. • · 1· Özba;. . çe Yıldırım. Yarı_, ı · TO- Renlı:ll TO rlc.~·e. M Uzllı:al operet._ 3 p erde. İŞBİRLİÖİ: Operet 3 perde 19.6~ Akşam müzlgt J6 . ctı Pro;ram ve kapanı~ ~ Al E ıı.x · TU rkçe T AS <TeJ: .aııo7 4o : ny cunıa • Plper Lauri e K AD 1 K öv 9 tablo Yazan: Belit Çarfamba, OUmarten, 20. 15 R adyo wazetHI J 6.57 Açılış ve provam ~ 

'ı" ; Al.KAZ.\R (Tel : Ct?li"?J Hacı Ba.ba'nın '-la~ı~L BULVAR (Tel: %1 15 71 , : H LB (Tel : 3501 l ? ): Seleni MU:r:tt; K&rlo Ko Pamr ..at ti da mau. 20.30 Operet melodı:erı. 17.00 oaru.. mtl2il1 § 
tJ , ! Oell.nln M\.lradt FUı.ret. rı Jobn Derek - an• Aya Seyah at • 1Clcre:n ıı.ıo- Kumıaldalc.I Kadın .. SeJ' poçe\U - Ça rpmba •at .ne. ~rtembe. OUmarı. 20.bO Dereôen tepeden 17.80 Şarıu:ar i 

'ı rJ · : Ha•an • TU rk fil m l. Bt:~:~ ( ~~l~ Tür-;;1~ ore L. ).faxwel. Ölüm yareler Çann,ıyor Hi te tentllitlı matine td balta tnzllltlı ta.ı1. 21.00 Şarkıl ar 17 ol ,} TOrkU;er § 
,, ! \Tl . \S fTel:ttOl 35); Karııı : A . .l'areuı. SUllBYYA < TeJ : ltKIZ) OU:mar tesl ıs te talebe ra. saaı 21 d• 2130 K itapseverlerle 18 .00 Vtyana. tnüzıırı ~ 

1, I! za ra Hau. A~lna Ek.bert:· S4 !JJ K ' • 1 • ounahtılr • matin e.al s uare: 21.00 d e R j D y il l AR 2 J .f 0 T ürk mualk.161 18.30 Sarkı!&r i U: i Vlctor ~tatu re · Renk.it Ra.J Kapoor · S"arıı. • ('E..'18ERLiTAS ere l : ~=-nlar~ıUşmnr. T ren &.&UCA TİY.&T&OSO . V 22.16 Vıyolonl6t 18.6.5 SerbC6t ~aat i 
. -- - --- : i iaa:. TU.rlı:çe. 2 • cancıter Kar. Z'2 ~5 115 ' : 1 • Dün)'& o u.. OPERA (Tel : 3i .. ! t ): deJ: t4'lılla z.2.30 Hafit ~a.rkıla.r 1 Q O() ~ı. 8. Ayarı ~ 

: il Ot.YI IH) /\t \Z : ı ~ Zo~~~·~~~=t\ '!~~: ;:~;:• 1 ~~!~~~n ~~~~cu ~e=-n ~~~ ı:!~~t ı ~~:~~e~ı: !:!.~~ Ku~u • Sltktekl Ol- Cİ~~ 3ı.c::,::oLgarıa'!: J Kası;;T,!~~tJI, cuma ~~-;~ ri:!r~~zıtı : : ·~ ~~ıt~~n ~!.~~~a~ ~ 
• ı : K&thcrın• Hepburn Renıı. TOrıtçe reler J aa n Taylor H YURT (Tel : 3S91U J: ba Cumarı.m teu.lll&. 7.57 Açılı ve proıra-n :H-00 Kapanı lü45 Kö~· P06ta.-,ı E 
:l\.\LBl\L RO llHt-: tı.-.ı . IRl: ı ; ll ine \ 'E:'lll \R fTel: 44.!l.Sl l : Marlo•e RenkU Ttlrkç• Oeatan - çın Korıanlan u &alt mauııeaı. cu. 8 00Sabah mnzıı~ı ASK.\R\ I9.5STı1rkUler : 
ı ' O H\I \Z : ~ is<.· ı ('Ctl : ll-1l!S: Hereey Setıın için Jabn i\JAR'fAR\ fTel:2?3&60 > m.a ıa.ıebey• ~D.llllı pa • - · :?U .00 Tarım konuoma.~ı : 

' : Ava. Seyahat. - Kteron lfo- Wayne Renkli • tnı Yıld ırım yarı'ı - T ony c ur J 1 YA J R Ol AR ur mat.ı.De. Matm..ıer 88 4350 SHa•ıbe~•err'.ert ::~6 ~~~~an' ı"\"~e~:ıır&.'ll 20-10 Serbe~t ı;aat ~ 
'• • • - - • • - - ... - - - • • • ; 0~ .. aent.~l Sinem•skoP tl.& Pipet r...ouıre • Renk· ıt 30 ._.,. 2013 Rad)'O 'l'.&Zete.sı : 

.. Y t; N ı :\lELEK (Te l : ö tl 1 1 -- ._ · ll.16 Şar~ı;ar 6.4( Tarıc mozıııtı 20 30 ş,,0.,, ... , ; 
: t .A LE (Tel; 44. 35 95 11. 2 - mr mce aen n m· ş ......., Tı•ATROLAaı K.tıÇUll SA.llN8 • HAL . • 
~ A;a Seraba:-. .. Kl•ron .Mo ~.: ~~~ .. ,Kum&Oarnbaoan ,· Türkçe. D•AM KISMJ t~l WIST) DUN OOltMEN •Tel ı 9·3° Kapanı.ıı . ~:~ ~:ı~X:~~~~ller 20.3.5 Şarieı:ar ~ 
! ore Lota ıtuwell Renk .. YENt CSeh.tadehq.a: 'I'el : cKAHVEHANB• Yazan Mmi•: 12.27 A('ılı11 ve pro:ıram 21.00 Konu~ma ,, 
~ ll sınemukop ley Renklt • sınema.skop Carlo Goldonı, QeY1ren· TllTZESf; Komedi • çar 12.30 Salon orkestrası 7 30 TürkOler 21.J."> Tur:zm kOnU4n111 
§ Lt KS (Tel : 44 131& ~ Z.\•"'ER : C Ka!ııımpqa :?? S1 9?ı: 1 • Dllny& O U· Ekrem Sutııar . Sahneye m ,a, Pe~~mbe. cuma. LS.00 Şarıolar 745 N· B. Ayarı 21.SS t:;erbe!>t &aat ' 
§ BllJO..< İhUIAI • .)Jarıa f• Teı : .ft'30iı: 1 Dev A· zell • Jane Manttıe ld • .lr:oyan • • d ekor: &.fa'.'I: Cu o:ı. arteaı. Pv..ar ıuare · 1330 Haberler 8 ·00 cer farkı 22.00 Çeııtlı mü~lk 
; lls: Pectro Armendart~ dam • Clatlıi. Oable Jane Tam EWell. 2 • U~an Da-- Melnecte . Komedi 3 per 21 de. Oumarteat, Paıar 13 45 Saı. tfier;.erı 8 30 ç.e,:tıı bıı.f:t müıılı: 22 15 Şarkılar !,,,' 

; R~nkll Fransızca 12 RU&HI Rentlı • TUtk.çe. IN!ler • Jean T aylor ' H . d e. Suare: 21.00 de A-tattne aaat. 17 de, cuma 14 00 Orkestra mO-Zilı 9.00 P toi:ram ve apanı~ 22 45 M. S A~·ar• 
', -·rt•• 2 satar:. • vıctor Mature, Marlowe • Rtntll · TU.rkçe - , 14 ~-Tao --...1 1 J4.30 Btraber •arkılar 11.57 Açılı• ve proııram 23 O<• ÜE'Cfl konı-ert 

GRiPiN 
.na Janet LeJ.cb • Re-nk.U T&ıo.J ~ı.ııa ... ~ talebeye 17 de - Kar.a K , ,

3 30 0 
, , _ 
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4 saat ara ile günde 3 adet alınab ili r 



Soıaıuı 2 _ 1" sağa. ı - Yırtıcı bır ktııj. 
tııe..ıcliıılıı.. 3 - Sürüm cıctcrı: Bır 
i _ y ôlçUsünün ltuıa ~ azılı~ı. 
~aaıı 1Parak. 6 - Elli paraları
~t, 

7 
hırı. 6 - Bir hayvan. 'Oır 

lı r lı - Başlangıçsız. ve ııonsuı. 
Ptıı._ •YVan. 8 - Qocuk dilinde: 

luıı: 
ııı~"dan AoııQıya: ı - Dcnıı:o 
Stııcaıı: V tıışlık burun. 2 - -·· 3 -
6 - İkaıııetSth. 4 - Oılttl 
•tı .,ltabukıu pirinç 6 - Neti 
8..:. -.ı:vıı bıışlangıcı 7 - Mcrtllı:. 
ıır.~•Pt~tırıcı bir mııdcıe, Cet. 
Soıa 1( ) ın;ı .. M \C '1S llAl,l.t 

..... 3 lll sııtıı. ı - nasıııtme. 2 -
~el - Sıırkıotı. 4 - Sııat. 6 
lo 1 · 8 - Ayar 7 - Erzak, K 

\'u: 8 - l&L 
it, ~ .canııan AtrıAıya: ı - Rası;o-
6 ....., ~Re 3 - Sangöz.. 4 - At 
~ & ilk. 6 - Tuna. 7 - Tıı, 
-..,·.,....: Itırlı. ......... _.,, ... .._._ .. ,._ ........... ... 

lta ~lediyeden bir dilek 
c,itıı~li1ün .MllhUrdıır aablll Bele
~dın~ lılmmetlyle dolduruldu, ağaç 
tt be <lı. Bu auı:ol manzaralı ye
IJ:ı~lldıın ı;abJ; taııııpeler yap· 
te1ıııe ıııı, oturacak yerleri ktıfl 
'1ılıeı;en laltele parkı.na da banka 
,111t1ı:ı.e olaun Jı::anape ltoydurtul-

teınennı ederiz. 
ltacıııı::oy, Oemlryollan İtletme 

!.lüdUrlOtünden emeJı::ll 
1 J4;ret lJemlraı 

t. stanbulıın pauır yerleri 
~r ~buıun mubtellt aemtlerlnde 
te Ilı n pazar kun.ılmalı:tadır. Dar 
l.1aç llıdut gelirli halltln ~itil lh· 
~~nı:ı.ı nlabeten daha ucuz al· 
ler Ilı ıu temtn eden bu panr yer· 
bt: l: il &eılı:lı durumunu alAkalılar 
~ tre llirmclldlr. Caddelerde. ao
~ 11l'lllarında tıatü nçıJı::, aıtınn 
ltrct, Umur Ye batr.tı: olan bu yer 
''4rct b!Uıaua yatmurıu, Jı::ıırh hıı· 
lıt trct' lıcın hallı:: hem dıı eanar ııe 
ltcıır eı:ı. beri çolt mUfkülAt çekmek 
~· 

ıııtıı.~llbula medeni bir çehre veril
\ 'llzı:ı Çin çalışılırken bu lşln de ele 
lt ._:-'1nı. Uıtlerı tapnlı, ıııuan 
hD•ır ı, Yerleri beton pazar ) erleri 
lııetııı tıtınııaııu allkadarların hlm 

l\en bekllyoruı:. 1111) rl '\ a\uzcr 
1'.T, idare inin dikkatine 
~ durak )erleri 

r; -~'- tramny ldaıul durakla. 
tS'qıl'şt1rı11 Böyle btr !tarar 
lt:-.ıı1 'ıı bir antet l'e balkın fikir 
t 'ııı:ııalltreııac idi, memnuniyet.al ille 
lııtıİıu ~<11. Ancak Jcıareden bir te 
Utı ıı; de bulunaca(ıım. B'n dat cad 
t.lıt.e: bazı yerleri çukur. bir lttAmı 
Claıı o duğundan' J&tmur ve kar. 
llır07b1r takım mahaller göl halini 
tıı111 · At~cıA : Şimdiki ErenköY 
tıııı ''J duracı, yağmurlardan ı - 2 
n1411~ nuyette 1111. Kı ı;lrmekte 
(, tt muz ıOz önüne alınarak cs
bııı Patı duraıın yeni yerine nak• 
lııt4ı:~ Oradaki çukurıann dllzııltll· 

rtca ediyoruz. 
tr Ha.nun Ctaklı,cll 

tııı:oy O:ıddeboatanı Demlrat 
ben· çıkmazı S/3 

t ıı Yollan idaresi, şehir hat· 
llıda neden aktarmalı bilet 
~ ihdas etmiyor? 

llti; llıen hizmet tein ltun.ılmuş 
~ t::uan ıcıarestnın bu vazltes1· 
'-r tdcrlı:en herlı:eae azami ke>
~i~ &6stermeaı lcabetmez. mi? Fa· 
rıı,0: Jazrlt iti; bunun aıı::aını gö
~ta ı. .Meseli : Şehir Hatlannda 
~l:a!ar arasındalı:I aeferlerln alı::· 
t'.ıı~tlı.lı bUetıe yapılması, ılşe önle
>ltı>1 1 lz.cılhamı hafifletecek. dola· 
l<tıı e halltı memnun bırakacak 
~ll:ı idare bir türlU buna. yanat
~11bıl:taııır. İtletme aynı ld<1arecıe 
lıır na göre buncıa ne gibi mah· 
-1.a,1,t .... 'l'YUr ediliyor bilmiyoruz. 
ite tııa oturan blr timse neden 
~dl bUetıe Boılaza gitmesin? Ad•· 
'trıC: Yalnız. Köprüye, oradan da 
'lıı:ı lıeyltoz. veya sanyere bilet 
l~ -a, ııecıen mecbur lı:alaın7 BU· 
tı~ ll:ı.ocıenı memleketlerin naJı::ll ya. 
~ rıııcıa Jı::abul edilmiş bu ı;lbl 

)ll\tar bizde neden olmu)·or 
.......... Habib Nayman ......... , ........ ............................ . 
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Samsun Vakıflar Mınlaka 
Müdürlüğünden 

Saitbey mahallesinde 125 ada, 48 parselde kayıtlı 
4960.00 l\f2 miktarında ve .M2 si 7 liradan 34720 lira mu· 
hammen bedelli arsa kapalı zarf usıılU ile satışa 1:ıkanl· 
mıştır. Muvakkat teminatı (2604) liradır. Satış şartlan her 
gün mesai santlannda Ank:ıra Vakıflar Mıntaka MüdUrlU
ğündcn, İstanbul Vakıflar BoşmOdUrlilğü Satış Bürosıın· 
dan ve Samsun Vakıflor fıntaka Müdiirlilğündcn öğrenile
bilir. 

İhalesi 15/11/1957 Cuma günU saat 15 de Samı;un Va
kıflar Mıntaka l\tlidtirliığu binasında müteşekkil komisyon 
huzurunda )apılacaktır. 

Arttırmaya girecekler, kapalı zarfın hazırlanmasında 
teklif mektuplarının ~azılısında, bu zarfların tcvdiinde ve 
posta ile gonderılmcsındc 2490 saJ ılı kanunun 32. 33 ve 34 
üncü maddelerine harfi~ en riayete mecburdur. 

Arsanın satışına dair bilcümle masraflar. gazete il~ 
ücrctı, dcllil!>'e resmi karar pul vesaırcsi alıcıya aittir. 

(l5M6) 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünden: 

1957-1958 öğretim )ılının başlama ı mlinasebetiyle 2 
Kasım 1957 Cumartesi günü saat l0.30 da Ünivcrs•temizin 
Gümüşsuyu binasındaki Spor Salonunda yapılacak açılış tö· 
renine 1stanbulda bulunan sayın mcbuslann ve mezıınlan-
mızın şeref vermeleri rica olunur. (150'UI) 

ETİBANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

iNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca Adapaz:ın Trafo s:ıhası ile şehir içinde ve 

Tuzla Trafo sahasında yaptırılacak olan binalar ve bunlara 
ait dış tesisler inşaatı kapalı uırf ve birim iiatı esası Uze
rlnden eksiltmeye konmuştur. 

l - Eksiltme (11. Kasım. 1957) tarihine rastlıyan Pa
zartesi günU saat 16.00 da Etibank Umum Müdilrlüğilnde 
toplaımcnk olan eksiltme komi9)'onunda yapılacaktır. 

2 - İşlerin muhammen k~if tutarı Cl.335.491.11) v e 
muvakkat teminat miktan da (54,420.-) liradır. 

3 - İhale karan eksiltme gününden itibaren (10) gün 
zarfında blldlrileceğinden isteklilerin Bankaya tevdi ede
cekl eri muvakkat teminat mekttıplannda bu hususu naznn 
dikkate almalan. 

4 - isteklllcrln dosya satın almaları ve eksiltme şart-
namesinin 8 inci maddesinde yazılı vcsikalan en geç 1. Ka
sım. 1957 Cuma günü saat (18) e kadar Etibank Umum 
1\füdilrlUğünc göndermeleri ve cksillmcyc iştirak için ye~r
lik belgesi almalıırı şarttır. 

5 - Kapalı ıarflann eksiltme şartnamesine göre tan· 
zlm edilmış olarak eksiltme günü saat 15.30 a kadar Eti
bank İnsan+ Şubeııinc makbuz mukabilinde "'!rilmiş veya 
göndf'rilmts bulunmal:ırı lftzımdır. Postada vuku bıılacak ge
ciloneler nazan ltrbare alınmaz. 

fi - Bu insaat için IUzumlu olacak çimento ve betonar
me demiri Banka tarafından özel şartnamede yazılı olan 
ş:ırtlar!a temin edilecektir. 

7 - Eksiltme dosyalan Ankarn'da CEtibank Merkez 
l\lildür!OğOndc) tstanbul'da (Etibank İstanbul Şubesinden) 
50.- Ti. sı mtıkabflinde temin edilebilir. İsteyenler bedeli
ni posta havalesiyle göndererek Elibank Merkez Mildilrlü· 
ğDnden dosya temin edebilirler. 

8 - Etı'bank yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi 
yapıp y·apmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

(14887) 

Deniz fğilim Kolordu Kumandanhğı 
Karargahından 

Güverte sınıf okulları Kıımandanlığı Topçu Sınıf Okulunun 
uçaksavar atıslan 4, 5, t:, 7, 8 Kasım 1957 giinleri saat 10 - 12 
ili 14 - 16 ara ında Yassmda'clan yapılacaktır. 

Atıslar için aşağıda l•udutlandırılmış bulunan atış sahası teh
likelidir, alı günleri Deniz ve Hava vasıtalarının mezkur saha 
dahilinde bulundunılmamaları önemle ihtar olunur. (15283) 

AflŞ SAHASI : 
A - Arz: 40• - 51' - 45" + 

Tul: 28" - 58 - 40" + 
B - An: 40" - 40 - 45• + 

Tul: 29• - oo· - oo· + 
C - Arz: 40" - 45' - 30" + 

Tul: 28" - 48 - 30" + 

İsf. Dz. Teknik Mlz _ Saf. Al. Koms. Bşk.dan 
1 - Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile 600 kilo 

İngiliz sicimi satın alı.nacaktır. 
:\Iuhammen bedeli 11.94-0 lira olup muvakkat teminatı 895.50 

liradır. 
2 - F)kslltmesl ıt.IJ.957 Pa zartesl günll saat 10.00 da Ka

sımp:ışa'da tst. Dz. Tk. !\flz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyonda görü-

lilr. (15256) 

SELIMIYE As. Sat Al. Kom. Bşk. dan 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı Linyit Kömürünün 4.11.957 ta

rHıinde saat 16 da pazarlık usulü ıle ihaleııi ~apılac:ıkllr. 
(2818 - 15478) 

M. Teminatı Şartnamelerin 
Llr:ı Kr . görülebileceği 

Cinsi l\l iktan yeder 

Linyit kUmUrU 
Linyit küınUrli 
lıinyit kUmürli 

2500 Llrnlık 
2500 Liralık 
2500 Liralık 

375 00 
375 00 
375 00 

Komisyonda 
Komisyonda 
Komisyonda 

izmit Deniz Sahnalma Komisyonu Bşk. dan 
1 - Kopalı ıarr \I uıu ile 100 ton pirinç satın alınaraktır. 

'.\fııh.ımmrn bedc-li (184750) lira olup muvakkat tcnıin:ıtı 
(10487) lira (50) lruruştıır. 

2 - Eksiltmesi 20 Kasım 957 Çarş:ımba gilna saat 15.00 de 
GiıleUit~e Deniz Satınalma Komisyonıın<ia yapılaeakltr. 
F;vsar ve özel ~artnamesi Ankara, İstanbııl Levazım 
Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. 

3 - isteklilerh teklif mektuplannı en geç eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeler]. 

(2805 - 15421) 

lsf. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms. Bşk.dan 
1 - Kapalı uırl ile 653 kilo kaba üstübeç, 400 kilo kaynamış 

bezir yağı \'e 1500 kilo san oksit badana boyası (toz) olarak sa
tın alınacaktır Muhammen bedeli 21.284.78 lira olup muvokkat 
teminatı 1 ~98 3fl liradır 

2 - Eksiltmesi 15.11.957 Cuma gilnil saat 11 00 de Kıısımpasa 
da İst. Dz Tk. )ın14 Sat. Al. Kom. da •lpıla<'aktır. 

3 - Taliplilerin t.e-klif mektuplarını en geç ihale gilnil olun 
l.~.11.957 Cıım:ı giinO :ıat 10.00'a kadar Kom. Bşk. vcnnclcri. 

4 - Şartnamesi her gün öğleden sonra komlsvonda l?ÖrUlilr. 
(15020) 

isi. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms Bşk. dan 
1 - Açık eksiltme ile müteahhit nam ve hesabına 12 kalem 

elektrik malzemesi salın alınacaktır. Muhammen bedeli 28 644,76 
lira olup muvakkat teminatı 2148.36 liradır. 

2 - Eksiltmesi 13.11.957 Çarşamba günO saat 11.00 de Ka· 
sımpaşa ist. Dz. Tk:. Mlz. Sat. Al. Kom. do yapılacaktır. 

3 - Şortnamesi her gün öğleden sonra komisyonda görülür. 
05107) 

M. M. V. 1 No. lu. Sat. Al. Kom. Bşk. 
hğmdan Ankara: 

Askeri birlikler ihtiyacı için 30 ton ıspanak sntın alınncaktır. 
Tahmini tutarı 24.000 lira olup geçici teminatı 1.800 liradır. İha· 
lesi: 18.11.1957 günu saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile yapılacak· 
tır. Evsaf ve şartnameler her gün komisyonda ve i tanbul Leva
zım iımirliği iliı11 kısmında gorülebilir. İsteklilerin belirtilen gün 
ve saat.ten bir saat ewf'lir.e kadar teklif mektuplarını komi yon 
başkanlığına vermel ·ri iliın olunur. (2807 - 1M19) 

«Ağrr' da seçimi 
C H P kazanmışflr» 

(Bllfl l incide) 
uli: \Z\'\ \"ı f\\\1n:nl\ORı1 
Milşterek Beyanname, cAl!rıda 

C.H.P. nln milli iradenin tecııllbıl 
olarak kazanmııt buluncıuıtu 15C

çlm, kendisine ı.ıu ı>ebeplerle :Jı::ay
bettlı1lmlatır.» diye başlamakta ve 
ckazananlann nwı kaybettikleri», 
7 macıde halinde r.ıralanmış bulun
makt acıır. 

Bu madcıeler ounlıırdır: 
ID~KI o_,.,.ı;:ı 

J - Seçim lı:Otültleı1nde muh
tarlar rn idari malı:amlar tıırafın
cıan yapılan kası11 hatalar nctlce
&lnde CHP. ye tarnftar olan bir 
çok klmaeler oy kullanmak hu;. 
tandan mahrum e<ıllm~lerdlr Se
çim ltütQlı:lerıncıekl C.H.P. tıırat
tarlanndan bir kısmı da bunlara 
itiraz mQde1etı bittikten aonrrı. ııc
çlm ltütüklerl deliştlı1lmelt. bazı 
HAY!lilıın yırtılmak ve bul oahur
ıann la!Dı hanelertnc de cnaltlb ıı:e 
llmeııl yazılmak ııuretıyle oy kullan 
ma haltltllla ııalılp olamıımışlar:ıır. 
Bu ,ek!lde Karakuııe kaz ıncıa en 
az 6000, ooııu Beyazıtta da 3000 
Halk Partlll oylarını kullıınamu
mışlardır . 

:.ı - ~~im t'6nllbıııdıl blrço na 
dıklarda U P. nıeıU:JUplarının ve 
bıızı .oayl.rının cebir. tazyik ve 
tehdidi ile sancıık.ar değl§lll'llmı,, 
1111 ..... ın serbc5t o~ kullıı.nnıak ım· 
.... nn!arı ı;eloecıılmıştır. llu huauır 
takt taım \e tafı>llılt Ağrı CHP. ıl 
bn§tan.ığının ıı ııeçım kuruluna 
yapt.ığı ıuraznamccıu bellrtllllı~ 
ttr. 
ull \Lll, hm \UlM 111m1.1il;1 I,. 

3 - o P ailayları bllluııısa aıa;m 
Ceı&ı Yarilımcı, cıevıeıın hı.ı.ı:.ual 

uçıı.gı ı.e A rı} a eeldlklerı ilk ııı.~ 
Cerde, w..P n n kesesıncıe Hıazre•ı 
Ha,,l ıbralıtm bereketu bU•UllC1J· 
gunı.. \tı li.oylcru camı yapı.mıı.:;ı ;e 
) a u.ınırı ıçın cebııuıeıı çu:anlıgı 
.!;,U uou dnuık wublıı a d&ır ıı.ıı·~ 

yı ııoııttırereli: nıUJdeleaı . .ııu pu. ıı
cııın cıaha fazla bir miktar ııa D P 
ce .uz.wnıu ııorJltıı ı.ıı.r nıulıtar.ıı· 
rına Ztr ııo.t 1.lıuı .1.5ı eıı:ı le tevctı ~
cıııuı. Du 6ekıtde oagııılım 'parıo
nııı, ya.uı.ı Ağrı vilıı)etlııOe GOU ııoıı 
lırııyı bulcıugu soyJtmıııtıktuılır. Ve 
LJ P. :ı.ı rey vermı:ıen köylerdeıı bu 
paranın ııonratıı.n ı;erı alınnı•t.51 
yolun .. ı;:ıdllmıştır. \/erilen bu pa• 
ralarcta cıa camı yapmak \eya ta 
nıır gıbı bir netice nuı.u.cı ı;:eını • 
m!Ştır ve gc.mı:ıccckUr llu p rıı.ar 

köl .ünüıı re;tnl ıırııın ııJ.mııı. mıııt· 
ı. Qı}le muhtarlara ve köy ağaları
na C.o\·,ct :ıaz.ııc:smcıen verııen Jı.

ne\ ı hecıı)o wıı1.1l}ettncte kaıaca 

&;a benzeı:ı:ıektecıır. 

1,\11 hı\-.IMl:-0 llALJi.'E::-1 
4 - D P. a:ıııyları ı;eçıw onuş

nııılarında ccıını ı;!y~ete 6 et et
ıncı.a &lbı kıınuuon meııectılmıı OJ 
ıuuıın bır çareye duvamlı olaraı.. 
ı.ııış\ urmuş.ardır. HatıCi acıav 
c~eyh• K1.5un KUfrcvının bir tıa.ı· 
ıı::ıı, Ualk l'anııı.crın cıı!\ ur ve 
ı.llıu;lz. oıııu .. ıarıuu U P. lukllllnııı 

öııuııde halka baQırarıok ı;öyleıuı~ 

ıercıır. 

\ ı\ ı '.'\lJA!:- LAR .\llA~ ll\Vı\ 

IKU.lh 
6 - Bazı O P acıayıarı Ağrı v.-

16.rctmcıe «Türkler ve Kürtler• cıı 
ye vatancı~ araı;ında ıeırıli. yara•
wak mak!ıacııyla Agra ısyanını ııerı 
sürerek memleket bııkımından bi1-
yük tehlike yaratacak ıı:onu.,ma 
yapmlljlarcıır. 

G - .Agrı vıı.llsl t rarııız bir lda

SAY F \ ' 
IA$YAZININ DEVAMI 

«DlJRRIYETÇİ 
HALK PARTİSİ» 

ce ı ı ınc111•1 

Hürriyet Partı,ı ile Hallı: Partl!Jnln biri• rlrrlnln ber iki 
parıl t\'lıı olduı:u ıll>I nınııl•L .. ı tein dl' lınyırlı bir 1 ola~ıı !.;, -

ıınııtlııdr3 lı.:. Bö)lr bir blrlrşme ilr 'ntıuıdaşa ıuiiblm olan şeyin 
aşııhıslnr» drr;ll, urıı.trıı olduı:ıı haı.ıı.;1111 bir \;f'tt dahn lznb rdll· 
mlş olur. ~m,.n. ı.tı.rşl!lınc1n hlr 111ı.1m ln•anıar r;llrtnn., bir tnı.:ım 
fllı,lrltr SOnlr. llalJ.; \e llllrı1.Yet Pnrlllf'rlnln ef'pbl'SI o.rtıl.: fnnıamrn 
b:ıırl7. bir felı:lldr cıDemol.'l'ru.--f Crpbr h, olarak mr3dan eıı.ar. 

Blrlrtml'nln hemen temin f'dllm~I brl .. 1 ı.abll delildir. llrr 
lli:I pnrllnln de tr l.;.llAUıırı mO•tal.:ll ı.ııımn\>tn ısrar Pd11blllrll'r. 
Kil,J1rn1rn, linzalardan. hrıtlA \11AJ rtlrrdl"n ltınu:lar yQk,...leblllr. 
1 nı.ııt pnrUlrrln ilen r;elt'nlr.rl blrl~r tllirlnl bir lıerc brnım""° 
dllrr mi, bunun ııı. tecrObrslnl mrrı.nde, \:rndl aralarında Japa
blllrlrr .. ı~ıı nı.aracıa 11.;.1 pıı.rttnlu dr ıectl tr brra~ret: eah•· 
malannı sıı.r;lı1acnk. bunun ıcın '"'""il ınnl:ı:emr.Jl temin '" hl
dl .. rlrr ı.arııı~ında totulllC"a1' )ola tayin edf'llt').; bir nıO tnrL: u."r~
tırma lllrrı.f'zln ""llrulııblllr. Bu merı.:rzde brr iki partinin de Mrc· 
llıı itinde ut dtııında"1 azalan bir ıırnıın caıışırlar, lrcllsteı.ı &liz· 
r0l!!ı1nl hrr nıcu:udo b~ıcrlr.r. Böylcccı hrm partllrrtn lllrclls dl· 
eınaa ı.:aımış ıızaıannn nıO~bd \e ronı bir ı bıılonmu , brm dr. 
5ll:ı. \e harr"et blrttıı trııılıı edilmiş olur. Do tarzda llm1 \e rlddl 
bir nırtodla çalışan nıobaıf'trtln ınemıeı.cttr bO> Ok ıırnıpntl y ra
tar.aıı muhaı.ı.aı.:tır. :\Jull•trı.:ı mll terrk calı mnl nn \rrlmll ne
llcrlrrl parti fl'ŞL;llAtııırıııda"ı şllpbrlrrl de orı cınıı ~llrcl'1', hlrle!!
nıt rıı.rının dnr;rnlıır;unıı ı pot edel'f'ktlr. O 7.amnn llOrrlJct rnr
tlsl tılr Cl'nrı lwn,;rl' 'ıııınmı. "endin! fe•h ı.:ıırarı nıır, ıvalanııa 
naıı. ı•ıırıı,ııu• lltlh:ı" t'lnıt-JI ıa,·•l~r rıll'r, \·r. hUJOJ. ı:aota bir 
iltihak 'uı.uunda Unllı; Pıırtı.ı lsnııuı beıı..ı tlc ıın• nnh ı:ıcl 
il \1.h': PAR'l'bl,. ne Çt\·lr~J ı ı.:ahul edr.r. 

Tllrl.l)rUlıı, lllırrlJel P .. ı ll>il r;lbl mflshrt 'fC tlktt.n \.'11\\.t'tll 
bir p rtlııln ıııı.tearım brlo:lrmeJe tntınınıııoıo )oktur. norrl3et l'ar· 
tisi lo;ln Japılar.ali en IJI •ry l.;U\Hllnl tınlı.: l'nrllslalnktne kaıarnı. 
ınııeı ır tılr lıdle ıtrlnırlillr. llalk l'artlslndrıı br"lcnet.-eı. yer;tlnr 
ftJ lı;e flürrlJ et Pnrtlıilue bu hu usta J ıırdım etmelıi. ona ccrr1"11 
im ktiıılan 't'nne"llr. 

ÖZCAN ERGÜDER 

B. M. Meclisi bugün Açılıyor ~ 
(Bnşı ı incide) 

rez <Manlu MllJetvekillJ, Güm 
rlık ve inhisarlar Bakanı Hadi 
lllhınaa (lst..nbul lllllletveklllJ, 
·ıarıın B.ıkanı Esat Uudako&lu 
( 83lıkt"slr :\lllletvekllı}, lllatlır· 

ma Bakanı Ari! Dl'ınlrer (Af 
.ıon ·'lllletu~kllJ), Çalı,ma Rıı· 
kaııı llayretlin Erkmım (Gire 
•ıın l\lilletvrklllJ, :;ana1ı Baka· 
nı Samet .&ıaotl u (Mnnlsa ~lil 
letnklll). 

GÜN VEM 
Anlı:ara, 3ı - il locl d!inem BQ· 

rtık Mlllet Mecllalnln birinci cıevre 
çalışmnlan yarın aaat ıs de b&şla· 

racatı:tır. 

Yarınki lllt toplantının ı;tlndeml 
Ş()yledlr: 

l - Büyük IUlllet Meclisi toplantı. 

11ııın uı yqlı lza tarllfından 

açıh$ı. 
Z - ll'nl mebusların yemin mera

•lml. 
l - ıcclls ltelsl la tlhabı. 
' - Riynset divanı intibabı. 

•Reıs vekilleri, Katipler ve 
İdare iınlrlerı.. 

J - Cuıııhurbaııı.anı lntlhabı 
1 - l'enı Cumhurbaşkanının ye

min merasimi. 
Yeni Meclisin en ya~lı üyul fatan.. 

bul Mllletvelı:lll Ali Fuat Cebeııoy· 
dur. Yarın toplantı Cebesoy tara· 
tından nçılacak ve :reni Milletvckll· 
terinin yemin etmeleri lçtn kürsüye 
dhet edilecektir. Kllrsüye teJı::er te
lı:er seleceJı:: olan Mllletveltlllerl; 

ıııçlleceklcr(llr icıarc imlrllJı::lerlne 
Ahmet Kocabı11lı:oğlu, N~ Altın 

ve Reyhan OöJı::men~u muhteme
len 'seçllecctı:lucıır. 

Daha sonra Cumhurbaşltanlı~ı se
çimi yapılacak, Jı::unııtll lhtlmnlle 
Cumhurbafkanı 1C('llccelı: olan ce
lil Dayar kUrsllye gelereJı:: o01ıe )'e. 

mtn edecektir: 
(Uelslcumhur u!atlyle coızı· 

hurlyetln kanoalarına Te h.lkl· 
mlyctl mllllye ~a riayet 
ve bunları müdafaa, rttrı. mllle· 
tinin saadetine sadıkane ye bü
tün kuneUmle sarfı mesai, 
Türk devletlne trftttlUı t>dttek 
hu tehllke7l kemali fiddetle 
me.n, Türklyealn p.n n ferellnl 
vikaye ve ı·liya ye deruhte l't· 
tltlm vın:lrenln lcabatına ha'il'U 
nets .,tznektrn Qnlaı17acafıma 

namusum üzerine söz ttnrlm.J 
Bundan sonra Mecllaln bir hafta 

tatlll tı:ararlllştırılacalt H celseye 
r.on verllecelı:tlr. 

c.n.P. CUMııtlRDA'!KA.il 
c;ı;çiMl:"O DE oı· KUl.l .ANMn·.ıc \K 

Aokara, 3ı - D P. Meclla grupu 
bugUn saat ı~ de toplanmış, akpm 
geç vnkte lı:ndar çalışmıştır Yenı 

milletvekilleri Mecllae ;akslıer:e gel 
m~lerdlr. 

-------------------------------···ı re a<lamı hUvı:ııetını bır.alı:aralc ~e 

•Vatao Te l\1Uletln u.adet ve 
adlmetfnc ye milletin bll.lkay. 
dllşart hAklmlyetlne mugayir bir 
ca)e taklp et.mlyece&lme ve 
cumharlyeı 'Haalarına sadakat 
ten a7nlmı.racatıma naınuSllm 

Ozertne Miz yerlrlm.-

O.H.P. Meclla grupu da JBMn Eft• 

bah uat ıo cıa toplanarak grup baş 
kanlık Cllvanı geçimini yapaca ı tır. 
Bugün :veni C.H P. mWetvelı:lllrrl •· 
raaında, yann Cumhurbaşkıınlığı u
çlmlnc1t O B.P. grupunun oy tul· 
!anmaması temayülQ belirmiştir. 

Orupun yann bu konuda bir tarar 
ıılmuı kuvvetle muhtrme!d.lr. 

İst. Dz. Teknik Mlz. Sat. Al. Koms. Bsk. dan • 
1 - Kapalı zarf ile 6 kalem çelikte! halat ve 6 kalem agaca 

Ha\§abaş demir vıda ~tm alınacaktır. Muhammen bedeli 21.303 50 
lira olup muvakkat teminatı 1597.76 liradır. 

2 - 1-~siltmes. 22.l 1.957 Cuma günü saat 11.00 de Kasım
paşada İst. Dz. Tk. ~Uz. Sal Al . Kom. da yapılacaktır. 

3 - Taliplerin t<'klif mektuplarını en geç ihale günü olan 
22.11.957 Cuma günü saat 10.00'a kadar Kom. Bşk. vermeleri. 

4 - Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyonda görülür. 
(15258) 

Kapah zarf usuliyle onanın .eksiltmesi 
Trabzon Lisesi Müdürlüğünden : 

1 - Trabzon Lisesi bahçeslooe yaptınlacak olan ·49999,64• 
lira kesif bedelli ibate dııvarı ve bekçi kulübesinin onanmı 28/ 
Ekim/957 tarihinden itibaren 16 gOn mllddctlc ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Adı geçen onarıma ait keşif cetveli ve şartnamesini gör
mek isteğinde bulıınanlar Ankara, İstanbul Maarif Mildürlükleri 
ile 'f rabzon L isesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

3 - Eksiltme ve ibale:;i 13/Kasım/1957 Çarşamba günU sa
at 15 de Trabzon Maarif ::\füdürlü~ünde toplanacak olan Satınalma 
Komi•yonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı •3750• liradır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanıınıın 16 neı maddesi ahkamı· 
na göre muvakk t teminat, bu işe nlt ehliyet ve Ticaret Oda ı 
belgeleriyle teklif mektuplarını ek ilt.me saatinden bir Baat önce 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanına vereceklerdir. (1532~) 

lzmil Deniz Saflnalma Komisyonu Bşk.dan: 
1 - Kap:ılı zarf usuın ile dört kalem sebze satın alına· 

eaklır. Muhammen bedeli (159800) lira olup muvakkat 
teminatı (9240) liradır. 

2 - Ekslllmesl 7 Kasım 957 Perşembe gtinü saat 15.00 de 
Gölcillcte Denj z Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve ı;artnamesi Ankara, İstanbul Levazım Amir
likleri ile Komisyonıımuzda görülebilir. 

3 - i!tteklilerin teklif mektuplarını en geç eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyonumııza vermeleri. 

(2678 • 14900) 

Elbise ve Palto Diktirilecek 
Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri 

Müdürlüğünden 
Yalnız kuma ı idareden verilmek, diğer malzemesi imfıl 

edene ait olmak şartiyle makasket 17 takım memur ve kap· 
tan, 40 takım hademe, 4 takım gemici elbisesiyle 14 adet 
memur, 14 adet hademe paltosıı ve 6 adet gemici kısa palto
su acık eksiltme suretiyle diktirilerektir. Muhammr.n bedel 
(4202) diirt bin ikiyilz iki lira olup ilk teminat (315) lira 15 
kııru~tur. Şartnam her iş günü Müdürlüğümüzde görülebi
lir. Jsleklilf'rin 1957 yılı Tiraret Odac;ı Vt>..sika~ı ve Müdürlü· 
ğünıüz<lcn ala~kları makbuzla birlikte eksiltml'nin vapıla
caiıı 5 Kasım 1957 Salı günü saat 16.00 da Galata; Rıhtım 
Cııddesinde kiıin i\Iiidürlüğümüz binasında toplanacak ko· 
nıisynn:ı mUracaaföırı. (14447) 

8ablbl: VATAN Oazeteclllk Y8 Matbaaeıııt T A ş adına ~ 
AR IBD BMIN YAtMA~ 

o mwnt Nefrıyat uacıara· l\zcan ı Rotınr,n 
Bu ıancıa Yazı ~IPrınl rııı,.n ı<1nl'f' eoen mesuı mocıor: 

ÖZCAS ERG0DER 
Gautemıze yazııann yenı cartıerıe ııo:ıc:erilı:ıesını rıca ecıerı~ 

köylere ıııcıereıı: D P. prop~aııdw 
yaptıgı gtbl birçok muhtarları da 
ıkamet ettı&ı v11Ayeı konağına dn· 
vet e<lerek D.P. ıçın çatıomıııarını 

emretmı~tır Ayni \atı aynca emri 
aıtıncıa bulunan kaymakam ve 11.
tcr ıcıare memurııorına ve Jandar
ma mcnııuplanna cıa D P. hı:ımı..

tlnde çal11iınaları !çın ıcbar eımuı
tlr 
u\llLLI İRAVE SERBF.~TÇE 
lAl.fAKliU I~ t:T,1t;\I J~1·1Rıı 

7 - O P adayları devletin bQ
tün vaaıtalarıncıan, bllhaııııa birçok 
Jlp ve arabalıırıııcıan halcımı o-
larak lstltade etmlıtercıır. Aynca 
devlet radyoeu cıa yine gayrı meş· 
ru şokllcıe D.P ye yardım etm-' 
bulunmaktacıır. Bu r.ebcplere bı

bacn A~rı vllAyotlnde yapılrın ııe

çım neticelerine resmen itiraz et
mış buluncıuıtumuz lflbl lı:eyfl:;etı 

muhterem Türkiye efkArı umwn!
yeııl huzuruncıa belirterek D.P. yı 

protesto ecııyoruz. Bu seçim neti-

cııye yemin e<lecetı:lerdlr. 
Bundan aonra Rela geçtmlne geçi· 

leceJı::, muhtemelen D.P. ırupunun 

adıı:rı olan RerlJı:: Koraltan Bllyülı:: 
Millet .Meclisi Re1s1 olacaktır. MU
teakıben Rela Velı::lllllı::lerıne de D.P. 
J?UPU adayları olan Fikri Apaydın, 
~Ah Erozan ve İbrahim Kiraz.otlu 

celerını kabul rtmıyoruz. A~n Yllli. 
yetıncııı ynpılıın ııeçlmde mll11 ıra· 
denin ııcrbeııt tahakkukuna mini 
olunmuştur. Bu bakımcıan demok
raııı ~arının ve ııcçlm emniye
tinin taınamlylo ortadıuı kalkmı' 
olduıtunu Mene blldlrlrlz. 
Ağrıya en yaJı::ın ltaza olan E

lcşklrtten neticeler en sonra ge.
mıotır. Bu kazanın neticelen ııtın 
ecıllmeden C H P Uerıcıe ıcıı Her
ltcııçe C B P il bilinen bu kazanın 
Utın edilen neticelerinin DP. yı ı
Uertye ccçınııaı blldlrllmıştır • 

Yeni bir hastabakm 

okulu 
f.tanbnl Amiral Brlatoı lıa.s&Qha. 

ncaıne bağlı hMtabaJı::ıcılıJı:: derahane
aının, müstaJı::U bir okul ollU'lllı: te'" 
k114tlandınlmaaı Bakanklr 'Kurulun· 
ca uygun görülmüştü. Bakanlar Ku. 
rulunun bu kanın üıP.rlne, oltuluıı 

ha:ı:ırlanan O~retlm yönetmellğl ve 
ders dajlıtma cetvelleri de, Maarif 
VekAlett Tallm ve Terbiye DalMlln· 
ce kabul edilmiştir Yeni huloaba
lı:ıcılılt oJı::ulunun ıürcsl. 11ç yıl o
lacak Ye orta okul mezunları alı· 
nacaıı:tır. 

'****••*··~············ :: Bir ı:r ı rlzoa etol, bir ı:rt vl. • 
* zoıı turYater ve bir aıt~aıı • 
* manto utılılttır. Allkadarlano.: 
:: '4 sı 23 numara7a Uldoo etme-• 
+ !eri rt'a olunnr. • 
•••••••••••••••••••••• 

~~-~'1Ct7.At\rWU...-A1""Dm·.-.-... 1rJCt..v~~ .. ;.-... VDw-:.-..ıftA.-ııtı~-w 
Şehre En Yakın Arsaların Satışı Sona Eriyor 

İnanılmıyacak ka~ar ucuz 
Elektriği, telefonu, Belediye Terkos suyu b ulunan, civarında 50,000 - 100,000 - 200,000 

liralık evler, villilar, fabrikalar b ulunan Belediye otobilsle.rl lşliyen 

Bakırköy Bahcelievler vaııında 
Topkapıya 3 buçuk kilom.et re, L?nd~. asfaltına 600 metre mesafede, çeşme yanında 

, TOPKAPI GÜN'GOREN ARSALARI TAKSİTLE 
Metresi 7 - R - 9 - 10 - ll - 12 liradan, beher parseli 1785 liradan "I 

3000 liraya k adar yansı peşin, yansı 12 ay \'Ade ile 
Emııalinden. çok ucuz fiatlarla satılmaktndır. Şehre çok yakındır. ArteZ)'(?n mıntaknsı ol

duğıından suyu çok kolay temin edilebilen, okulu bulıınan, elektriğe 600 metre mesafede 
olan bu arsalar pc.k büyük rağbet ve allika görmllş, 1179 par selden 1021 parseli hemen 
satılmıştır. 

Arsalar Pr.zar günU sabahtan akşama kadar, Salı ve Perşembe glinlerl saat 10 da Mües
sesemizden kalkan hıısusl vası tılarla mahallinde görülebilir. Ayrılan arsalar için mahallin
de kaparo alınır. Tapu takrir muameleleri hemen yapılır. 

MÜRACAAT VF.Rt: 

TÜRKİYE KREDİLİ iNŞAAT MÜESSESESJ 
B ilyilk Postahane karşısı Yeni Valde Han kal ı 

CE ki Vakı f Paralar MUdürlilğünOn bıılun du~ıı doirc) 
~~.CDD~~·-~v-~-.~~-·~ç-·--,.y-~w"'MV-.MINWMA 

lskenderun Tüm. Sat. Al. Koms. Bşk hğmdan a 

Askcrt birlikler ihtiyacı için kapalı zarfla 180 ton kunı fasulye satın alınacaktır. Eksilt
mesi 6 Kasım 1957 Çarşamba günü saat 10 da Komisyon binasında yapılacağından isteklilerin 
muayyen saatten bir saat evveli ne kadar teklif mektuplannı Komisyon Başkanlığıno vermeleri 
ilan olunur. (2702 • 14995) 

Tahmini bedeli tı k teminatı E\•saf ,.e şartlann görületeğl 
Cinsi lik. Kilo U ra Kuruş Ura Krş. yerler 

Kunı Fasulye 180000 540000 25350 - İstanbul, Ankara Lv. Am~rllk
lerlndc, İskenderun Kara Sat. 

Al. Kom. Raşk. lığında 

lst. M. M. V. 1 No.lu Sat Al. Kom. llônlor1 J 

Cinsi ?\liktarı 'Tutan 
L ira Krş, 

G. Teminatı 
Ura Krı. 

İhal e 
Şekli İhale tarihi İhale Saati 

Kaşar pe;rnıri 5000 kg. 32500 00 2963 00 Kapalı Zarf 19.11.957 11.00 
Beyaz peynir 2000 kg. 7000 00 

Beyaz peynir ve kaşor pey nlr ayn ayn isteklilere de !hole edilebilir. İhale yeri: btanbul
Sirkeel - Demirkapı 1 Nn. lu Sat. Al. Kom. dur. Kaşar peynirinin muhammen bedeli 650 kuruş, 
beyaz peynirin mııhammen bedeli 350 kuruştur. Evsaf ve §artna mcsi her gün öğleden sonra 
komisyonda görülilr. (2814 _ 15483) 



Madrit' e gidecek olan milli takımımız açıklandı 

!oİZf'kl"llV - E. A) im~ - (', Arman 
ıtu.t TAKlm:"i Cç HAı;;I 

Milli adayların son 
çalışması da· bitti .. 

<<B>> milliler Avni tonu kendi kalesine 
sokmasıyla <<A>> ya 3 -2 mağlüo oldular 

1 epanyaya gidecek «Aıı Milli 1 1 tn şutu Turgayı ıram avlıyor, aoı . 
takımı namzet kadrosu bura GONGOR ERDAL 1-1 
da oynayacalt cBa milli nam- Bu beraberlı.k lstanbul lcadroeu 

zet k•droııunu ıraç yencıı şekl ııııe 4 dnk .ita ııonm b r •B• namz tler nu iyice açtı . HOcum üzerine hO· 
ki yqımız. oyunu seyretm venle- cwn tazelemeye başlacıııar. 24 nco 
rl belki de fazlasıyla """ıI":acaI;:tır akınında Nejat topu Şerefo uzattı dakikada cBa takımının kazandı-

.,_, Şercr d """' va:ı. "ette ı lbrahım " f l'" ı P&kat. m'""ın M>n daklkalann:ıa -.. ' .,ı rık • atı3ın<1a hsan topa do-
..,, R rerek pııı;ı Cana verd , ibralı m~- d H ım ATnl topu ken<ll kalesine plasele- kun u. inin aıkı şutu ııoı. 

meııeyd mOılabaka 2-2 berabere ., Bu ı;uretıe ilk devre 2-1 •A• ta-
nlhayetıen~ktl «A» "'AMZliTLF.RI: ** # kımının mağltlblyetı ııe nihayetlen 

AzimU bir kadro Turaay <ŞoıtrO> - ALI. Baııtı-$ dl Musıara. "'ıiAct. AH\IET - Litr.n$ Avni kendi kalesine 
<I yar (Lefter), 1\1, Al.t. l\IETh 
(Suat), Kacırı. Letter (~hAZtı 

Antren r· Szekell 
Kaptan. Turttay 

ctRn ~AMZt:Tl.liRf: tt 

ahnca 
Ovunun ikinci cıevrealnde oyun 

matevıızlnleştl. Bu aracıa Metın•ın 
yerine oynavan Suat ile M Ali 
karşılıklı !ınıat kaçırma yarışı yap 
tılar 

5 nel dakikada M Ali tıerlden al 

NAMZET KADRO: Turgay, Şükrü, Ali, Basri, Mustafa, Naci, Ahmet, C«>1kun, 
Ayhan, lsfendiyar, Hilmi, M. Ali, 'Kadri, Suat, Metin ve Lefter 

M illi takım tek aııçlclal Eşfak :\il. M .Al,t. KADRi, lllUAT, :\IF.TlS ,am Yeşllkllydıı kampa f:lr!!CCktlr. cB• mUll takım namsetlerl :. 
Aykaç. <lünkü ııonı antren- UU·'TER.ıı Bu aracıa •Aı Milli takımımız maç ırantıne kadar kampta 1E 
man maçını müteakip Maıı •Bt namzet lı:adl'Ollu ıae a.eaAı- yann Hbah aaat ıo 30 cıa bir Fran caklarclır. ..ııd 

rlde Rldecek ve fııtanbulda kala- dakl futbolculardan müteşekkil o- aız uçatıyla l\ladrl<le hareket ede- Bu arlıd.a Tek ııeçtct, buraa--
calı: futbolcuları açıklamıştır. lacaktır: cektlr. maça nezaret edecektir. 

Buna ııöre :ispanyaya ırıdecek A cözcan, Bülent, saım. i&maıı, • 8 Kasımda şehrtnuze cıönceeıc Bulgaristan'ın yaphll 
millJ takımımız namzet kadroları Metin, Kimli, Avni, GOnırör. Ne- olan 20 klŞIClen müteşekkil kaflle. 
ou elemanlardan mOteşekkll<11r. ıat, Aptullah, Nazmi, KM&boilu, de 16 futbolcu, antrenör Szke!ly teklifler 

<tTI RflA \. S(\KR(\ Al.t. RAı;;Rt Can. Şeref, Jıısan. Niyazi,. ve idareci olarak da Hıısan Ekin. rot' 
~IUSTAFA. !liı\l'l, AH'.\11',T. CO!'- ispanya maçlarına hazırlık ol- Salm Scymener ve Saim Kaur bu• Dııter taraftan Bulırartetan '(//fi 
Kt:,, Al HAS, tsFE,Dh"AR. HIL- maıı: azere her iki takım da bu ak ıunmaktadır. bol federMyonu. fedenııyon~~ _ 

gönderdlll btr mektupta, ı_.. ,. 
tında bizimle muhtelif tem~ 
yapmak .ıaıecıııı:ını bir ıı:ere d_. 
> azını3tır. . • ...ı 

Federasyonumuzun kabul e~ 
bu teklife göre aetecelı: yıl ~...I 
.. o Bulgar A.B.C. futbol ıaıı:-~ 
karşılaşacaklardır. ,_.,-

IKası mpaşah Kenll 
bir ay ceza aldı 

Dan Bölge blnaaında top!~ 
ceza hey·etı Kaeımp-.alı Ke~ 
ı r; müsabakadan 00,kot ~ -~ 
'ermlııttr. Daha aonra O. ~.;.. 
idareci LOtfQ Akay hakkında ı;;. 
ı.akerede bulunan ceza hey"etl -"' 
cıtııell maçın yan hattemı 1 gelrll t/I' 
ı:ıı için bu meseleyi bir <lltıakl 
fere görüşmek üze.re talik et~ 
t r. Kaıumpaşa mııçıncıa hake!ll ııal' 
rafından oyundan atılan Penet fJ 
çC'll Can haltlı:ındalı:1 rapor h.0 D' 
ceza heY'etlne gelmedlil için 
mesele ııörüşOlmem(ftır. 

HAKEMLER 
BELLi OLDU 

5 Kasımda Madrltte yapıl~ 
Tilrklye - ispanya «A• Mllll ıv: 
bol maçının hakemleri belll :; 
m1.14tur. Bu milaabakanın orta ,... 
kemllllnl Portekizli Jl'ranceelto__,~ 
eron. yan hakemliklerini de ~ 
Portekizli Abel Koııta ve Pe,_... 
do Vaterlo yapacalıtlantır. 

Diğer tarartan fatanbul<1• ~ 
lacak Türkiye - ispanya cB• :tıı ... 
maçını Alman hakemler idare ı;r 
ceklerdlr. Orta hakemi Oünter 1' 
nıeteıı, van hakemler fAe Jolı~lf 
nes Maltu ve Jakop Schrebıer'ur 

Betiktaı gens Bulgaril" 

tana davet edileli • 
IS Xaaımda. ~hrlmlzc1e 'lspam a

nın ikinci takımıyla k&l1ılaşacak 

olan •B• milli namzet kacıroı;u. 
cıün •A• takımına karşı aztmıı bir 
oyun oynacıı_ VAlna Madrtde ııı
<lt.cek kadro <lalıa aa elemanlar
cıan ıcuruıuycıu, amma. nihayet B 
takımındaki enerji tık devre gale
be çalmaya kiti ıretmı ti Anca 
blrtncı t&Jtım tutbolcuıan ikinci 
devre açılarak. rak p kalevi zorla
ma a batladllar. Fakat forvete Mc 
tının maçın ikinci J ar111ın<1a oynıa 
mayışı cA» takımının kendi ken<ll 
ne aoı çılcarmMina mani olmU4· 
tur 

Özcan IBülcntl - Saim d -
M \h,), 'lltTI"\ (Nejatl - Ne
jat (A\:'lif). O( "GÖR, Lmıa i 
('lit:J"TI IK4mlll - K1111abo ıu 
Can, Şeref, İhsan, Hilmi 

Antren r" C ha• Aml&n 
Kaptan. Srum 

~~~A~;1~ ı1~:~~:iı~ 'f fı~rt0;Ej-Bö-.-. ,-9-e_g_ür_e_ı_b-ir_i_n_d __ li_k_leri_ ..... l _.!.~~!. ... ~~!~~ .... ~.~~.~~.~-~~:":!~~~2~~.~ ... ~~~~K_.~~~~~ .. .;~.~.~~.~~~.~ .... 
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ıes~~ı ~~~e~~~~:·b~ı~:::~ ~:: re:n::ar:İıı~.ı ~:.;!~ .;; ,ı::~~·. o! 80$ hafı , ıarda hususı· 

Beşlktq ırenç fut.bol taıtıınl_., 
ıır. 7 Kıısım tarihleri aruınd• ~ 
şılaşmalar yapmak osenı BulP"f. 
tan•a davet ecııımıotı. Ancak ~111 
bolcuların yun cıışına çıımıası ı,...... 
Hartclye Veklletıne yapılan Illoı:; 
racaat dOn cevaplandınlmııı ıffl' 
bazı ııebf>pler <lolayuılyle müs& 
ııln ~ertlemlyecel!I bll<1irllmletlt· 

Kadın sporcu Brezilya'1' 

Hepsi yıldız 

Hakem· Sulhi OARAN 
GOLLER. Metin (Dalt.. 

ihsan COak 18l. Hilmi 

iltica etti 
kat son .ki dakika ıçertıı nele Kad men atUlercte bölge blrlncllltl mü-
rınln kata vunıflunu Avn nln kendi b kal ıund """·'•nmuı 1. 
kales ne pl-lemfl81, oyunun mu- H a anna ya a .....-

Pakat tur•• muhakkaktır ki, 
dOn aahaya çıkan bütan futbolcu 
lann cyıld~ı oım.ı oyunun :nu
yazene& nl aattamııtır 

B lhııaaa H lml, Can ve İ ma ı 
takın ıarına faycıaıı olmu ıa:. Sol
bek Metin iM 1lı:lnel cıevre akat
lanaralt maçı terketmJ tir 

~ , M Al CDalt 15()), Avni 
cOalıt 88 - (kendi kalealneı 

ka<lderatını detlfUrdl "Ye cAı> Mil- ç n huırlıklar 78Pm&ta baflamlf" 

il takımı naırızetlerl <le bu auretle ıır. ,.1 1 r y a P ı I a c k "&hadan 3-~ PliP 11rnt<11lar m 8 ., 
Rlo de Janerio. 31 IT.H.A.) - -:: 

rada onbtş ııün dff&lll eden ,.. 
merlkanın şamplyonlutu Ue n•~ 
ltnen Kadınlar DUnya Buk•~ 
•mplyonaaı mQlatıalı:alan mn~ 

3 C.k "' ı da - aıcıın o:r--:. 
cusu resmt makamlara muraoa&ıf 
mcmletetlerlne dllıımeytp ~ 
va tıtıca ettiklerini blldlnattl~ 

«A ka<1rosu elemanları liitek.l!lz 
b r tutbol oynamakla beraber ıre
"" de telt .aeç et \e antrenörün gö
sllnQ doldunnu~tur 

ilk devre •B• takımı 
galipti 

Oyunun ilk cıaldkaaıncıa Letter 
Te Me n arka arkaya fınıat kaçı
rıyorıarcıı 

ıo ncu dalı:lkaela Metln Lefter
cıen aldılı pula 18 iç ne girdi M>l 
tç rne\"klln<1en çektıll ıııkı şut. 
atları bulurken özcan buna sade 
ee aevlrel kalmıştı 

cA• takımının attııı ilk golden 

Avusturya Federasyonu 

"1tkat'a müsaade etmedi 
Viyana. 31 (.T.ll.A) - Geçen haf· 

'8 bUr&da btın178t1 aeçen )ı(acar 
1111111 takım npıanı Pualtaa, Wlener 
eport Club Ue mulı:anle lınzalamıt 
u Wlener Sport bunun üzertne 
Puakaa'l buaual maçlarında oynata
bllınek için mQsaade almalı: tızere 
AYU.lturya Pu~bol l"ederaayonuna 
111Uracau etmlftır. 

Pederaayon bu futbolcunun Pi P. 

ı.tg maçları ı lncl cıerreeının bit fi 
mı olmaın dolayıslyle 20 Kııı;ıma 
.kadar 110recck olan cölQ deV?'f'nln• 
bot ırcçmemıııü için lnıJOpler hu
ııuııl maçlar temini için faaliyette 
bulurunalttadırlar 

Bu h\UiuU maçlar gerek yeril ta 
ltımlar ve ııereltle yabancı takım
lar aetlrınek sureti ile oynanacak 
tır 

Bu arad11 Vefalılar da bir Çelı: 
takımı tıe tem&11a cıeçmltıler ve 
1ııtaııbulda 5 kanıııaı,ma ıcın mu
tabakata varmışlardır. 

Prat ı ınct künıealnde oynayan 
bu takımın lıımt TATRAN'dır A• 
llıtı:alıların ifadesine ııönı Çek ınll
li takımına 4 oyuncu vel't!l'I Tat 
ranlılar ırertde bıraktığınmı futbol 
ezonu içinde Macaruıtanda Voros 
Lobo«a takımını yenmişlerdır 

Se ahatlert lçın ııerekll btltün 
mOeaacıelerln tamamlanmış oldu· 
Ru Çekler 14·15 Kmıım g(l!llerı u
çakla şehrtmlze ırelmtş bulunacak 
!ardır Vefalılar karşılaşma temini 
için O S. ve P. Bahçe kulOplerlne 
müracaatta bulunmuştarcıır 

* Haftanın ~ ıreçmemeı.lnı temin 

A. tarafından Ekim 1958 e ıı:aııar 

cezalı bulunduıtunu hatırlatarak bU 
111tıaadeyi .ermemiştir. 

SUAT VE KADRiNiN MÜŞTEREKEN KAÇIRDIKLARI FIRSAT 

Jçln bu Pazar aünQ Penerbahçe Sta 
cııncıa Fenerbahçe ve Be\~Qluspor 
takımları huı;us1 b r karııılaşma 
yapacaklar<lır Çeşitli ııportlf hıu-e 

ketlerinin de yapılacağı Pazar ııü 
no bu takımların karşıı&,nıa11ın
daıı f!VTel ııenç takımlar maçı da 
yapılacaktır ............. -......... _ ................. -_..._ ........ "''-··-·-··········-··········· .. . ....................................................... -........ _, ___ .. , .. 

ntCK GAl.A TA ARAH.I HTBOI CLLARl.4 T AMŞl\OR 
Onları tampl,-on yapacaı.mıe 

Diclce Sarı - Kırmızılı 
lutbolcu larla tanıştı 

····~·····-···········~ *Taliım "'·• 
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•••••••••••••••••••••• 
Kuta Rusya kros 
tampiyonu oldu 

Cemal SALTIK 1 

G 
e(.en hafta~ı Ankaralı!• r sportif battımdan çok harek.:tll 
tamamladılar Romen. Bulııar, Almaıı \C Türk takımları-
nın iştiraki ile tertıµlenen ırıır~ tumuvıı.sı ile 5000 ki-

şilik kapalı spor aarayı lllzı:netıı ııırcıı. Hemen bunu Oç gece <le
\ &m eaen ve İtalvan. ıııuıaar ve iki TUrk ekibinin ı,tıraklcrl 
ile tertiplenen boks tumuvuı talı:lbettL Tam veııı ııece dnrup 
dtıılerımeııen mU-ba'!ça 11 yr~n meraklılar, haklkııt .. n m(lôtc"" 
na b r de rekor teto ıı "tmı~ ol<1ular OOreş n.Uı;abakaları iç ıı 
dörı ırecede mtlfiabakaya haııredllen müddei. 13 l!&at 15 daklkd
dır ki. Jıu bir günün yar:aını aşmaktadır Bokı; için hu muddet 
RO nat 20 dakikadır ve tıır ıoçınln bir ııünlük Eaat demek· 
t r 

K 
npalı spor aalımunun 11Çılışında ve bunu taklbe<len ıan
lerde şeref mıtıar•rıenne ·~ rılan şeref locasında entere:ı&rı 
ı:.ımalara rutladık. ilk peenln tezahüratla k&Ilılan~n ...... 

rc.-C mısatırı Ankara vaı ı ve beden terblyeı;I bölııe ba!oltanı Ke-
mal Al gün idi. 19 M•Y16 atadı nın açılı ındakl durumu ııöreıı 

bölıte bll!Jkanı. ııalonu bir aüneTI-el bum meıvıı,;plann: d:ı,et 
edP.rek açmıo ve böylece ııporttc ırayeJPrl. polltık mOIAhazalaJ'o 
ınıkln '"ren btr hareket oldu. 

Salonun diler seeekt ~rer mtııaflrlerl anıııınııa devll't bü
yQklerl ııe blrllkte 1>empa.l:iı: vali ve belediye rel11ler ne de rast
ıu·ama4llt. Bumla aeç m arlfealnje bulunulmaııının rota varoı 
herhalde. Zira o (l(lnler hayli metauldOler Fakat gelenler h C 
de şeref !ocaaını boş ııöeterecell kadar az değll<ll. ilk ııeee bır 
m ııetvekillntn retıı;;uına refakat eden devlet tiyatrosu aan:at
kl<rlanndan blrı, dlker ırecrlerdc gelen meşhur bir caz yıldızı· 
mı7~ ıeııerıııııvon baııkanlarından birinin valideleri. vckl'lerın 
akınları. ufak çocı;klar. beden terbiyesi ııenel mtldilrlüıtünııe 

ve vekı; etlerden blrtr.de baremin &On derecelerindeki bazı me
cıan ayırmıştır. Bu. iM mal kendial için takdir ve tezahürata 
ınurlar. §t"ref locasının şeref mıııatırıerıne aynlan maroken kol· 
tUkl•nnı rahatlıltla doldunRutlardı 

E 
vet, oraanız~ona ıellnce, boka hemen hrmen mükem
mel, güreş ıae ıyhe ukındı. Ollıqtekl alc.&aklıkların. ıu-

~ ajanının bu ltler<1ekl tecrü\>Nlzllltlne ve böyle büyük 
bir orıranlzaııyonun ilk defa yapılmıo oımuına batuılamak ıea
beı!er. Boks ıae hakikaten aüael orcanıze edilmişti. Bir tek nok
ı;anı vardı. ll'akımlann kadrolarını ve müaabaltaların proaram
ıarını teksir edip ııeylrcllere. hiç olm .. a ba&ın men.suplanna 
dalıtmıı otaaydı, bu mOeabalı:alan daha iyi taltlbetmek kabil 
olurdu. Zira hoparlör ıeeıaatı çok bozuktu ve söylenenleri an
lamalt hf'men lmkl116WSI. Biz. bu noaanı da nazar boncutu 
olarak kabul ettik ve çok ııörmedlk 

Bu ııü:ııel tealıı için bir tek ıOztımoz var, memleket aençll
ıne ve ~porse,erıcr., havırlı olııun 

KASIMPAŞALILAR - Dön salla.la li&'ln Ulı dnrt ini 6 ncılılıla btllren Kanmpqalılar cA. 
Sami Yen• stadında bir antrenman Japtılar. Cihat Annaa'Ua nnartt 

etııtı falıtmada daha a11a•e lı•t• .e kllltör ftalte önem verildi. Rnlmde new 14maaı Jllpaa Uıd· 
nrt • 11t7azlıları drll7onanuıı. 

Dünya Kupasında 

Meksika finale kalch 
San Dleııo. 31 IT.H.A.l - OQııya 

Kupaaı eleme turunun Olmall Am• 
rıka ıınıpuncıa burada :ıo bin aeylr 
el önünde yapılın k•l'fllatmacıa Mek 
ilk& ile Koata Rlça ı.- 1 beralıeR 
kalmıştarııır. 

Bundan enetıı:ı maçı Melı:&llı:a 2 ·O 
kaııandıtından ıınaı ırupuna ka~ıl· 
ma haklı:lnı elde etmt.tUr. 

1 lngiliz atleti Bannister 
Londra. 31 - IA P) Bir millik 

mnafeyı 3 dakikanın altında dUn· 
yada tllı: defa lıOflll&la mu"attak 
oran atlet Dr. ROIM' Bannlater bU· 
gUn Kraliyet Hekimler S:oltll lD
tııtına ııeçllmlftlr. 

Halen ukerllk bl.ıJDetlnl yapmak· 
ta olup Oatetmen rtltbul ile bir 
uktrl ııuııhınede uzlte ıörmek· 

tedlr. 

Tenis'te lngiltere 

Fransa'yı yendi 
Londra. 31 (T .ll.A.) - Burada 

rapılan ıenla mU..bakalan .onunda 
inallı.ere. rramaya ı -3 ,.1ıp pi.. 

mtştır. 

:\lıaır tlb etinde bulunan Drob· 
ny de inıılllz takımında 7u almıt· 

"'· 

Beykoz Kulübü Umumi Kaptanı 

Sadettin Arseven 
3 üncü ·defa istila etti 

Kulüplercte;;:I lııtlfa h"berlerl bir İdare hoyeUnın Puarteal sOP..' 
birini takıp etmektedir. Galata.. yaptığı toplantıda, Qyelerden İl!! 
ray camı.,,ından ı;onra ıımcıi de mı Olcay lattfa etmtt " tatl~ 
aıra San-SlyahlılardL Beykoz•un kabul olunarak yerine :redele ~,;;. 
çok çalışkan Umumi Kaptanı Sa- terden Dr Mehmet Te'Yflk BAY"~.i: 
cıettln Arseven, kulübün &On !da- çqnlmlftır. Aynca !danı ~e!.:"r 
re hey'etı topıanwunda uınumt bir teknik komlte Jı:urmayı ;s111~ 
k a ıı t a n ı ı ıı: t a n kat'J 11u- laştırmıştır. ol 
rette a~rılmıştır. Son senelerde aıı tıADETTIS Aftf!BVIL'l Çl!Kh.fl __.o 
tan başarıslyle Beykozun iyi de- Bu vaz1yet kartıeıDda Af91"'._:j, 
receler almaımıda başlıca rolü o- çok Uzülmtlş ve artılı: umuırıl ~..:i 
lan Sa<lettln Arıseven, takımm bu tanlık l'&pamıyacatını Jlerl aat""~ 
aünkü vaziyete ıı<ışme&lne \·ok <l· kat'I ııurette yazlfeden ayrıuıut d1 
zUlmekte ve bllh8116a ıçerden, dı- Teknik komitede vazife alma.11 _,.ıı 
şarcıaıı yapılan mOdahalelıır dola- kat•! aurette reddeden Araeven.!;. 
yıslyle mülibet iş ııörememektc ol- ııevdllıt renklerine hizmet ed-
dulunu beyan etmektedir menın üzQntOaü 1çlnde«Ur. _./ 
Anıeven bundan evvel ele iki ite- - .LI 

re ıstıra etml• ve lkttilnde dıı I A - ola .. 
Beykozu sevenler, tııtlfa.ınnı ırert al ynı gun anne n 
cıırtmıtıarcıı. Pakat, Adalet ma~lO ol' . acl • __ ... 
btyetı sarı - Siyah camıaaıncıaıcı ımplJ fCH"PIY....-
huzurauzıutu arttınn .. tır. Halen ı'J 
bir kıeım ıcıare heyeti Qyelerl tek Xelbourne, 31 (TJl.A.) - 8G11 4'_ 
nllt komite kurulmmıını "Ye tutbol Ollmpiya"8rda en çok ~.jJ 
takımını bu komitenin aeçmestnl rulao iki .-mpt:ron bdln ..,.-.;;f 
tatemetı:t.f', dlQer bir kwnı ise M- Strloland tıe MarJoarte .ı~.d' 
ki şekılele h ç bir müdahılC' yapıl biri burada, dlterl de Pertıı ~J 
macıan t.akımın 1dareatnı anu et· dıı a701 ııtınde birer tııa ~ 
melttedtr. dUnrara aelm1'tır. 


