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4. MENDERES KABiNESi 1 iN 
MECLiS TAHKiKATI iS·TENECEK / 

Tf DAVÜLDEKİ PARA SON 20 YIL İÇİNDE 
11 MiSLİ ARTMIŞ 296,7 MİLYONDAN 
3268,7 MiLYONA YÜKSELMiŞTİR. 
B'LHASSA SON ÜÇ SENE ZARFINDA I 

I 
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BANKNOT CHP nin önergesinde hükUmet, seçimde 
Yapdan yolsuzluktan mesul tutuluyor 

MIKTARI 
SÜRATLE ARTMAKTADIR •. 
BU ARTIS ' ,. 

ZORLU İCİN DE MECLİS!.-., 

TAHKİKATI İSTE İYOR 
l3ölükbası icin C.M.P. mebuslarının 
bir öne;ge.. vermeleri bekleniyor 
1 .\ııkara. 3 - C.H P Mecll.ı; Grubunun cıOnkü toplantısında Mec
'?lae ııeurııccek mesele!er tetkik e<l!lm!ştl Bunun üzerine G:-up ld 
1 e lturuıu üyelPrl arasında ış bölOmü yapmııtır Bununla ııcııı o
,~aıt An!<ara milletvekili Pro!. Torhan Feyzıotıu 11~ :Malatya mil· 
;:.~~ekııı Nüvlt Yetkin ki nnerge haurlamnh brışlam~lardır B r 
b" ııüne kadar Meclis Ba$ltanlııtı na ~clecck olan bu önerııeleror:ı 
~rınc:s1nde C.H.P. Genel Başkanı İsmet İn«lnttnün müracaatı Ouı-

e l'Oltaek Seçim Kurulunun oy <Dcr1U111 a. ::>. ti. S. deı ...................... ·-·"···-·-......................................... -... ·-····-----·· ........ .. 

BAŞYAZI 

1946 DANBERİ 
il YIL GEÇTİ 

Ahmed Emin YALMAN 
& nlrara 3 - Per embe •lteamt ueak1a htanboldan aynldıaım 
fiil zaman lçlmdr. bazı 1lmlt1" çardı. lk:moı.rat Parti lldtrlertnın 

ratamıa Jarn ho1Dr 'f'trmrı. rr çoli: a~ılan te nthü 'kurmali: 
lbtı,.acını du:raca'klannı. hunun tabii lcaplannı ı rtttli:ltrlnl Vf' 
>"rrtne ıı:ctlrf'Cl'klf'rtnl nmu,orıtum. Emin Calafatın htanbulda hlr 
ba ııı toptantı-ı yapma ını •r. lıeplml'll cntırm!L'iınl hayra yoru· 
:tol'dum. ;rolr.ulu1' ıtola)·ıstylr \acırdııum bn basın toplantı ının 
bir iç harı harl'!'ketlntn ııı. adımı olarnı:ını ran:r.dl.rordum. 

'F.rte~ı ııbnh \nt.:nrnt1n ıı::ızdı>lr.rt r;lirOncr.. bu nlL"'blnllı:lmc 
litııdım de 10Jdüm. Mrtl'r •il> ın Kalafat. Mrr nıuhalrftt llıtr.rhır. 
-tıp ıntrnntn \f' nrı "" sert bir ll•nıı lı:ııllıınmnıa bir vr.~lle hol 
tııııır itin ııızrt,.rllf'rl lı1r orll) ı loplruuı • 

sis llCID llbab lstııabnlo kf'Slf bir I~ 1.;aplamıetır. Si• ytiz.ün
- d .. n 'il'hlr hatınrı \llpıır ~elr:rlerlnıte ot.:snı.ııı.ıar olınu~ eıı· 

at 06 llP 08.30 ıırn.ında ıırat.111 \'lltıııru titlrrt,rl llt' C•ı.tıdnr - RI'· 
ı.:ta• .. r-rcrlerl 111pılnnınını '" 7.30'11 !.:adar dıı Rotaz: '" Kaıtıı.:r., 

baUannda aksaklı\:lar olınu.ııır. lıl'•lmıtf' 111 l\•lnlltkl l•ınnbnl 1 1· 
ııınııı ırörcllmrı.ı .. ıllr. ... ,. ............................................................................................................... . 

MENDERES 
VlLAYE'ITE 
Toplantıda basın 
işleri görüşüldü 

DQn 5abab v11fıyeıe celrın gaz& 
tecile:, tam içeri ı:treceklerl sıra· 
ııa l:apıda şık J:'lrtnmı, poıtalcr 
tarafından ta11ılandılarl Kencıııe
rıne mahut. cevap \erlld • «- İçe
ri r!rmelı: yasak efendfin Anc le 
ıııeanda bekllyeblllrElnlz. • Böyle
ce Vali Prof Gölı:ayın tekrar vazı. 
!eye b&ı,lL"IlMınelanberl o~cıan 

lcallanı olan bir A4et yıne kuru· 
luyorcıu. Yalnız bir farkla· Bu tıe
fer evvelce açık olan arka Kapı 
da kapatıımışıı Muhabirler, il.ter 
latemez sert cıönl1ülor Bahçe cıu
Tannın Cllbln<!ekl ta lara oturcıu
lar, Tam tıuşılarında oyu renıt 
bJr CacUll!c araba cıuruyordu: 0073 
numaralı araba.. Bu :Mencıerc=;1n 

CDevamı a: r,. tiil: IS deJ ---
Bilecik'te 
secimi erin • 

venilenmesi -
kuvvetlendi 

Husus? l\Jııllablrfınlzden 

HAYAT PAHALILIGININ DA ,' 
GRAFIGI 
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Tr;DA\ tlLDElif P R \ GRAf IÖi 

1956 
\frcll81n af'ılı~ ıtınıı Ankara ~okaı.tarıııııı "' l>llba.•• ' lecll 

<'hnrıııın anettlil ın3111.11rn. iktidarın lutlb:ıtıa &l'!lrnf'liten coı.: uuııı: 
oıııııtıınu. 111:;7 rçlnıler1n1ıı nrıa:rn \;o~cıuıu \&tanıta~ anuıannı \e 
l~ıaıtı ml\nın1 aıılaınnrııııı.ta ltn inat rtılilnl bf'lll etti. 

:\fr.cllsr. ıı:İrtp ba .. ın lnf'.asınıı çıl.ınrn. ı:autf'cUf'ı1n nıf'mlf'kf'te 
llt bir \Ulfe1l ıürr.bllnıelf'rl ıeınaıutad Sllrrtte aynlan :rerterln 
bıuırıı eytrcl bayanlara rertldltlnl \t ba ını tP.rruıll edenlrı1n 
_,.akta bıra\:ıldı&ını hD> ret~. demle ıtlirdünı. ~,. lr """ tenlcld 
\n;ırttf'rllll flli:lr l•tlklullyll'. tem\ln1f' :rertne ıetlrdlil için basına 
kQr ı ıtu)"lllan aazap, bllylt'cr. ı•ok çirkin bir eJ.;llde belli edilmiş 
Olnyordıı. nu tl'rllbln, hul1'ı~l.':Arlar tnrarındıın yapıldıiını n Ba • 
'Htıh~ ~ı .. c·lls RP.lslıılıı bu tnn:da bir kıl1:0klll•ü bobrr ahnea 
fhonıü ,,. tl1'slnll ıtuJaı·aklarını ı.:endl lehlerine olarak fan.1'111· 
>oruıu. 

Ruslar 2. peyki 
dün fırlattılar 

İÇiNDE BiR KÖPEK BULUNAN BU Rll~ 
SUN'I PEYKi YARIM TON AGIRLIGINDA 

Bllccık. 3 - B lr.clk seç mıer ne 
C.H.P. taratıncıan yapılan itirazın 
tı Seçtm Kurulunca tııtltlkl ile 
b r karara vanlması Jıususuncı,a 
l"Clı:ı!ek SCçlm Kurulu"Ilun dün 
veıınl~ olduğu karar buün Bilecik 
h Seçim Kuruluna t.ebllg edllmi~ 
tlr. Blllnellğl cılbl il seçim 'kurulu 
bu itirazları tetkike kendini yet
kili cıörmcmte ve cıurumu Yükselt 
Seçim Kuruluna bildirmişti. Bılc
c!k il seçim kurulu, yü~ck t;rçlm 
kulunun bu kararından buııtın c 
H.P. u ldaro kurulunu da haber 
cıar etml§tlr. 

Para hacmi arttıkça 
A ırnbe 1tlh1trlyle nemoı.rnt rartl liderinin and itme ırası 

hnıtl tnllnlindrn e\ \"el lt'ldl. Demokrat nıllletnklll~rt. ııı. pa halılık artıyor defa olarak ı.onefll bir muhalefet ıtrupuna nblp bolonan 
~J,.cıı~te bir tunhür :rapmaı. itin bo fınau kocınnadılar. !\IPn
llertsl 1rnııntıen r.n-eı n onra uz.un nzll.dl> a nlkJ~ladılar. ııa 
İMntıııe ıttldlil uuuoıı flalı. Pıırtllllrr daho baıı\an cı1'tılar, hep 
lılrdeıı ıı.rnıa tı;allı;tılar, bra\o l'.lle.rb le Qrf'lill iUrUte ortalıaı 
tınıeı tııar. Briscoe 

Suni peykin 
Askeri 
Kıymeti 

yok, dedi 

..--•• MOfikova 3 - Ruslar buııtın lkln-
1 

' odatr.d Prt!ıı 

C.H.P. il başkanlıtı ~imin ip 
taıını cıerektlrecelc eııası ı veslkala 
n toplamı • bulunmaktadır: Son 
duruma cröre bu ı;estkalarla. Bile
cik ııeçlmlerlnln yen!lenmesı lbtl
matı ltuvvetlenmıotır. !.'lcıo yınnı 
iki acıet zabıt. mevcut bulunma ... 
tacıır. il idare kurulu bunlara ili· 
ve edilecek b!r çok çakaları ela toıo 
bit etmiştir. 

On ayda para 7 4 2 nıilyoıı arttı 
hayat vüzde 2 8 pahaWaştı 

Karııııı..ıı bir meydan okuma manzaraıı ıöAtl'rrn bu teıllhör· 
lı~r l\a.r~ı ınt1a unu ııooıınıtürn ı.;ı blrliac oy e\ \elLI pek movaı.ı.at 
hahır havımndan çok, prli ı:oli a:ıatlZ. Utnıot;;rat Parti lldrrlrrt. 
llltoıll'krtı tatlılı\:la. anltQı in hnzura ka\U turnıanın mu·uıı,-etıııt 
1 ıdıı.ıarını ıı:ö.ı: lioflnde tutacak )r.Fdf', 1946 etlmlertne alt acı 
hatıraları )enldrn u1nndtmıaıa \e 19li eclmlerl itin booıann 
bir mul.:a}e.~e öl(ll u ıtlhl Labut edllmr.•1 icap e.decejl 3oluoda tel· 
l,;iD I Pr(lıe bUIUllUJaia ('lllı lfOJ18r. 

cı aun•ı peyk de atmaıta mu,·atfak 
oımuşlarcıır. Bu seferki ı;un•ı peyle 
yanm ton alılrlııtında. tçlncıe ha-
valandırma tertibatı olan ı;e yolcu 
olarak canlı bir köpeğin tulundu· 
f;u bir ha\'& aemıaıııır. İkinci ı;un•ı 
peyk GrinllÇ &aatlyle puar eabahı 
saat 7 de atılmıştır. Sovyet balkı 
ikinci pcyktn atUıoı haberi ltaroı
sında Zuko\"un tamamen bertarat 

--------------:----..;;.----------; Bu ay başı maqlar cıatıuıcııtı 

1 
zaman. bQtOn reıımı ııe hU6usl mü ı 
l!E5ellclerc1e çalı anlar :mıhL'!e'>ccl
lerln kendilerine verdl&;l ;ı;cpyenı. 
C'ıcır C'tcır paralan okoayarak cep unu dü llıuntıynrlar ki JIU6 dıwıbe.rl il ,,ı lt:\•mt•. tttrıtt tOrlll 

ıteıı meler otmus, ıı"r P)dtn ~nel de hOrrl:ret \"e demolirul taraf. 
tar1ı11J le ıotalllrrllı" H r.tııte özrnnıe rolll'rl arasında tam bir 
lllUharıelf: meJılnıııt ıelnıl~tlr. 111:>4 mll,}ı ında TOrk mlllr.tlnln ıtö· 
\pıllne fillh lıt oıııu ;;u tl'ınlı: ıe ıllr.tl bir eı;lmlP. sabit olan \e o 
ıamon hür dUD\Bdll C'I tl!i'tilnrle t~lllall, Miıll ll'Cf:O, itibar rllrcn 
lltnıoı.rat Partı." hiç !bil) ııcı olnındıi;ı halile bir politik• ı.umanna 
aııın11 • tarihte c ı ıörülınenılş bir 1) n•t intihara ıtri mlş. ,·arım. 
ıotunu nılras3edlce acını, .ta\Drnıu. b0rr1}rt \e ulahat ldl'allf'· 
rını tem ıı tmek ro!OnO ınubalr.fet partllerlııe. bllbas a Batı. Par
tl~lne \e onun lideri hmet lnönOne kaptımıışur. lJ.P. llitldan, 
l&ıs ) ıııarıou alt bntırnlan 1'endl elb le t fl:re ettikten ı;oora. 
lııllnü olıun. trmklnll Mr dC\let adamı \e tecrübelrrdrn ders al
ııı11tı tıllml• bir Türk ıotaıı t\r.rl ~ıratı;rle t>l)asl't abne lndr ıı:U. 
rtıuıııo • ı blrllıı;I har .. kellJle hUttln rnulılllt.fet partilerinin '° nııl~· 
t•ı.ıııf'rlıı tabii llıltrl ın"' t..llıır. 'ükıelml \e kıtlblrrl kıııaıım~ur. 

, el11llşl7le ııaııı ıç Y&.~I o:aylarla lerlne yerlr-;;tlrnller ve acıetıı bnr
CAill~a blle lı:ıyamadUar. Yepyeni 
on liralıklar, ellilikler, yüzlükler, 
bal: no ka<!ar 11Cvlmll olurlarsa ol 
&unlar hareaıunaıta mahkfundular 
ve derhal bakkallann, kasaplann. 
mana,·ıarm ıaımıerı uymakla tü
kenmlyecek tllrlQ csnatın ellerin 
ııe buruşturulup pantolon ceple
rtne tıkılcıılar. Paralar ne kacınr ye 
nı olunu olsunlar, onu kazanan-

lnönü ve Gülek'e 
telefonla hakaret 
eden bir genç 

llrıııoı.rnt Varllııln mıılrlt l crl tararınıtan ı.r.ndlslııe kadar 8(1• 
laıı ı..ııı \t hıı,umf't mııcnılcleı>lnln meıırı bir netice \f'rP.ceıını 
t>.ı•. llrlr.rlerıııııı lıl\ ranıaıııalıırı 'e öH.elrrlnln ~urbanı hııllnr. dOs· 
11lNert rlrlıtr.n rll'm \ertrPk lılr ıııanz.ıırııdır. 

y ut.:ıırı bııtkondnn lllerıı~ı ~C')n"derkrn unu dil önfl~ordum: 
llorlcl tehlllo;C"lrrr. lrnrsı ıclmrUl', knrsımız.a t•ıı.au rırsatlar· 

rlon fa)dal11nnını. rnırllnıte, memlrk~tl lllyık oldutu merte
b,ırre > üJ.§eltrurk ldrallnıll'. bozar \e &0Hne, tanı bir l•tlkrara 

(De\ nıı "il! :;, ~0: 4 dl') 

D!ln akşam 
Napoll'den oeh· 
rlmUeı ı:eleıı NA 
TO GOncj" Avnı 
pa Kuvvetll'l'l 
Kumanııanı Or
amiral Br!Ecoe 
gazetecilere be
yanatt a buluna 
rak. cTOrklyc"ye 
yapılacnı: her· 
bancıı bir ır.cn· 
vüze Amerika·· \nılr>tl nrlsı,oe 

nın yarcııma ge-
lecetlnb tekrar eı.mlfı.tr. 

iııtılAlln 50 ıncı yıldOntımO mü
ııasebettrıe Sovyet Ru.syanın teıa:ra 

tırlıttıCı ltctnc &Un ı peyk balclcın· 
da ne ctuşündQğCI sualine Oramiral 
fU cevabı \"trmlftlr: •Bu ııun'i peyk 
aırt Uml maka•tlır gütmektedir. Şlın 

Oıe,ıımı "O. : .. ~ti G. ııa> 
1

'hı ıt111ııt tttıl ııtH lltl ... llll lllll lHll lllllHhlMll lHlll ltHl lMltll lllllll l lllllf •ıatHlllllllHtlltltHl .. lll llll llllllll llllll HllllllllHl llflHlfllll llellllllllltl 

LiBYA ASKERi HEYETi _ \ nrııay idris •1 1erar1 ba&kanlıiıııı!a il ı.1 lıl l'n mlrle ek1'11 ı.ııı:va R~· 
kert br)l'tl dOn abah hmlrdf'n ehrlmlır ır.lnılştlr. GtuPU-.t'llerlc 

tlirtı 11 >arbn> l•rarl. ı.rnıll•lnlıı ,,, arkadll61annın 'ftlrt..1)1'J"f' tılh aımaı. !\;in ıtrlfllJ.l!'rlne dair rhı.:• 
'"""rl Hılaıııamı~ıır. htanbu1dan do&ru Llh1a.r s1dt~lı olan heYttlıı >Urıtumu:ra '"" inin mtık&adl 
il krrı okullarıınu.ı tett..1k etınelitlr. l'arba,- ldrlJ el fuarı Llb.r~ Darp oı.oıunno müıttlrüdür. 

meş~I olmata fırsat bulam~ 
tır. 

Hemen hemen b!ltUn ballt ao
kaklarcla s:ruplar halinde topian
mış. Zukovun azlinden çok bu 
bACll&a;lnl münattaııı. ecııyordu. 

Ruslann ikinci peylcln1n atıı .. 
cağı beklerunekteydı. takat bunun 
SOfiyal!Bt 1btll6llnln •O ıncı 711116-
nümO aırlliına teaadllf ettlrllecetı 
ı;anılıyorcıu. 

IDeramı Sa: 5, 80: 1 dıll 

C.H.P. HEYETi 
GAZIANTEB'E 

~GiTTi .---" 
Adanı, 3 - C.H.P. Gentl Sekttte

rl ve Adana l\.lllletveklll Kasım 
G!ılek beraberinde Ordu Milletve
kili Fethi Kumrulu, Ankara Mil· 
letveklll Bülent Ecevlt, Muammer 
Akpınar, Fuat Börekçi, Malatya 
Mllletvexlllcrtnden Ahmet Fırat. 
Marı.ş MllletvekUlertncıen Hilmi 
Soycıan \"e Fehmi Evliya oıcıuıtu 
hal<!e buQn Ankara uc;aıtı ile şeb
rtmtze gelmtfler Te oıomobUle Oa
ıtlantebe gltmlflerdlr. C.H.P. be7et1 
yann şehrimize cıönerek bazı zira 
retlerde bulunacaktır. 

S iT DiLECEK <ıeçen yıl druıada ırıı:at olarak 
YAŞI TE B E - çalı tıklnrı çlfUliln aahlblnl, kan· 
ı;ını ,c \"Oeuldannı hunharca «lldllren ccAdann Canııvarııırm rıdan 

;:\lmtara Başıbtty1l1'. dün, CQ'll$ tr.sblttn itin Ankarodan ~hrtmlze ıı:e-
tırtlml Ur. Blllndltl cfbl, Ankarada yapılan dnruıması 51rasında. MnS· 
tafa Ba5tbüyfl1'. ıs y~ında nldufunu ldddla ~tmlş, ve mahkemece 
bu bu usan t~blılne ı.arar ttrUmlıllr. Ankııra ecı:ae,lndtn, Jnn· 
darına rtrat.:atlnıtf' eehrhnlıc cetırllen ıustdta Da ıhOyOk. Adli Tıb· 
ca maaıene ıedllecek \e ı11ertek y~ı» te bit ertllecelitlr. 

1957 SECIM.LERI 
Yazan · Prof. Dr. FUAD KÖPRÜLU 

1 l.t1ıtnrın ~l'rl'IP•t •~1mlrrlr ta) in rdlldlıcl 
hllliln hflr mf'nılrkrtlf'rdf'. Pçlrnlf'r ,·apı· 

lınrı,.a J.adar umumi ha.utta bir :kayna • 
nıa. h1r m"ue.adrlr sllıc çarpar. tı.1ııtarda ol•un. 
muhaldrıte • huluıı~un, htltUn partileri' mrnntı 
gha•tt art mları, bf'r fırsattan 1 ttradf' rdtrek 
halk arüındı kl'ndl prmAltılertnl :O-ll7mnca n 
kııhll fllıtııtu kaıtar ırnlş bir ruf'rlyrtl liıunn· 
mata l·aıı ırlar. Bu nıucadtltlerdr, ı.a~ılılclı eri 
tenJ.idlf'rl', a•ır Hacı hUromıara. tarlılere, lıtlh· 
zalara ıta mOrarııat o1nnnr. 

t'ııkat f'\'.hnler bitip nrtlrtlrr l>f'lll olduı.tan 
tınrıı. hıı atır fırtına ha\a.•ı ttratle ılllnlr ve • O· 
ı.on tf' mantık trLr.ır ortalıııı hililnı o1nr. On· 
llp \PJ a ınatlOr• hrr fert, bPr •l)a•I trtrJ.kOI litn• 

dl haklilnll fR7.I olAraJ., mO~hct 1"P )"3Plt'I bir fail• 
llrNr h:ışlnr. ParlAnıPnlolnrın nnıtııd •«' nıınnal 
müıınlia.a hll\n.<t lçlnrlf'. mrınlekl't mt!<f'ltlerl 
ıtf'nl bir ırnlnyı ta f'lr ahnaraı.: lyns1 h8J'at P•kl 
tnbll mf'f'ra mı tnı.1p ı-llr-r." nnzur ve ı;ttJ.-ftn. 
l'mnl.ret, knl'$ılll.1ı anltıJ"ı vr tolrrans. tam mi· 
naı 1) '" demnlrrntlk n-Jlmlr.rtn ba,ııca bartz vasıf· 
!arıdır. ,.o ı;nn aylarda mf' ~lA "'orncte, Kanada 
ıta, Oarhl Alman)ada ı& hlıtl nlıtnlnmuz omam! 
•e<'lınlrr ... na~ınıta \e ~etlmlrrdf'n !Klnra &llrftlen 

1) n,1 nıanı.arıı htp hnrtnr. ('Onktl lılltfln bn mtm· 
ltkPllcr. hnklkl ıtrmokrıullrrdlr: ld&rl'ltrtndr. 
ı.,.~n ,e t.;nnuıı•ur hlr hneı.r.te lmkftıı olmıyan 
h~ı.ııı. dl'\ 1c-tlerlıtlr. ıonrr ne pahasına olurta ol-

tOe\"Amı l'ia: 3, su: 1 et> 

lar, ayni umanda ne kadar kolay 
lıkla erlytp ırtttt~inl cıo akılların· 
dan çıkaramıyorlar<!ı. Son yıllar
cıa tabii eayılamıyacak bir nıçaylc 
ııurmadan yükseklere doltru fırla· 
yan hayat pahalılığı ıınıtııtıntn b!l 
hasııa büyQk oehtrlercıe mahdut go 
lirli bOyük bir ~tonluğu d~ün
dürtmeae t>qlacıııtı haltltatı mey
dandadır. ve geçim ıtor1uııu C'{ln 
geçtikçe blraz daha kendisini hls
MtUrlyorcıu. Çok çetin ve mücado 
lell bir uçlmden ııonra. te!Jkll e<tl· 

(Dr.\"omı: . a. 5. il, 7 de) ----··-·· .. -----

Adana, 3 - Qeçru ayın 12 stnde 
yanı seçimlerden 15 gün önce r;ıece 
uat 23 ıratannda Acıana C.H.P. 
il merkezlntı telefon eden bl: t•· 
hıs telt!ona ~kan parti 1daı:-.cll• 
rtnden birine hıtaben •Oruı Moe 
kova mı?• Cllye &Orduktan ııonre 
C H P. Genel Ba.,karu tnönQye vc 
Genel Sekreter Gült.lt'e haktll"f'tte 
bulunmuş ve bu haltaretlert par
ti merkeztncıe bulunan 3. cü tele
fonla te bit ecıllerek durum ıavcı 
ıı~a &Mettırllmlştl. Devam edım 
tahkiknt netlcealncıe telefonla ha· 
karette bulunan t&hstn şehrlmlün 
tanınmı~ a!lelertn<1en birinin oğ 
lu olduRu anl~ıım11 ve bu şahsın 
telefon numar&Sl ııa ttt.blt edllmlt 
tir. Bu hakaret divuı ııe tıcrll! 
olarak C H.P. A<!ana teşltllltı !da· 
recllerl tlgllllere Uadelerlnl Ttnnlf
ıerııır. 

ME NDERES 
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S A N A • Y 1.1 M 1 ~ İstimlak 
ve vergı hımayesı 

• 

GUnU GUnUH(J 
Önce 
insanlar 

M uııllıll bir mimar nlan 
lloıı:ı. 11.lldRr parl•I llPJ'I 
lfPll'nlc-rlnln Jll"k razlR tıc· 

111111• 11U5tfll.l1'rl lılr hl'\.l"S H' ha· 
rd.rtl. hl'r o7h \C l•l)ll' ılr•tr1' 
ll'ıtlllf'klrıı hoşlnııı~ nr. i•lılllbtıl' 
da ) ıkılnıı, J ıı.ıınıaı.ı.ı hıılurıan 
\C duha da) ıliılacııı. oııııı oııbln 
!Pfl'I' ı, \e utunıııı )rrl ı:l'r\·eı\ııl 
tnrlh ııhldelerlıılıı lhtl anılı bir 
•lblf'rlşlc orta.ı ıı ( ıı.;arılaraııı 
lııt) allJ il' ııııuıtumıııııa nlı ıJor. 
Mtııılhll ııılıııarıı güre. tarih ıı· 
IJldelrrlıılıı 1"trııfıııd14lo;l binalar 
J ıı.,ııııı.ı;a i•tnnbul"un ~hreııl 
dt'lff tl·rı. H~ ıırlırtıı gllrünfl•<lyle 
ıor.ler J.;aıııaşacaı.tır. t'akat mi· 
mıır ll!iıı:. bunun ne :roman 1ı::a· 
lıll olııc:ıcı "4lrU,UnU: ctHU bir 
ıınra \C ııııı.Aıı me eJe,Jdlnı dl· 'c r;eı;l Url)or. 

Yazan 

tahsisatı 

bitti 
Şehir leclislnln bu flıfta yapa· 
cağı toplantıda ·ek tahsi at. 

meselesi de görü ülecek 
Yetkililerden edlndl imiz bll 1) e 

göre, fl'hrlmlr:<lekl Lstlmltılc hattlceı:

leri lçln a~ nlan tahıılı;a t aona. er 
ml bulunmaktadır. NJ•elclm bu mev , 
zu Belediye Mccl!alnln bu hafta 
lclnde yapacağı ola anU tU toplan. 
tıda da müzakere edllecekt r. 

Gündeme konulan madde)e &öre 
bu toplantıda datlmlik 1 !eri lçln 
ek tahWat getirilmesi bW!WiU, ö
rüşmclcrin üçüncü maddesini tcş 

kll etmektedir. MeclLs bu busuııta 
kesin bir karara vardıktan ..onra 
derhal LsUmltık için ı:crekll tabLlsnt 
1atcnccek ve yıkım !allyetlne devam 
edilecektir. 

Belediye Meclisi 

toplanacak 
Haber aldı ımıza göre BC'lod le 

Mcclla! önUmUzdekl cuma tınU tev 
lcalJ.dc bir top antı yapacaktır. Sa .. 
at 15 te başlayacak olıın bu toplan· 
tıda ene.f. Belediye Mccllsl ılıala 
rından il unun mllletveklll aeçll .. 
mlş olmaaı dolayUi!yle münhal ta 
lan iki Belediye Encümeni lzalıtı 
1le diğer Jbtlsu encümenlerine aı:a 
aeçlml yapılacak Te daha aonra gün 
demdeki diğer maddelerin müznke 
ıe ine geç leeektır Sular idaresi ile 
i ET.T. İ letmekrl, Umum Müdür. 
lUğüne birer murakıp ıı<>çl'mesı do 
yapılacak ı ler aruındadır. 

incir toplarken ... 
Pa,abahçe. Sazlldcre 31 numarada 

oturan Ayşe Yılmaz adında bir ka 
dm, dün evinin bahçealndekl incir 
a •acına çıkmış ve olmuş incirleri 
toplamam başıamıştır. Bir am. den 

" ini 'karbedl'n A "· el ndekl in 

T enekel8r ki • 
mın 

için çalıyor 
3-

Dörtlü iktidar 

M aııtııadan oynlmae1an önce 
partiler n 1954 ııcçlmlnd • 
muhtelit ilçelerde ne nlsb t 

te r y aldıklannı öğrenmı t m 
Kırkaliac;•ta 1954 ııeçlnılerlne1e D. 
P. reylerin y(lzde 63 ünlı. C 11 l' 
1 e yuMe 31 ini almıştı. Zaten 
bütoıı ilçelerde iki partinin ale1ııtı 
reyler arasında açık tark vııre1ı 
lJ P nln eıı az rey aldıiıı ilçe Ala· 
IJChırdl Orada bile c n P. nı 2 bl· 
ne 'iakın farkla geçml'ltl Bir ev· 
ı;clkl tiCÇ mın sonuçlarına bakınca. 
ıtavrı mü nlt §artlar iç ndc 1t1rll n 
1957 ısec;tmlerlııde Maııll!adan C H 
P hraabına fa in Um! lenmemek 
gerekiyordu Ama Manlsıda bir de 
HOrrl r Part ı tardı t bteı k ne 
nel Başkanları da Manisalı dıye 
Hürrl et Pnrtllller b !hassa !l.fan • 
ue1a iddia sahlb ye1ller Scçımı mut 
laka kazanacaklarını söylüyorlar
dı. Onların bu kae1ar mObalA!l'alı 

konuşmalarını bir esasa lstmat t>t 
tınnck ı:üçıo Söylee1tklcrı yan yn 
rıya tenzil edilerek kabullenll:;c 
Mantıııı ııcçlmlerlndc C H P rıın kıı 
zanma ~arısının e1aha aıtır bU5acıı 
ııı gün g bl aşikdrdı Hürriyet Par 
tll ıer • ç mı kaznnacakmı ı:: hl 
lıarc.tet c t kçc ı r l•t nı z C H. 
P l ler Omttl• ııı •r aı tcllk C<'l k 
kapalı .ı.ıılon. ı: r açı • ho\ a oıı 
lantıların n h çb r part e nııtı p 
o nıı nn b r u!A.ka la l:arşılıı; .ıkln 
rı iç ıı bu Um tler nd hn lı cıa 
ı;örüntıyorlardı 

Orç buUmt 
ulıaf b r m C"! 

çok vllAyetlerde temaş etı.ı~ım bU. 
tün partlllll'r, bClyük kat•Jyctıc l!t
Ç1ml kazanacaklannı IC1dla ee11yor 
!ardı Öyle ki partllllerln sözüne 
uyarak bir tahmin yürtıtmoye kal"k 
6anı:r. rıcçlmlerın sonunda Türiı:l· 
~ e'de 4 partinin birden lktle1ara ge 
lecclilnl knbul etmeniz lcabeııer
l1 Qok şllkür kl biz gllZ"tecller 
partılcrlıı lddlalarıncıan nıı nlsl>et 
te ınııır:ıwıer yapnıak llı.ımı;etdt

ıtını - yanılmk pafımız mahfuz 
olmak üz re - blllyorcıulc. 

l\lanll!ada da görtın<lş ba,ka vl
ld eU r<I n çok farklı dl'~lldl. C. 
M P çimden fazla ümitli ııörün 
mü orcıu Aınıı cı r Uç pnrtının 

üçü d ümitli o!mn!t için kendllo
r!.llc makbul baı:ı sebepler bul· 
mu larc.lı 

Tenekeler konuşuyor 
O gün, yani Kırkağaçta kale1ııtı 

mız ırccenın enerıl sabahı llürrl· 
yet Partisi llço merkezinden yapı· 
lacak rad)o yaHnında Hürriyet 
Partlııl Genel Başkanı Pcvzı Lüt
fi Karaoısınanoğlu·nun da konuşa 
ca{!ını dmduğum zaman o konuş
manın ıesırı ne olacak Cilve me
rak eunıye bıışlactım. B z kendi ko 
ııuşma ı;aotımlzdl' konuşmıılnrımı
zı ~ ap ık lllr taraftan <ln D P ha· 
t pl rı kı ndl llc;e ın<'rkezlPrln<lcn 
kl'lld lerllll a~ rılan aatlerde ko-
1\U; ma apıvorlardı Bu konu ma
larda dalıa çok lııılkı hevecanlan
dıracak manz meler okumaJ'l ter 
c ıı ett klerı g rülU orcıu 

f'<'v ı.o t Karaosmanoıtıu·-
nı n Kı a aca rı ce nl haber 

alım Demokrat Pıırtllllerde."1 bazı· 
lan Karnosmrım•!':lu konuşurken 
teneke çalmak, aleyhinde tczllhU· 
rat yapmak için hazırlarunıslardı. 
D P. ile H P ilçe merkezleri de 
blrb!rlPrlno çok ~akın olı1uı.tu için 
bu tezabUratın naho bir hıldlae ı 
le tı0na ermesi bile bC'klenf'blllr<I. . 
N<'YSC ki tenckf'ler çalarken yapı
lan konuşmalarda aıra Fevzi LOt· 
fi Karao6Illanoğıu·ya gelmeden. ll. 
P. iller c M P lllerin ııaatınde ko
nuşuyor diye D P. lllertn ıılkAyetl 
üzerine polll! müdahale ederek ha· 
tiplerin konuşma.ınnı yarıe1a k~ 
ti. Blz o arada Boma"ya ııle11p dön
dO~Oz için dalla ııonra neler 
oldu görcmee11k. 

Bir tecrübe 
Sanından dönUşUmUze1e Kırka-

Caçda kalmıyarak dojlru Akbl 
aara geçtik Akhlsardan akşam 
llzı•rl partlll arkadaşlarla blrllkte 
Oölmarmara"ya hareket ettik. Ak· 
hisarın bu nahiyesi Yayaköy glhl 
kale olmamakla beraber CHP 
nln kuvvetli oldu~ bir )erdi. sa
at ondan ııonrn hqka bir köy ko
nuşm ından döntn ha tplcı1c. Yo 
fnköydcn g len bir otobüs dOl\Um 
c:cnç partlllnln de kat?le1ıliı top
lantı tam aat 12 ye kae1ar devam 
et ı B,z konu~" 6aat sekiz
de başlamıotık Ben arkadaşların 
ııeıeceııı Ana kae1ar konuşma\'1 
kesmemek zonın<lavdını Bu yüz
den belki bir buçuk saat konuş
tum Yalnız ktındl dailarcııııme1akl 
konularla iktifa etmeyip öbür ha
tip arkadaşlann da konuşmaları
nı s&lee11klerl Cıkralarc1an, hlkA· 
yclercıen fu·dalanmak zorunda kal 
dım. 

ilk defa GOlmormara konuşma
~ıne1a birkaç yudum ııu ıçmrz.sem 
konuşmaya devam rdemı:ıccrııımı 
h 'IBettlm. Ve bfü lece konferarı~ 
ıcOrııülcrlnde nertcn mutla'.-ca eu 
buruncıurulduliunu trcrübemlc e1a
ha iyi anlıımış oldwn Kapılar \C 
pencerelerin ço~u kapalı bulun
duiıu ı,:ln konu urken ter içinde 
kalını mı 

Yazan: 

Naiın TİHALİ 

1-ıonhııl'da ıtlrlsllf'ıı bU}01' 
ıııact'rıtlllll ıır.rf') e 'arahllt'C'eıı:lıı l 
l • ıl' hu ı·ıiııtlf'ıle oraııını. !lir.mı. 
Zira :\ Hıııllıll ınlnıarııı ııoton 
kıı~·ııınaı.ıı hı:lerlııe raıcım:ıı aı 
ıııııııın ı.ncırcıııı:ı ı;lbl, lıtıtUıı tııı 
l•lt'r, hrr l') ıll'ıı om·e: uJJlr ııııra 
\c lıııt.liıı ııır•t•ll'•lıl!r.ıı 

lslanhııl hıı•ııı•. ııuıtıaıetrt 
ceuelerl tr. soıulilo:anlıtıı.ıa ıtfl· 
şOıırbllr.ıı hrrı.es. IJuuuıı IJ!i> le 
olıtul:ıınıln hlrl l~or. 

l.tııııhnl'ıtıı hlr hıu uı. l ı\ lin· 
ce ıırı ilen hu cnıll\e ıcr.ııl Jet· 
mr. ,rullurı alçııltııı 'Oksr.ıtnıe 
\e blııalnrı ~ıı.tınıın bareı.;,.u. 
ne 7.uınnn •oıın rrr.cel..".' Her ı.e 
bu oruJ ıı bir Ce\ ap arı> or. l'u· 
liat bu Çf'llU sorunun l't'\ aııını 

lir in oınrak cefaplandının tı•J.: 
bir ı.ıııı r ) oı., ıı:llrüııürll'rde. Bil 
ındu zaman ~ıııııan ıııı 'eya bU 

Bir eti' tam heyecanla konuşur- ı.ımsl'Je ııtfl'n cıkan hahrrıer: 
ken. ı;arhoş oldu~u halinden hel· «Fulaıı >ol s<lralle lt'nlşlrtlle· 
it orta yaşlı bir adnm penccre::ıln 
kenarına çıkarak müdahalı ye kal- cek!ıı. "t llnıı caddenin bir an 
kışmasın mı! ııu ~r.kllde tertiplere liıll'r hlllrllmrsı ıc:tıı ırreı.en r· 
rastlamıştım . .-.ma burada ilk cııı- ııılrlrr \l'rlldl.ı• ııtıı he>lllO: ı.ilz· 
fa kl'ndım muhatap oluyordum lercleıı llıı•>r Jl"l:nıl>ıır. 
bl>yle bir mUdalıak~e. Derhal bu 0>'•' hınııtıul'lu hlr huı;uı.: 
felcllde mUdahalenın ıcanunauz ol· uılbıııı lıı,aııı. ııarıı, tıo yal \"l"'" 
duğunu aöyledlm. Benim ııozü. rr. nıe•lel.. dl) e lıh,; bir far\.; ol· 
me tatmadan dlnleylcller adamı ııııuıaıı, hu hl"!>aıı-ı;r. \ e ülçtısılr. 
tit.ı.5tUrm\ı,ıaraı. 1ıth•e etmeyi lh· hıırt•Ll't len drrece ıtrrree 7.arnr 
mal etmedlnı. «lote srlirü)orsuııuz gıimıektl'ıllr. Kimisi )ı•rlı\deıı ol 
arkad~lar. dedim. Şurae1a ltoııu~- ıııuı.tn, ı.ınıt • I ı;ldl · t:ellş'ıe ııa-
tuklanma itiraz etmek lçtn ıruıa- ~tik sıl.:ıntıl11ra ılU,nıl'ı.tr. bir 
nın ancak içkili olmuı l ızımdıdr. t.:ısmı fırınsız '" hııkt;ahı:ı: ı.aı-
HakSız olaıılar da mn alkolclt n Cf.' makta "' ıııı tfln bn 1 ı.,r. )"Ol.;· 
&nrot nlmr.k 1 terler• Ht'rhald al- M'k rl) ntııırı bOshutün ) llkselt· 
lı:ollkllğlııden herke51n haberdar ol ıııektrdlr. nır buı;uı.: milyon ın-
duğu bir k msc olmalıydı nıOdolıa nnı ıın çetin şartlar oıtınıtıı 
le eden. Zira aözlerlm umumi bir s.ı, rnnnn bir ehrln ) nhaneı. mi· 
ta.svlp ile karşılandı. ıııun ı trcllfl liadar l arının muit 

Sabaha kadar konucun te enı ıurllııttşünden dl"m 'l'llr· 
f un. l\ııe ) a il anl11r '"' lıı•anlar. 

Bekle<UlJmlz arkadaşlarııı gelişi ~onra tarih ahld!"lerl. \ e hep in 
bir hayli uzun süren tezahürata den nıflhlıııl. bütün hıı işlerin 
sebep oıcıu Ve o kapalı saloncıa olf)RI \l' rı.onnmıı. ılOzrııl alt 
konuşma ııaatlmlz cıoldul';u için gc fl•t l'lnıroım l llllllma.~ı nreı.:ııst 
ce yansı toplantıya ı;on verirken reıılltı••I. 
klnı6C kah,·cyl terkctmrk bıttınl· 'l :ırlh ahlılrlnlııln ııw>clıııın 
~·or, ı-abaha kadar konuşun diye ı·ıı.:ırılııın,ı ı:ı•r .. ı.ı,:l' • I) i l' l'lılrll'· 
bizleri ı.5rarln alkışlıyorloraı. Oc· rlıı tol:ıu eılllcllı:lnr. ı:nıııııııll· 
cc yarısından sonra Mantsava dô- r.ıın ııırıll'ni ehlrlı>rlıılıı hk hl· 
nerkeıı yorgunluğumu hl.ııaetml)Or· rlııılr rnstıııııınnmı•lır. ~l hnllıll 
dwn bile Bu ıs~ımı kazannıumız nılınıırn hıılırlıılnııılo;ta fa11ta 
mOhım değil diye dütünü• ordum. \ ıır. \ 1) nnl4 ebrlıılıı •r.ııı hnlll 11• 

l!Uhlm olan binlerce klşlnlıı blz:e luıı ,., ırraıı ı.aıeıtrıılı, Mltıuıo· 
lnarunası. Qoıtunluk \ uUlylıı sc- ıııın ııııııııı• tnı katr.tlralı. l'arb'• 
çime ıttrm~. denk kuwetler !çın ııı hlh ııı. oıırrıı blıın•ı. ıaııuı.: ıııl· 
bile bir şans 1. Ml' le. mem!e- ııı orlndıı dr.l:llcllr. l lrııflurındn 
ket 1 C"rlııl ~aıı ı forlnden &:ili'- ıırk 117 8~ 1 ı.;ııı,; \llrdır. lirle :\IO· 
nıak S H<S<'tl me:nlt ket hl:rnırt, ıılb'lıı ,.11 llnlil &hltlt•·kllt-.rJl'rl 

it' a• ma dem' • r t b I n d l P• n~· ll"I knd ır ~rrlt'rl' slkl•IP 
ha.kn ııızm t et ~ ıı kabul ed :ıt r 1 

Kocssının bu zlerl zerine ~on :;:k :ı~ıı::~~t • .;:ı 1 ~ı~a: P:~ ıp ı.ııııııı~ıır. \lllıılhll mlnııır lluır: 
r d rrce hırçınla n Y ıbe. <ııen ba. saflarında çalı ma ·tan btltUn R'ÜÇ l lııı ı,;aııuıııı 01' 11n hllııın 1111~ 

ma na zumundan 11a kan amııznn Puıınk herır dl e lüklerlııe raı:men daha zc\kl. da- Burhan ARPAD 
raz.a rıı tcırmes 11 n aı;ıl 0 rek Eminin uıı·une ruıom ve e ha heyecanlıydı. 
beb nl, b zc ' bu c bette arama ı- ııne geçirdiği bıç:ıkla, onu küre in· U k k .. . 

d•n ve aol bö rüne1en ,....,.lamı tır yanı o"'yler * l Tl Kl7.ıS<."\ - Takalm, O!l 
cıır w •-- muş.suru caddeal, 51/6 da oturan 

Devrim z ma e ler gartyc- Öte yandan. Takalm, Somuneuıar Fa k D ı ı de 
aaı,tırt'n raı;~onel c;alışma: bütün sokak. 8 numarada o•uran Adil A. Aynı heyecanı ertesi gece İlhan u ruutııl11nenılı nktnlltdatrürat'!~üde.u prlzklZ 

ru. dlln yine luııkançlık meaeleııl :ı-:rgln ile .r.ıaııı.sanın iki dnA köyUn n c e r "" n n 1 ·enlllıtlerden azami derecede fay- J'{lzündcn karısı Nihal Arruıı bıçakta de yaptığımız koııuşmalarcta da ı mumdan bir yangın başlangıcı o 
cıaıanma cıcvr o duğuna ttörc 8· elinden l'Rrtılamı ır. duymuştwıı. B irkaç gün önce bir muş n iki oda 1çlnde<1k1 euaı•r· 
nay c ! rtm!zln <I mümkUn olan Her iki aııçhı hakkında erekli ta· c H p ıı şorörUıı dövflldf) 11, ba· la birlikte tamamen )nnmıştır. ... 
<'n ~altın za."llaı lnrda. ,a ancı ma klbata baelanmıştır. oından yaralandı{!ı hlr kö:ıe g t-
hnı aratma acak fiyat ve vasıf ar , .................. mele az.ere yola ı;ıkııı~tık. l\Iakba· )cnı :ı: oıcıuğuuu kabul etmemek d 
cıa htl aç ma de ve mıı:nul erin. r= .......... " .............. ·•• .. " ' dımız hem konuşma yapmak. hem <len ııeı:nıyorcıu. Gecenin tkınd 
halkımızın ıs• fadcııJııc arzetm .,. • S d 1 de o clvar<!a bu .varalaı:ma h•ııı- koııuşmn:;ım ;yaptığımız Snneakll Spor \ 'C .:ıergı • arayın :l a Bo prcıı p haline gc•tmıe er 1 zım· &esinin yarattıtı yıldırıcı tesiri ha zköyc1e ise Parti ocağı olım kail 
dır Yoksa. bu bapta n kOçü b r -~~~~11f!r. flfletmektl. Bu iki dağ köyünün Tt tıklım tıklım doluydu. öııce 

ayg a aah p olma an a:ıa le ı. ( · Sancaklı Uzunçınar adını taşıyan ben sonra İlhan bir masanın n· 
dün anın !'er :ınem! - t erin n ~ blrtncısl küçük bir köydll. Yllz zerinde hemen hemen birer ı;aat 
ı:o>:: ucuz. rı&Rlam 'l'e zarif mamt'll· t;; I ' geçmeni bile ~oktu. Kahvede biz- konuştuk. tlstellk blrbırıml2ln de 
lcrln b n ere ncıen muau.am ~tolı: !~~·· ,,,.,. den çok köylUl<'r komışıu Para ilk defa kalabalılt!l karşı konuşma 
ar me dana ı:et rmeıc•e o dukları polltlkasmııan. kalkınmadan köy· ı;mı e1lnlıyorcıu1t. Öyle merakla. ö1 

ıo;u devrede gen b r mOııtehll • .it 1:: SON 6 GÜN IOler kendi anlayı~ çerçeveleri için Je heyecanla ta!dp f!Cllllyordu ı;I 
ıes aleyh:.nıı koruma a devam e • FırsaU kaçırmayınız. de öyle g02eı bahııec11yorlardı ki, konu.şmalarunız bu köylOleri:ı ıtl 
mekttı tııabct yoktur Bu e1a. üz nn . bazı D P. hatiplerinin •köylü ne me rey ~erlı1erse versinler reyle· 
de ehc:nml etle durulması gereken Akşamlan her emte otobUs anlar t>uın hOrrtyetlnden, köylü rınııı deıtcrını müdrlk insanlar ol 
no!t~alardan biri olııutu düşOnce- serviııleri vardır ne anlar cnflilsyondan• diye ulu dukları açıkça görülüyor. h!Ssedtll• 
5 

ne1eyız. Manisa llçıelerladeıı birinde seçim ıUnü lht11ar b ir nln e reyini kullanı)or orta konuşmalannm ne kadar )ordu. (Dl'\Bntı rnr) .............................................................................................................. ..._ .................. ,. ......................................................................................................... .-......... _ ................... .._..... . ._ ...................................................................................................................... . 
.... \ ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 1 Partiler muhtar o a 
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Edebi Roman 
n n 11ülll en ıtelıe benncn ba a çı· 
tamaz. Len. 6en ben Rauf mu 
ııandın oturtucm yerlmd • 

Yorgun b r merlcep g b eolu· 
yordu. aıtzından tükrü ler uça· 
ra .. 

eDefo • töpokb dedi eD fo 1 t;tı 
n de 'lU memlekeıt a,a•ıraaın 

bana da dam dtın nıer C'ıkl 
Buııa mı g r<1 n bura a?. Bunu mu 
dl ecektln bana? • 

sı•kı diş. r nl aıkı~or, kcnd nl 
ıı:or tutu~ordu Gözleri aokaıta ka:; 
dı. tareı dükkAnda merak a bakan 
b r ııc. kltj aördü 1çınde d bir 

Soytan mı hafifi ıc var<\ı, Ka rl bundı.n ııonra 
Norde oldu- hu ı ın olmıvaco~ırıı b ıırorcıu bu 

kütcirler de ~nu ızdırmaktan çok 
em ııd rt ordu ll r anda yUre ini 

aB 1 o • dt'd aaıtlam. ııücudunu dipdiri h ett.ı 
oortot u endlne inanan bir oı- ·şu aııamı uracıtıa ya ınr, • a ın: 

r<ıketle da bo:;nuna b11Btırıp baRırtab lir· 
eson l!ÖZüm bu.• cıedl, eben m ı- d Ama aw.tu ııozlertndek • dU· 

11aııım nattır Tatlılılı:la olaun daklanncıakı o ııeraın. karşu;ıncıı· 
bl n bu • klnl ufaltan ırülü .e güldü. ÇOlt d• 

s tkı o a baktı. ı:crın rek lCrin ı ı biliyordu lı: şu bakanlar. ken· 
C!e cıoıtru dl nı hak ı bulu or ar. ama bu a 

n bCU or mu aanı· da ın tarşısına "eçt ıer m Yd • 
ca aı;ın. p 111111 • <l oı1ar. .a 

a r cı m or ar ı Okka Ltına 
ıı mcktcn ıı:orkarak hep böl le eus

se- ıu. 

Tefrika No. 35 
Oortoğlu: 

eti en.• diyordu. • •abanın dölü! 
5111 zl Bana karşı mı ııelecekdln?. 
Defol • 
Karşı dü.kkAndak ler. an dük· 

tlne1akl.er bunu duyu orlarııı. K m 
b lır kend nı ııö .emıcdcn au~ar 

d b ne1c dln:e en.er cıe çoktu be • 
ki llelkl de ağızları ltae1ar gözle
r nl do açarak dl orıarcıı ki. cA!e.ıl 
O.en. emme e1e a~ açıldı, hal A· 
na anat düz ııldlyor dl herif hA· 
lA • Sıtkı aı;ını one uzuttı. ba!t
rını iki defa Jllmnıkladı: 

dte!l'. ağa • dedi cl>öylr. durdu· 
1tuma mı bakı on en brnım? .. • 

Bunu. şesln ıı e1ışardan duyul• 
mMını ıet. erek bü uıı: b r tıoıtuk 
kanlllık'a söyledi 

Dorto ıu. tir tır t trı or 
«Hele benl Hele bcn!ıt dlyorcıu. 
Sıtlı:ı: 

cSöylcyecct 11.fım çolı:ı dedi cEm 
me 6\lSUyom . Sen benim ııua~utu· 
ma ne büı;onh 
cHade oradan. ltöpekh 

Sıtkı tOkürür ı: b 
eSenslnh d ye batırcıı. kapı a 

vOr1ldQ 
Dortotıu )Umrtııııınu ta dırarak 
cYa•atmamh dedi. esen burı1a 

r~ata"na köpek dce1nleru. ll 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 1 
Sıtltı aokalia çıkınca &Oylenı or

cıu Koçan ar e inde oıııutu hAlcıe, 
bir o y aranırmış gibi tkl yanına 
ba ·ını or. aşltın.ığından ne ynpa
ca ını bllcm ~ordu. Dükklın anıe

rlndcn. çor erden kendine batıldı· 
mı far1ı;ec11 or. aldırmadan fU'rtl· 

~ordu Hep lucttn ı;özlerl lo Ka • 
makamı hntır ı~ araıt yOrtldO iç n· 
do bozulan bir bütOnlük. ~•kılan 
b r çıı•ı cıu;gusu vardı. Kaymaka
nııı ı:ttme ı bır b r ıınlatma ı t 
fiarladı Kaymakamın d nleylp din• 
Jeylp chaklıısm 11 dlyeccğ ne inancı 
flallaındı 

Alnından tt•r er ısızı~or, vücucıu 

de-

apı yapış, yummuyor. sanki to
ııurordu Konıığın büyük kapuıın

cıan g rırı serin lo luğuıı içine <la· 
ıınea durdu lıcı yanda gelip glı1cn
ler, uruz uvuz çöme.mit. ııırtını 
duvara vemı ş kö:;!Oler vardı Ka~

makam yukane1aydı. Merdlvcnc 
doilnı yürüdü. o hlrae1a. aatı;e1a Mal 
müdürün odaıııncıan birinin çıktı· 
ğını. kapı aralaıııııtı an. Raufun 
ıçercıc oturduıttınu gôrcıtı Durdu. 
hemen o ana ~ürüdü. Kapı~ı •· 
çıp hız.a lçcrı cıaldı. btrcıenblre acı 
kapattL Sırtını kapı a ı;ererek b r d 
an h ç kıpırdamadan öylecf'! durcıu Sıt ının burnunun ucunda bir 

Rauf. onu bu hl!.lde ırorür g r- ter damla.ııı tıp diye mL'la a dQş-
:ıue:ı. korkuyla, tlflı:tnltkla l>atını ıu: We\1unı Hll'J 

önem verecek "Tehlikeli alôkalar .. 
Mlllctveıcıııerı 11cç mler nde muh 

tarlann ovnadığı rolün ehcmmh·e 
tını gözônüne alan siyasi partiler 
muhtar ıscçlmlerlne esaslı surette 
hazırıanmali& karar vermlşlorrtlr 
C H.P. en cıınamlk elemanlarını 
bu hazırlıkları )ürütmekle vazlfe
lendlrm , muhtar eeçlmlf'rln ki· 
zanmak !çın gen kll gayretlerin 
sarımı teşkllnttan lstE'mlştır 

Öte landan C 11 P 1staııbul teş 
tlllıtmın ocııkları, bllhaua nıncut 
slyaal tıavanın muhafazası gayeJ1lyle 
11138 yıltnın ilk aylarından lt1ba. 
ren konı:rclerlııl yapmaıta b11Şlıya 
catıar<ıır ,. B U G U·M K U 
H A y A \"tıllkbT Mell"O 

roloJI htu1onu. 
nun tahminlerine ıöre buıttn 
fehrlmlı. ve charında han par· 
çalı az bulutlu ıtfttek, rUz.slr· 
lar deli lk yönlerden hafif olarak 
e.eı:ektlr. DUnün en y\lkıek ha. 
rantı %1, en dilftlk be + ıı 
Santtırat olarak kaydedllmlttlr. 

TAKVI. M 4 k , ... nı 19:11 
PAZ.\RTtsl 

A\" 11 - G(t~ 30 - HIZIK 183 
Rl 'il 1:t7:t - tıı:hı 2? 
hh'RI 1:177 - RebllllAhlr 11• 
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Oazcteaıbe ıöndrrllen ya. 
ular te resimler baıılıın 
basılmasın Lede edilmez. 

* KAl.B St:KTt:SI - 8amatya, 
Kalpaklı ıckalı: 67 numarada oturan 
7S yaşındaki Yorgl Lamborldta dQD 
samura aabtı )olunda ıezıntı ya 
parken. birden bire fenalık geçir 
mlş ve ~re yıkılmıştır. 

Yorgl, derhal Cerrahpa$R hastane. 
ıtne lıaldırıımış, fakat haatahnnede 
Jr.alb aektulnden ölmllştür. 

Şiir hlkAycden kaçarken, bitil
) e cıc boo durmuyor Ollrl kouııyor. 
Genç hlk,yecllerımız. hele en ııcnç 
bazı hlk,yecllerımı:r. hlkllyeyı o.ır 
mctodlan~ la ele alıyor. Ö) le ıoıı
yorlar Hem de en ııon cıetorrnaıı
yonev. kellmecı o ırın mctoe11anyla 
ncrdc}"ııc bu hlkArecllertn lılkA:, c
)erlne1e hlkftye birimi olay değil. 
kellme oluyor artık Hlkdycyl ı:ô
türen, geliştiren sanki rıadeco lı:e
llmelerın ı terleri, ba~lantıl arı, 
çasrışı~larıdır. Feyyaz. Kayacanın, 
Eroal öz·on Adnan Özyal~·ınerln 
hlkAyelertne ::-.ıuzaffer Buyrukçu· 
nun son blkAyelcrıııc bakın hep 
ırörecekslnlz. Şllrın baıtınuıızlık aa 
vaşı sonunda varmak latecııııı nok· 
tayı htkAyenın de 15:r.lemetıl bizce 
imrenilecek oey deltll. San1& !arın 
birbirinden l&ydalanmaııı tadar 
tabll blr4ey olamaz. Hatta bu 
gün daha çok var. Ama nedir, bu 
o ııanat e1alının a~ırıcı ıııtellklerl
nı kaybeder g bl bir cıuruma düt
mcsını biç ııerektlrmemcııcıır. ş r 
bunca rıı hlkAleden kaçmak, kur
tulmak ıçtn çalııtı Çünkü • ır h -
kiye deltlle11. Ama flmdl h kA en n 
aankl kenııısı de şıınnıo ra cıa i r 
aoyundanmış ııtbı onu adım ıulım 
lzlemeğe kalkmaıııı sakıncalı bir 
fol. Bugün ııenç hlklyecllerımı:a 
oalrlcrle bir takım kendileri için 
etchlllı:clt alAkalarıt kumıuı du-

rumdalar. Baka ım 11özü edilen dU· 
rtımlardan yOzlcrtnln akıyla çıka· 
bllccelclcr rnl? Şiirin öhür ce1cbl· 
yatlarından bütün bfltOne başka. 
hattA onlara yer yer avkın da ola
bilen bir sanat dalı oldujtunu kav
ramaları gerek lıerhal. QünkO hl· 
kiye .kenıllne yeni lmlı:lnlar arar 
ve alanını gentıletmeie çalııırken. 
her an kendlıılnl ~ok ee1ebllecet. ve 
zaten var olan bir sanat dalına. ot· 
ıre cıönüşmekten kaçınmak zorun· 
lulutundadır. Bu sözlerle aoyut hl 
hAye~I yerdiğimiz anl&.Şllmasın. o
nu ılemlyonız Bizim dememiz vu 
HlkAyecl, blkAyecı olduğunu ve he
le şair olmadııtını her an aklıncıa 
ıutmalıcıır. 

Cemal SÜREY A 
Toplumblllmlercıe bile kendllll 

~&teren genış, }a:>ııın detorma!;)OXI 
el';lllmlerının ııanatda daha bir h°' 
ırörü~le karşılanması ı:crektığtııtı 
herlH•ıslcrden çok inanıyoruz. All'" 
caıı: bilimde, teknikte oldul\l gıbl 
ıanatta da &,htlsııslaşmanın• ıtııı· 

el ve daha cııaıılı bir eğilim oldU· 
ğunu unutmamalı. Anton Çehol'· 
tan, Don P . d,Alarkon'dan, Sıılt pa• 
itten, Orhan Kemale1en gelen htk' 
yacı davranışların bir özü, bir cev· 
heri yar Yeni hlkAyecllerımız bll 
ISzden, cevherden ayrılıp yeni ırn· 

kAıılar ararken biraz clhtı~aı.sız· 

lık», çok ııa «dlkkatslzllk» goııtel'" 
mlşlerdlr. Sanatçılar i!bl sanatı•· 
rın da birer klşlllklerl olduıtuııll 
unutur görünmüşlere11r. Şiiri d0· 
oüncllm. Yl'UI bir da\·ranışta bll" 
ıunurken ,a rler hep şıırın ayırıcı 
nlteıııtını elde etmek ıstıyor!ardl· 
Bu onlann, lanı şiirin hakkıydı. 
Yapllana ' ır n baıtımsızlılı: eav1A1 

4 ebll r :r.. Buna karşılık hlk:Ayec • 
er n h lı:A eyi daha çok hlkMe 

vapma o unda çaba gö termelerl· 
'° tlama ı da. deformasyonu d• 

kil.) e sanatının kendi 2 temelli!"' 
rı u~tüne kurmaları gerekmez ı:nır 
dl acaba. 

'Gerçi Ö2can ErgOe1er. Orhatl 
Ourv. Tarık Dursun K . Leyltı Erbll 
ctbl tcsbltlerlnde blkAyecı ı:öraneıl 
yazarlar eksik değil HlkAyeyı gı;tö 
renlcrde de bunlar olacaklar beliti· 
Ama Salt Faikten. Orhan Ken1•1• 
don. Haldun Tancrden. Oktay ,!o.lC" 
baldan sonra ge,en hlkAyecilcrlll 
ııcnel elilllml açıkladığımız glbtdlr· 
Buna hlkA\•clcrde daha çok ıcl!• 
cümleler kullanılmaııı. bir Jı;ısıı:ll 
hlkf.yecllerln hlkAyeyo şllrden geç
meleri. hlkAyecııerın aynı zanıatl· 
da fllr yazıyor olmalan. vıırımızlll 
öbür eıleblvatlara göre daha ?ı~ 
klm ve ışlenm!4 ırörünmest J b 
bir takım ne4cnler bulunabııır. ~
ma o nedenler bir özür aa11ımaına 1 

ı:enç h!kAyccllcr hlk4)enln ımıcAn· 
lanııa dönmeli va da onu b..oı-• 
tOrlll aramalı ""' hcrhal ı:;I rıe oıan 
tehlikeli a:Akalarını azaltmaya çr 
lıtmaııcıırıar. 
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tBa.sı 1 lncUI 

••n lltld:\l'dl l.i.alm~\,, ~hl l.urı..11nt· \f' J!"rl hlr 
" tt•bıu t. n nı111ttlf'N' mf'tı"•P ff'rtlf'rto l.•f•1a-
rıntlıııı a .. ı. ytr rfltnlf',. 

l~.\I ~f·lmltrillr. hulun ııunı;n-a lrt.81!11 ... h.t .. 
\ıı., bır dPmnı..r.~"ı" hnı-1'.ff'tl rtrJ:~dt:n n1rmlı·l.l'tl
"'b. IA.'\.I df't.I ._,.('\1t1lf'rl,. hu htı\ hf'tlnl hlr ılf'f:t 
ft;th• lltltOıı dun.\,'l.'.f;t ~ü .. lf'Yııt. ';trt.. nılllf"tlrrl a~ 
ra .. ınrlıt l'ıırtS.llı.i df>nınl.:r:1 .. ıuın ;.rrlt"t"mr-tnr lınl..ın 
ıı1ılıJ.ır1ıcın1 ""ı..ııırnlwrı idıllıt rılf'n Jıin"lılrı. ıarph 
fli!llr \f' .,f~;l"f'l ılıl;Uıtlo\fl 1 ııra.l)t"ll\11 hn M;llllf, • 
r:ı 41 1 l.:u .. ı .. ınıl;ı ~.ıln11 ını.ııırıı-rlnl ılPt:ll. h.111.1 
holJrt>tlf'rltıl <it' !fl.ıll~t·ııu·ılllı•r. ('1111ı.t1 "'11rlıı.ta ııı.. 
ıltr,ı o l ;trııı.., ı:ıırhf \ \nıı,.ı ılrnıuLra .. HPrint ı·o" 
~aı..111 hlr llf"rl h;lrt'l.t'l, 11111\ .ıH.ılrı. olnııa .. uı. t .. ,,. 
hıı h~ıı ııtııun dU111:11Lı ı urı.. ııılllt"llnln nı.ınf'\I 
ıı ... ,~hf't ,,. illhanııı «nlı. .'ııı.. .. ı·llft. 

liH6 ~ılıuıı.ı ıııınanıl.\lr ıııııifıf'nıoı.r;lfll.. hlr 
°'f't,:Jııı l..ınuuu ilt' .'illHl<Uı Ilı.. ırı.. ılrrr<·rll r~.;lnı
l ı-r "'llllUndıı. tıuıı dorı .. f"nt- n.i. .. ıl lılr "'I\ ;1"'1 •nıhrun. 
na...11 mılnf'çı b1r huıur ... u1:t11ı.. ldnt.lf' ,a,aıtııımın. 
hıUıı Clı>rln hlr ı ... ıırııp lif' bouırlıını;ıl.ı ,., d.ııtru· 
lucuna nıllltLA,·r lnanılnıı)ouı, ıuııhalrff'll kaznn· 
dırınaınaı.. ıf'ln hrr ıurıu \a ... ııııl r.ı ıın .. ,ıırııı. ıı ıı 
rnaıonı ol:ln hn ~rı·iılllf'r, 01111 ı...11:.111;111 ('11.P ~ı 
f1Urt Jll ıurlıl ı-ıır;ıplıtr .... ıı.111111,u· '(lllılf' ~ " 
taıullrdı. bU\fıl. hlr .1.ı.ır11 dil ürdıi ... ıl'Çlnlll"r halı.· 
lınııa nlıltbnalla mtin•ll..a.oıo.ı.lanıı mf'uı"(llh'1f'lıi. ı 
ttnme<ıl ''daha bu &lbl t)lr ıu&..ıın tf'ı1!)ıdrr. Pf'I.. 
lahli oınraı... hl~ l~lr n111~bt'I ııf'lh"f' \rrınrdL 
\Jrınlt"ı.t"L. tnıu dılrl ) ır. ıııiih nıaılı brr tallı.anlı. 
bir 1 tllont.r.,ı.t:lı&... hlr tf',auııt ... tuıııı.. ldıiıll" l U\.ar
laınp durdu. O .t::ınıauı.ı t'nnıtıurTı·l~l. 11 :ti dtn• 
ltrlndrn ... onr,f.. .ırııı. ıııuc·adt'lı•)I tıırııL.ı ı n.ıtıı tf'· 
~ <tı11ı1 t.·t"r(l"\t" ... I ft:lııılt" .. alo.in H' ı.ıu IH"t \'ıtll"ın •• • 
Mnı O.P Jt' lıldt"lll bir ll&IUll:ı thlıır f'lll. l..ı.ıı...lu 
bütün buulıır nt'llc-4." .. 11: &.altlı. Tthılllltrelf'n, .. hlclt"l 
ltdbirlt"rlntırn ~:ı"-ıln nrllt·r. nH·ıuh·ı.f'llt h.ıı..11.ı 
drmolıi.rı ... ıyı ı..urmaı. hu-.u~undıı mıııı ıradrnln 
ku\\tlleııme .. ı oldtı. (' 11.P. uı:unca bir ıuuı..a,.-
lrıttttn M)Dra dl\ uı ... a. nlhtUtt hu haklhall un· 
1an1"1.1a hrm n1tmırı.tır. hruı ıır l.t"nlll .. tne l>u
>'Uk bir hlzn1tltt ııuıundu. 

Uf'molr.nı.i Parııuııı J>u bu u .. ta ~urdUau qır 
\&Zift' nf' l.adar ~rf'fll ı .. f'. nıubalt"Crllıı df' ıa .. \1-
binl alntaı. urtlblf' .'t-nl ,,. df'moJ..r;ıttı.. bir"'~ 
Çlııı l.anunu bllı.ırlı)an \e onu ıııınaıulJlr duru ... ı 
bir !St>l.llde tatlJll.. eden t.'.U.P. ulıı bu l!otdt"lr.I rolu 
de o l.ıtdar r-hf'nnul,t'tlldlr. lştf' Hf~O affiıulf'rt r:oo-
nll!<ıında ''ondan onra. memlt'kf'Un hf'r tarıl(ınp 
dıt, ıı:arp df'ınoı.ra~lltrlnde olduıuı ıı:llJI huıur ... u. 
"-On \t enıof)t't ba\.'aıunııı hAklm olnuuu, bu ""
~·lnıırrlo dUriıo;tJu,;U bllld~ıodıl hulun \atııudru. 
ların ruhundn t"nınl)ı•t. ılıoıı;u .. unun .'rrtf' ... ıHf'•lnp 
dtn (l oln)ldır. \ luhıllf'ff'tlıı HJ:l0-19.ll oır.ı .. ıııd.1 
'-aınaıı zanıı.ın .;oı. ın .. n( .. ız h(H·unılartl:ı hulun 
Ol;bt hllf' hu eıııUl.)l!'ll ıxı1:.ınıauıı \C JH.)1 "1'1,:IUl• 
1 trhıdeıı .. oıırıt. d.ı nıf'ııılel..t'llt' ıııuuıuı hul'.ur ''-" 
f'ıtıııl.\eı lıa\a:o-ı hh.hluı ohnu~ıur 

JltjO flt>U, tıutlu l!Hti dan t)u );tn:ı .,ahldl ol
duıuıuuz umunıı :tC(;iınlf'r \e uulardan ... our.ı 
thtınleS.etln ı,.-a .. ı manzara.ı hııı.ı.ındal..1 ııu ntU

~ab.edtlerl bir tarata bırakaraı... 193< ~r-'.'lmlf'rl 'e 

hu .. ,.ı·lınlı>rl mulr-al.ip ııırnılf'ht'lln ru·ı:rtllcf u
mrınıl n11uı1:ara.'·' dair hlrı..aı· .. oı "H)l!yellm; Tf' 
t.11 muhtf'llf "4"1·1nlltr ıaril'llldt\ btr nıul.<.Ht""f' "t"a• 
par.ılı.. Ttırl..l~Nf' dr-moı..r•tll.. lnklıJafın U~rlf1" İni, 
J;f'rl'r nıı nıı. ... ıı hlr ı .. 111r.amrı ıaı..ip f'ıtlılnl umu
nıl <·lzırtl.-rf llrı lf'l>arlrı C'llirnıt't:t' (·a l l'>ıllln1. 

l!+.11 ııc>ntıf'rt. ""dııı1f'r mt' ... f'lf'"il dt dahil ol· 
n1,1ı.. tıtf"rr ı·ıa.;arllan \f' doJ;ruıınıı ııoıru)I'\ dr
ınol.r-ntlı.. hilrrbtl!Prl ı..ı .. nı.lh ı::a_,,.,.ı t:tldPn ınuh· 
lf'llr ı...ınıınloırıl:uı .. onr;l, "if'ı;lııı ı..aıı11nıı11<1a Pil .. on 
'ııprl,uı tııdflh•r, l!l:ı~ ... ı•(·lınlPrlnd~· IJ..lldarın na'<'ıl 

ttır 'tlıııb rıh· harrt.t't t•ııı·c·t"ı::1nl ;u·ıı..ı:ıı Jii ... ttnul"i-
ll ... ı-4·lntlf'rth•ıa f'\\t'\loi ııroıhıı.ıuıd;ı ınUı·ıu l l"lf'.,J "'~ 
ru ... 11111.1, ıı..uı111n11 rıı .... ılııhl.'1·111 rıll.Oıılrrl. tın 

ılhnl_,rti pt'rı 'lll'D 11:1.nıl:ııı ., .. ı;t rı-klnntf"rııl-slt'r, 

nıuhalf'rf'l"l7 hlr nıl"dl .. J .. tf'dll..l"rlnl ;t~ıı..ıanu.ıur. 
n11ıtıalf'ff'tln nH;tJi.. ,,. hl)ıınrlttıı lharf't uldu;;np 
nu "")il.' rı·t•ı.. S.adnr fl f'nuıı..ratıı.. .ti tını.~ t'tl \ r ınlllı 
lı·ı.anlH ruhunu hh;t' ... udıl..lıırıııı ıı:tı .. ıt'nnı .. ırrıllr. 

"'l"('lınlt'rln )npıııııcı ı;Ontlf'D ha"ılı) araı.. buıtt· 
llf' 1i:;ıdar. mtınlf'lr.rtln dort ı.o:ooe ... ındf'n >·tn ... t ltu, 
mall>Uıtl .. ııtıınlarıuda \t' 'lıllıoı \lt"rlJ..lnr ı.at1ı1r 

<tJ...~rılf'U !11.:t.'f'ilt·r. Ht:.0 \t' IU:>I tJf' :ıll'\CUl degil
dl. But:"tin n1uhalrft"t. hf'ınrn hfıttıu \ llflJ·f'tlrrdr
L.ı "'l'~lınlt'r tıalr.l..ında 11 "'t'4.:lııı ı..arullnrı ile- .)tik
""" f't.·lııı ı..uruluna nıtıra('aul ehnl"ilf'r. l)Uudan. 
.... ııır:ı ıl;ı HUJ UL \llllf'l '"'<'Jl..,lude bu mr•f'lelf'rt 
iLah rdf't"f'Lh'rlnl nan t'.llf'ml51t'rdl:-. "\lemll"l..Ptlu 
bt"r tarafındıı ) ü.t: hlnlercıo \ataı::.d~ türlü tOrllı 
h;,ıll~lf'I'\" "3llll uln111ıılardır. h.rldıtr nu•o3upla
rınıu Z•ırer nı> f"'ıi)le )111ıtıl..lrı.rı t:.ı.şı.ıuııı..ıar, Ulrl 
ı-1).ı.. .. ı ztimrrkrr ınrıı~up \3landa-, ıar :ı.ra~ıudıı 
- ıı ı llli U'§suut ruhuna tan1a.ınl3 le tll·S..ır· - IJlr 
t·oı.. U7:fh·u ha.d.l .. l'lt'rlu \Ul..U:l ;:tlroe ... ı, lı.t:(ların 
ıuutı.ı .. a )t'riııl llltıhafııı::ı ı·ımek f<;!ıt uır\·zrıata 
.:ı.rLırı bıırf'lot'llrrdru .lııl;1 trlr.lnuırıne ... ı. 1-l).a .. i. hu
~ Hlln11r-d;1 ı.orkunc.: hlr fırtına. l)tr huıur \e <'tn
ııhrt tnıhrnnı >aratıuı .. or. nuıun. Jk~lcı.ar, mulıa· 
lf'ff't llderlt'rlul oh;fu;OL hlr !3f'l..lldf' tııhl..lr \C il· 
h:ımılan ,.f'lr.lnnıl)or. ' fubalrfet ll:IC'rlerl de ı:ı..

tldıtrı ana 1.anunlıtrı \·t tıı .. ruı balı..la~ını tlcııemt ... -
le .. uçltıııdırn ı aı..ta terf>ddüt ~truı,or. 

r-etlrult'rlu nıllll 'lcll.utd.ı. t!IUUI.\ et ,. aratma~ 
nıaoıııuı:ııı llf'rl ıelt!'U bu <·o:.. teuıı \.I!' ınemlclet 
bnaJuna (·ol. .1.ararlı \a~ı.~t·~. ı'l~U dt" '14.", 19:H ele 

dl!' .ı .. ıu nıt'' t·uı df'ılldl. 8uu.ı bcuzı) ea blr "i"8LI· 
.'f'l, ıuH:aı.. 1916 .. f'ı.•lmlerlndt"ü •oııra ıı!l:.·L cımub
ıu. o Lnnıau 'ltf'lı .. ın :?.tılıı:ııııda o z .. oı ını.ı de\·p 
t<"t rl"l~I tarahtHlan bb.>lt"ntu nutuı.. llr-, IJlrı..ııç 
ıuu t'\ ,·etki 'lf'dl'I a~ılıo,ında. df'\'h.•t rt>l:oıl tarahu
dan lrad t"dllen nutuı... B.l·nı rubtı&. &,)Dl m4na· 
dadır. 

onıuunıu \t ınrnıırı.f'tlnıizln ou,;do h.'lude 
bultılldt1CU ı\(lr bUrtlnr tluhlllnd<'. 1111111 huzur ve 
lt":o.ıuıtuıfl .. tırllllf' 1.-t'rııln etuıeı.. ıı..ıldarıu l:>a:,lıca 
\,t1:ır,. .. ldlr. lliıl.On1rı. hu nıllll'Un drnıol..ratlk hı
J.h.ıfınıı hlt· bir ı.u,\r-tln ı ııunl ollUDt)a('aıını .rüı; 
uııuııt' al:ır11ı... ı.auunun &..a)ıt .. ıı: '" ~arı .. ıı: \C bu· 
ılın \.,ıttuııı.ı .. J.ırıı t•.,ıt olarak t11tl1lhl11l trwıu eılrr· 
.. ı'. \al~ııııLı~ h;\I.. ,_. ht.ırrl;)ellerl lo.at' ı Lenıluılt 

tıllıııa alıııır .... ı. tıuıa ... ıı. ınuult"l.t'ttl' bir hu1..uk 
dt•\letl ı..urnı.ıı.. ı:ar u retı llıı.Udıırca t:uıdllo.. edilir \C 
~l.ıratlf' bunun rr-rtt' .. 11.'ttlrllnıt .. t yoluna Cldlllrae, 
bu;:unkU dentlo de\ ı bulunmuş olu r.-

Portekiz' de 
~eçim baskısı 

Tt.ırk Habf'!'1f'r \•~u ı 

11 ~n<tra 3 - Yımıı bn yı:dıuıh<"
& ,··<::t:da.rd.a bulunan a ktatör Dr 
ııt::~ara nr vcrmrk. !çın PortP 

,CMP üçüncü partiye 
ihtiyaç vardır diyor 

, tetmf'n!erd.("n b r Jtıam bu 
'ııaııı:: ba,ıa.ına gı·rnı,ıerdır 

k~lltn1cr:n c' ser,• ti re\·le" 
~::annıamaltta. kul!anan':ar t: 

-·~ ı •rıı~•ndıı. and.ık tı l rına 
tı:ı::ı.ektedır'"r 

Genel merkezin yayı nladı (j ı tebliğde seçim 
sistemi ve iş b irliği mpvzuu nda açıklama yapıld ı. 

Hür. P. nin de bir tebliğ yayınlaması bekleniyor. 
ı.. Ö~e ancı an mUı>ta~ o ilfll lhhUH :\1Uh.ı.bırımi7dt'n 

'\ııtara 'J Hllr P Of'n"I fdıı.l'f' -ı: ll.ıuhallf ada1 d• "'"(:mıeor.e ' 
·t4. eımektt'dlr !ı.ltıAt•klt ada:· 
'lr«arı blrc;otu sa~azarı k&'lttSIZ Kuru.u iki ıündur deva:n etten ~P. 
t ~ız koruran kanonlad proter lanuıar \&pmaıctMiır Beç!m .onur;. 
0 trıaQad.t Ur ~tmlrre ıta.-:.ıtmrr ıannı ınceleyeon turalun nnı bir 

l:tut:a.rcıır. bUd.r1 ra:nnlama11 be1r:tenmektec:Ur. ............... .................................................................................................... 

VE 

200.000 
LİRA PARA İKRAMiYESİ 

1 He•·,plarında en az 200 lirası olanlar 
çokilişlcrc hor 100 lira ıçm ayrı hır 
kur'a numara~ı alarak gırcrler. 

oı~ randan C~\l.P. ~f'nt>I m.erıı:"?l 
.aon .ııeoımıerır Uglll 1törtlşlerın1 açık 
ta"Ç"Brı bir blldlrt yayıniamı-'itır. B\ın

d& C..:\f P. nln kU\'Tetll UQüncU bir 
parti alarak be-li:-d.111 bellrıllmett.e 
"" !'iOfle denllme:ktr-dır: •Part!Jerın 
Iflzum v" hayatlyetl vatandaş o:vıa
n ile- te-şTlk ve 1dame olunduA;una 
ır:örc &0n ııl'nel ı~ımıer, me:mltke· 
tin aı par~ill nl:>..am kuruımuı ha.it 
tında rapılmak lst..-nııen fllr:tr reta· 
betın! en vrclz re~Ude ortaya lr.or
makta ve kUvveta bir 3 oneU par. 
tlı:r olan ihtiyaç bu u,eldlde ı;ablt. 
bt1..lunmalr:tadır.1o 

Blldlrıde buna delll olarak Ql"ntl 
a:tr.te:zln .ae:("ltnlere •:nrdıtı paranın 

7.S bln !!ra tadar oldutu halde C. 
M.P. nın atdıt:-1 or mllt.cı.rının hsr 
11 "6k.tek bulundutu be:trtllmtı,tır. 
KII"!t'hln:t• C.~I.P. -t0 blıı 41, 0. P. 
15600. C.H.P. 6.100 OJ a~ml Ia.rdır. 

A r:ca ')!!diri.de 0.P. nln bUtttn ae-

1 

('!ın ~<tmpanyaıo;ı boyunca drrnokra
t!'.~ •rmay:lllertn dt(ında. hareket. 
tt.~1. d~•lt~ 1dıı.re nı cihazının ken 
dll•...r:. !ç~n t.ullan1 1cı1tı Te .eç1mltr· 
dt k\ıllanı~ma:C. tızere bir ı:nıırar lı:a. 

dar para a~·nldııU bellrtılme.tıe "" 
$()l·le dentlmektedtr: 

5eçlmlerı ttıra:ıı mevzuu olan 
l'tlA"Ç"ellerın Uı:tldar tarafından lı:a?a

nı!dıtı kabul rdllae dabt. iktidar 
parıı.,ının aıdıgı oyla.nn re-ıconunuıı 
muhaltreı. pa.rr.ılerlnln aldığı or ye 
kO.nundau •~ olduıtu anla-ılmıt bu. 
ltınmakta vr- D.P, r-kalllyrte dUft.U· 
tu ha:de bucunkU aecım ı;16temıntn 
baluız ııetlcral oıaraJt iktidarda kal 
maktadır .. 

Bildlrldde ıteçlm aoııuçlanna daya. 
narak tşbtrltğlnln muhalefet. koalla 
~·onunu eıkt bir çoılUnlu1r:la lktldara 
ııet lrec-rl:! bf'Urtr:met:t.t ve 1 bl:rlt· 
lnın ıerçtkle~mtm(..,Jndekl •ebep. 

!er f6Jle açılı:lanmattadır 

•İ.!ıblrUJlnl önlrmelc maksadı 1\e 
lktldar parTJa;t tar&fltıdan ..eçlm k&· 
nununda rapııan malO.m t&dtli.tı 
tetkik f'de-n müteh&Ul.I hukukçular 
toml.lyonu. partiler araaında &ee;1m 
bOtıı.eıerlnlıı ıaka:mt auretlyle hblr
ııı~nın T11pı!n1uı111 mUmkUn ııurdüılü 
C !\f P ile HUt P. Jr:omi&vonunun 
bu göri\ UnO tamamı'!n ben!nut:.-e· 
ret ~fblrll~lntn tahakkuk etmttdnl 
candan ve hararet~e !.att'dlJtlerı hal 
de mtlıakr-relerın akamete- uQ;radııu 

19 Eylül lt!'Ce&lne alt ımza altına alın 
mı ır.abıtıa ıörüldüttl t\zf're CH.P. 
hr-rt: ' aynt!'n fU ttad~e bulunmu~ 
tur· •Bdlgt" u.rulU tıe 1;eçtme ıırmek 
mumktı.n deıtUdU' YaLnız ba,ımııa 

açtme ılreric.en lt!>lrltı};Jnl ldamrye 
tmkln var mı, ;olt mu. bunu 1f'L 
bt• edelim. Hailt bu lktldarı yıka. 

ra;ı:tır. f,blrlll1 oı. da olmua. da 
rlka<"aktır. Blz mll,lf'n:'k 5e-çlrne ıtr 

m~ ımUnı göremıroruz • 

Yinr- avnı gece C.R P. tarafından 
vr-rllf'n .an )·az:ıh muhtıracı .. da pa.r 
tUr-rln aı r~ ayrı ıeçlmr- Jlrmeıtrl 
•.a atre r-dilm~tlr • 

Blldltldt" .an oİaralt bundan son 

1 

r'Blcl aeçımıerın m!llt 1rt.den.n ~n 
.71 ~lcUdf' bt'U~bllmeııl için bir tflk 
Ilt raıııtmaktMhr. Bu tekltrt• a.~ 
nr-n f&yle denllme.ttedlr~ •Seçim 

l alatem.l ne olurı<& oı.tın. 5eçtm l'ama 
nı devleı; nuruz. ımır:ıın, para •e 
;uıtalarının idare cihazının ve nd 
yonun bir partinin, 1ktidann lr-hL 
ne Jtullanılma.ıt.ını önlemeie ba, me 
ıeıe olarak meydana çıkmaktadır. 

Bu ıebtıp:e eeçlm ka.nunum.uzda dQ 
f!lnUlree::t tadllltta ilk ele alınacak 

1 tıı: • .ııer;Jm :zamanında bir koall&yon 
~ltabtnNının L.""Urulmuını ve tıeçıml 

1 
bl51le bir t.":ab:nenln lda~ıııt u & 
~asat ola:ıahdır.• 

Zeytinburnu 
misali 

Japonyada oturan bir açık· 
göı, Merihteki anaları daha 
şimdiden sağa sola dağıtma· 

ğa ba~lamış. 

\ 'allah i ne ya lan söyleye
yim'.' Demokrat Partinin J a· ı 
ponyada temsilcisi bulundu· 
gunu da ilk defa şimdi duyu· 
yonlm. 

ADNAN VELİ 

Harding, Kıbrıs için 
en büyük tehlike 
komünizmdir dedi 

&.asoctated 1-T""S 
Lrfko.,e. 3 Yaı·ında emekt.re 

a"\-rılacaıc olan KıbrUI vaıı t Str 
John Hıırdıne. Kıhr~ hakkında 
kendi tstıkballerı ıçın en büyU: 
tehliken'n komünlzıu oldutu::ıu 1h 
tar Pt!l"!~tl!' 

İk ~·'t &Ul'!'n v,. ha .. lt bAdtsr-11 
~en Ta:!Utındtn, Paza.rtes1 Rü
nil ayrıltC'Ü: olan S r John. Cu
m&rtes~ geceıı:l radsoda b!':' veda 
konllf}muı yapmı,ur. 

Vtl!I hu konuşmmıında «Şayet 
Ktb!"l'I halkı !"&<!.ece .krndl mllll 
mf'::ıfnatler•!ll arama mocadelealnl 
yapa.c&k o:uma. bu dotrudan dol 
ruya ~omünt'l'.D'lln e11ne düşmekle 
n~: ~cell.'nl."cekta·• ne:nı,tır. 

Sinema bileti 
Karaborsacılığı 
devam ediyor 

Katil Ali Rua Jalı:&land ıktan ıonra karall:oJda 

CAKI .LE ADAM ÖLDÜREN 
KATİL TEVKİF EDİLDİ 

Bir 
Ali 

öldüren 
da 

KISACA 
600 ERKEK 
7 KADIN 

A 
taliırlıi. dr-r 1.1: "ln an top· 
luluıu kadın'~ t"rl.e!ı.: de
nllto ıı.ı f'ID.. ın ... andan 

mUre:J..lr.rptlr. Kabil ınldlr 1.1 hu 
ı.tıtlt"oln bir ıı;ın;a ... ını llerlt'tl'· 
Hın. lllf'lo.hıl Jlıınııl edt"llın ılf' lı.ül 
Jtnln tultOnlüıtt ııe:rlt"ftbll .. ın·: 
'Jilııılı..Uu ınUdfir ı..ı hlr cı .. 111\11 
)llrt ... ı ıoı>rll(ll zlnc·lrltrlr- hnıtı 
1r.11111ıı..ı.·a l.HtL.I ı..ı .. nıı ıöUrrr ytt" 
~elrbll.,ıu~ ~flı>ht' ~uı... ııerlenır 
aıııwtarı. dNlcluı 1ı..ı du .. tara· 
tınctau. brraııer, arı.aaa..,ça atıl· 
uıaı.., e 1!).te. Lerı1.ı..ı..1 \.e llerlf'mf'),; 
tt blrllL.le 301 a1uıa5t;. ııtzııııdır. 
Uö) le olur~ıı tok.lllp mu,·attakl· 
Jelle Ut'UCelenlr.u 

TUrL ı..adıoı df'\·rlmler tonu· 
eunda nırdenl haklarını rlde f'l
tl. Okudu, ısrrtndl, so.;;yal duı:tll• 
de ~e!Jltll ödevler altlı, 11..ıldııı 
brr alanda erkrkteu ıerl ı..aı:.ıı1-

d1111ıı 1 bat Ptll. A.talOr~ dt\
rlmlerln külıile!Sme"lnde J.;atlın. 
hallarını tn Ouentll mrrb.:le ea· 
y13 onlu. Kadın f'rkcli. e151tll1l > a· 
rıuıu :ıntdcııt TUr~l.)r-.ını yaral
mııli.ta ı.uvı.-et11 Lir temluo.tıı. \. 
tatilrk ta&ı mt<"ll'-lt:rlnde kadın 
Jt:~rel•.11 rrrlnl aınn'Jtı. O sıralar· 
tJa ı.:adın "\ l lllf'hel.ıttrrln1n aoyı t 

ylnnh 1 al}ırordn. "\ ıllar ırcttl..C~ 
ı.adııı ıudıntarıuur. nrttıı.ça Lıu 
aaJi'lnın daha da ) Ok-.f'leceıı a· 
nıloordu. tnoutı caıında da L.11.· 
dın '.\1tllth.·tJ..111f'rl az çok. aynı 
dorunıu n1ubalnzn ~tllltr. Fa
kat demo'ıı:.ralllo: bl\Yıtın ba$18· 
tna51:rle b1r coı. de,·rhnltrlm1z1e 
berabr-r Ladın erı..eJ.; r ıuııı de 
f' l I hızını ka.:rbrtli. 19W. ~ 'lec 
llsltrlnde it.adın mlllf'l\""f'klllr-rl
nın oı.ayınoın dördfl bf'&I aoıma· 

ma.sı t>n ke~lltn bızın M>nucny· 
do. Yflzlerce f'rkrttn lclndr bir 
kat kadın bir ıoı blle olmaktan 

\. 

IAYPA S 

uı:aı..tı. \t&tür"'- dr\rlnılf'r1nlu f'A 
df'lt'rlllerlnden tılrl olan kadın 
hal.:larını Ur-ıno•ra. .. ı dUı;rot ıe~ 
1111;t1rt"c·rılnf' tr ..... ıne arrlletınl tt. 

·Hl:l7 ıo.M·lnlluıırn unc·f' rte bo. 
•onu)u r-lf' aJdını. Halil bir ha 
.. 111 lıı.ourPran"ıuda (.'.11.l'. C•tnel 
Ba.skanıoa il.adın ~ul}lJ'lıt.nn artu 
nlnıaıtının dti,ünUIOp dU ünGt
nıf'dlılnl "'6rına~ fır:-.atını bul
dum. SılJ ıu tnöııt.lndn ,-rrdlll 
ctt\·ap ümit \trlchdl. Df''f"rlmle· 
r1n rn uof'nılltrrtndr-n biri \.a· 
dın de:\rlmldlr, dhon.tu. C.R.P. 
uın çok aa_'f"tda Lııdın ada:r Ctb
ırrf'bll4'rl"a;lııl unıdulo, an1a IO· 
nuç 1)0~ tıL.lı. ('.IJ.P. dr- D.P. 11· 
hl l)lr a\ Ut l..adın adı.if llAn f'tll. 
Jltlr. P. rtr- onlardan rarlıı..lı df'J:ll· 
dl. 1 aluır- l'.'t.P. on tıc: ı..adın 
;ıdtı> ilO .. tt'rf'r"ı.. ıerlc-l hlr parti 
oınını. lddh\lnrını }Altı.olama\. 11-
tenıı .. u. 

D.P. ,.l' C.Il.P. ulu ı...adıo def· 
rlmlnf" ı...a"'ı JO'!ilf'rdll..ltrl llKl"'I• 
ııı.. aydu11arı tlzın1i. tur. Hf'lt' 
ıatOrlı.'tııı partl:oıl olmııJ.. ldı11a•ıt· 
nı lR"l)ftn, huıınnla O\iüntn C. 
u. P. nln lı.nctıu hal..lannın ,a,·u
nucu .... u oınıası lf'rr-1.;lrl..en llllll. 
ter~lne barel..etı btrkf''I ıs ı.rt
mı~tır. 

~imdi 'leeııctt" 7 ı.atıın. 800 
l..ııdar rrl.f'I.. 'llllt>htlı.111 \llr. !'"tC 
nıru1u yo.rı!'tuın &..ıultn oldoınnu 

dlr':ıllıtOr eı. bu 7 mlllrttrli.lıtnln 
oıll)onlo.r<'ll ı.ıu.ıınıo ıtm .. 11<"1 .. I 
oldulıı.larını ı.abtıl f'tmeııılz Jf're
J..lr. 600 e ı..a~ı 7 doıı;ruı;n utane 
-.,trlcl bir ".ııl.)Jdır. Ki 1 bu flu· 
ruo1dau bir .. 11.ıııtı. hlr 11z0nt0 
duJmazlllı.. eclt"nıhnr. llt'll" \ta· 
tur);: dt'\rhnlf'rlllln ~nratma"k. b· 
tt'dlıı;I nıt"dt'ni toııınıuı.. amacının 

ı.adııt lı.ıli.l.ırı ~\hınında hlr hap 
)·aı oluıı u~tuıunu a:tiTüyoruz. 
~ledf'nl bir to1>lulu\i. nlmaı... A· 
tatüri.. bunu lriadın rrl.f'k e11ll· 
11&1 Ur mftmlıı;iln ıOriirnrdn. 600 
e kar ı 7 sa:rı. ı her halde mf'· 

deni bir topluluk :rnraunan.10 
bir br11rtlsl dt"&lldlr. Hlr krre 
daha onun H"'il bize rf'hber ol
malıdır: ı,Eftndllf'r, m.Ulellmh:to 
br-drfl. mllletlmldn ldf'lll bft· 
tdn !"lbanıta medr-nt bir topla· 
ıuı.. oımaı.ur.n 

Oktay AKBAL 

51nmn& mevaloılnln ba,ıamaııı tıe 

beraber. bilet. karaboraacıııa:ı da kor 
k.unç hükmUnU yUrütm~c ba~ı~ 

mı,t.ır. Şeblrdek.l kalbur UltU .ıne

malardan hr-r hangi b1r1ne b!let. al· 
mak için aldenler, evveli. ıtş.enın 

önUnde büyük barflt!'rle )·azılmt• 

.Suare !cin hiç bo• )"er kalmamı.

tlT-" cUmlul He tar~ı:a~mait.ta •• dl· 
tan çıkar çıkmaz da: •Numaralı 

•ar~, •Kulluk vrrellm• gibi te.kllf.. 
lerıe p,kın• dönmektedirler, 

Bir müddet önce faaUrete seçen 
l!eledlye zabıta Te4kllltın1n, bilet 
.t.araboraacıııeı He müca.deleyt ilk 
plilna alacaıtını duyan istaobul Bir 
ktnlert, önce bu müjdeye bir h&Jll 
ın-lnmh. fakat .anrt. da. bOyUk. b:r 
hayal aulı:fttun& u~ramı.,rarclır. Bu" 
ırün .sayıları 400 e :ı.-a.klap.n Beledt. 
ye Zabıt• Te$.k11lı.tı memurI•nnın, 
şebtrde mahdut •yıdakl aınemanın 
önündt' ıoa göre @:öre calışan btlet. 
k&rabor.aaC'lllın Ue mQC"adeleden maj 
lf.ı.p çıkt.ıkta:rı artık bütün İ.ııt4lnbul
lular tarafından kabul edllen blr 
bak!Jı:a~ baUne &l'lml!;ltlr. 

yan bakış yüzünden adam 
Riza, «Hapisten çıksam 

bıçak taşırım. Ne olur, ne olmaz,» 
yine 

dedi. 
Ev\'eolkl ııece, Oa!atad.a bir ~·an bakı \-07.ünden ~t:tbmet t'"7<lm

cü adınd• bir ş&h ı bıçakla yara ltY•rak öldüren 11abııc:aı1 Ali Rıza 
Ermin, dün nöbet.çı 9. Sulh Ceza • I&hkem ln<:e tevki( edtlm!f ?e 

cez~vlne Kt>nderılml t:r. Bundan ı-------,--------
hır buçuk a~· önce. 12 '.l:tlh~ mah 
kü.mıvetını dold.urar&k' tmrall Cep 
zaevlİıden tahliye cdllml~ bulunMD 
31 ya.ıındaki AH Rıza Ermin, "v· 
velkl aeoo Galatada Necatıbe:v Cad. 
de&ınd.~kt meyhanelerden blrlne 
!iltml~ ,.c 1çmeyc başlamıştır. 
c...~0 B.\KIYORSUN ULAN! ... • 

Gromiko yeniden 
tehdide başladı 

TOrk Bnberler AJaıw 

Ankara' da bir 
klüp basıldı 

Bllgllller, ba;r.en t!nenıa ıahtplerL 

t!e glse memur:arının da karabonıa 
cıtarıa lfblrll;.;I yaparak klra ort&k 
oldıtklıı.ını 1rıı.de f'tmekt&dır;pr, l"llm 
mr-vıtmı lltrlf'dlkçf", ıtaraborsacıltO;ın 
dahıı. da kf'Slf blr hal alal'."'aı!ına. mu· 
ııaic.<tall: ııa7:arı lle bakan iatanbul 
!akınıtrt. bu kötU raallrete on veri 
ırcetı ıünü mtrakla be1r:lcmekıedır 

ıer. 

Avrupa 
getirme 

ıçın kahve 
teşebbüsü 

New Y<>rk 3 fA P. ı B!r Kolom· 
))!}"& hOkl.ime~ lr~llc16ı. ı.ııııe~ 
lr-rarMt K&ll\'e TetkUCıtın1n aon 
teklltlcrtnı arır-tmeok ve Avrupa 
memleketırrty:e :em-.a ıreçme>c O· 
zen, Avrupa~ a. ;rtdrcrk' :r 

Townsed, Dünyo turu· 
na devam ediyor 

Sanuaao. ş:ıı 3 fA P.) - &;ki 
lnıııiız hava a~baYL Pettr Towns.ed. 
pazar günü erken saanrrde burayı 
;-r-1m14t!r. Pre-naN !.fargare ·n n.<t 
liC\"&'Jl!s!. dQnya turu l'ıruında şlm 
dl ııe OOnPY Amertka memleket
Jprlnl dolaşmaktadır. 

Bir hayli içtikten eonra. bir •· 
ra. yan taraftı.ki maalardan btrın 
de içmekte olan 18 ya,ında!d ~t:eh 
mtt Üzümcünün kendlt.ıne yan 
yan haktıA;ı zehabına kapılmı~ ,.e 
yerinden kalkarak, 

c- N~ bakl\'t'l!'BUO ulan. tıanıva 
madın mı?:a d.emıı;ur. Buna kll"!'l· 
hk !dehmedln. ene \·ar ranı. &'ÖZf"' 
de mi yuak: \'ar?:ıı dtyo ceovap Vf"'r 
mes! tartı manın ?ıüy(ım('lı)lne 1;~ 

bep olmuş "\'e All Rıza Mebmf'df', 
cÇııc dıı;ıarı da biraz ıtevtşr-Hm.• 
d.lye baykırmııttır. 

Oı a~·a çıkan lı:avı;racılardan 

Alt Rıza. hlr an• Cf'binden çakt'U· 
nı çıt.arara'!:, :'.\I<-hmf'd.tn OI;Htne 
sal<1ırtt.ı. ve çakıvı oıtınc;'l hızıvıa 
ı..tf'hmNlln k&fbJno •Plamıetır. 
Derhal ha8tahant>yo kaldınıan 
.Mebmet, yolda ölmil!JtOr. 

öte l'&naan. ?.t:ebmcd.ın kanlar 
içinde y~re yuvarıanmatıınClan ve 
oracıa bulonantırın ea.,kınlığından 
ll>titade He. fırar eden lı:aa.tıl blhl· 
hare Haydarpt.ıjada yalta.J.aumı~tır. 

iLi< Sl(' BiR ~ \l.l<r" 
t'zt'I "\·fzf\DI''! .. 

l..11ılen Sl\'a:>lt olan ve bundan 13 
yıl once. bır aalkım üzüm yOzün
<len. bir arkada.1ır.1 öld.ürereı;.. 12 
yıl :! a}'. 13 g(iJ." haµee mah!ıı:üm ~ 
dilmiş bulunan kaatıl Ali Rıza 
Emlln, bundan blr buçuk a·ı ön· 
ce tahllv<' ftdtlmtş bulunuyordu. 

Dün "ab&Qleyln Aclllye'l·t> actiri· 
len cJ'IUl bakışı kaatlll, nöbt'tÇI 9. 
Sulh Ceza :\!ahkemeaınce tevk.lt e· 
dilerek cezaevıne aöncıerilmtıtır. 

ctl f~E B l l'.\K TAS IRlll !ıı 

31 ya.')ındUI itaatli. kendı.eıne. 
cNtçin bıça:-c taşıdı•ını:t ~ran po
llslerP, «benim çok düomanım var 
dır. Bu defa hapıate:n çık11.am.. yt· 
ne bıçak taşırım. Ne olur ne Ol· 
ma.z:t demiştir ................ ............................................................................................ ""''"' 

BAKIRKOY 
AJANSIMIZ BUGON AÇILDI 

BU AJANSDA 

HESAP AÇTIRARAK 

Zarı! açılış hediyelcrı alır. 

Ve 

10.000 
Liralık Husu!ti .Ke ide iJe 
• 

400.000 
liralık Yılbaşı keşidesine katılabilirsin i:ı: . 

lstanhul 

HOŞ 

"E f)IYORJ)/)~ 
EFENOIM
HAA NO/.MUŞ. 
TUŞuAŞ4Cl
t..ıK Sl.a6t'VYA 
i/..E Mtü.ETi
NG -

~ 
BEM.ER-

\ 

Bankası 

Newyork. 3 - Sovyet Rugya Ra
r'fctye Vekili Grom\"ko. bu1l'\1n bup 
ra<la \'erdik! beyanatta. Genel Ku
rulun tazyıklert" ratmrn Surıyenln 
şi.'.clyeunt ele almasının Türkıye 
V:? Amerikayı az cıa ol ı ~n!Tlf'n
dL'"CIJ.Clnt Te şimdilik ı.tıı& hare.. 
:-ı;eııerill.d.en \.'azseçıroıtını 6'5yıemıı 
ur. 

Kumar oynandığı ihbar edilen kulüpte 
16 kumarbaz suçüstü yakalandı 

Husu!il ~tuhablrlmU:den 

SOvyt"t Hariciye Vekllt Ru!j·a·nın 
Bilfıhlı bir çarpı -:aya me;ı.·dan ''f'r 
memf"\t tçın Surı:ı; eyl des.tl'kle<llti
n1. TürI: b!rL..k1 cırtnın eı·a!l hudut 
tc.n Rf'!'i çek1Imec11 ını Ti.r~'J·e ,.e 
Amerikanın hucıuıta yııı;ına;c ~·ap 
pıldığı haber~n1 tP.kZlb f'dt'ntl."'d!k
lf"ıinı. surl)'l."'.nin .ralnız olnıa<ııkuu 
llA\('! f't:nl tır. 

An:..:ara. 3 - S&blha ka?"!'I 111:1 su· 
la.rında f"hrin merkf'~indeo bulu
nan tanınmış bır kulüp. kumar· 
hane ;1bt kullanıldıjı ıcın potıa. 
ıer tarafınaan baaılmıştır. 

YeonJ.fif'hiroe :\t:ltt\at P~a caacıe 
ı~ndekl blr apar.ımanın ll•t kat:n.. 
c.a btı1u;-~ru1 ku1üpıe kumar oynan 
dığt ,lıbar t'dllm~. hunun ilzertne 
harekL·ll• aete uemnl)"et 3. tube 
me?ııurıa::ı ıece ı;reç \"Akit bı.r-kııı 
"\·apon,ıaroı:-. Bına oldukça yUk-

Rtv.)'8 Harıcıye Vekllt uaııa IOD• l!!ICk: oldukuna.an kunıar o}'1ıayal":Ja.r 
r'it- kMht·aman b.r tavır takınarak kaçacak rer bulamamışlar ve 16 
Orta-dotuda &ill\hll bir ı;atı$tll&vı 1.:umarbaz külliyetli mtktaraa pa 
Sovyetlf'rln mt1tia.ade etmeyecetinı ra fJf ve lakambll kiKLtlarıyla &uç 
bUdJrı>rek, bu memlekt'tlerin hAml fu:;tO yak:&lanmışl&reır • .Araıarıncıa 
el rolünde oldujt:unu tekrarlıunut- tanınmı ~ab.61 ... ·etıenn. tş adamla 
ur. rının bulundutu aö)·lenen kumar-
.. .......... , ••nn111u .. ,,, .... •n .................... .................... . ..................... HMHUH'OHMH 

IRZ DÜŞMANI ı>ııu. hn..ıııı n ıııl"'nııa. ""'"' f'ıHll'r rıı-.uanır ııı 
- hAdl'-l' olnı ıı \f" Receıı O<l11t1lı;.e .. en adında bir 

sahı .... hlrt n. iittl-1 16 ~tl.'HnClıl 11.1 l.ı:ı ı.:arlle!iıe tl'ca,;ı, etnıl!;tlr. u J'I\· 
610dıtkl n. llt ili ya ıııdaı.ı abln .. ı ' · )1 ı.nndırıın ,-~ ct(t'1Dtr.'f' ıu10r· 
nıt'l.•ı hahılnf'o;l)lt' tr-nhıt bir )t-re ıöı.Urtrf'I.. ı.ızları zorhı ltfal t'ftf'n 
Ht'ce ıı. ll;lha ourıı katnııık llltrın ıs oıe de ı..uıarın ftr.,·ntınrı fizt"rlne 
>alr.ıllannu ıır. Rr-c-f'p Od.uolo:P"il"U. düo. 9. "ulh ceza mıblo:emeslnde 
yapılan rızıı ı..orıu,unu mdteaı.tp lt'f"l..lf f'dHmısur. 

' . 

baala.r e.-nı ~ ... ·ete ıırulrno hık· 

larında toyuı,.turm&J• ba..flantnlf" 
ur. 
00 .. HUUUUu O••"'•hHO-O • ••U•tU•OOUUHOHOIO 

Ankara 
Üniversitesi 
Törensiz: 
Açılacak 

Husu i Muha.birimtzde.a 
An1r:a.ra, 3 - An.kara Üotverait.eal 

yann htr banw;l bir tottn yapılmak· 
.sızın açılllea.ktır. Dah• bnce ıoren 

yapılma.aı. 1r:ararıa,tın.1mıo ve d&.Tett
yeoıer daltttlmış olmasına ra men 
llglWer tô~oden ,.a ı:::eçUme51.nlD 
sebeb1 ı~ · aı;"lltlamamı Jardır. . ................ -~ .................................. . 

Çankırı lig masları 

Canlr:ın 3 'A.A.) - BugUD rapı. 

lın Us maçında Piyade Okl Df'· 
mi.rapor takımını 4 • O yenmı. ır. 

lran Üniversite takımı 

geliyor 
15uraa 3 fA A.) - Önümtızdt.tl hat 

ta ı:rzuruma. gelec:ek olan. lran O. 
nlveralte tut.bol Te rQrq taJumları 
ıs • 17 tasım. tartblerınde Burıa::ta 

1k:Mr t:a'"'11a.tm• yapaca.t.lardır. 
İran tıntvr-rslte tak:mı Bıısa t:ar. 

muı ile, (Ure~ ektbt de Buna Oı.1· 

rtt eklbl tle ır:.anıla~i'."'akı ır. 

Romanya Yunanistanı 

yendi 
BUlret 3 (AP) ıtoma.nra, paıa!' 

a:ünU Yunan milli t.akımın1 3 · O 
remn!ftlr. Dünya Kupaaı eleme m&.( 
lanna dahll olan bu ma.c:t.an aonra 
Romanya 5 puan l:azanmuı; durum· 
dadır. 

Bu ıurupa. dahli Ye halen lkt pu· 
ana. &ahtp olan Yuaoııtavyanı.n fl 
nallere ,ırebtlme!.l 1tln hem TUDa· 
nJ.etanı. bcm de Romanyayı renmM! 
gereltmet.":tedlr. 



c:ıı rnuı: en ırı is 

ŞARLO'NUN 
YENİ FİLMİ 

Chorlie Choplin «A-

merika'do zengin ol· 
duğum bir efsane-

dir» diyor 
\ 

Charlll'! ('ha plln in ~nn rıı mı ı 
« '.\rw ' orı. d hl r lirnl, ın ı.on
d rıı'da ıı: ·~ • erllmtslnr bll•I ındı. ı 
Cha rll l'!, h n ıııflııa l'hellr t•,k· I 
rr'd r n fnıııırrı»e ı:tııt. filmi n 1 
ili; glistnllın~lndr hazı r bu· :Z 
lundıı co ılbl bir dt> b:ı ın top- \ 
lanıı ı )PP ll. \ rll t bu mün n•P· ı 
~tle >•ıln ız Jenl mm f'trarın
dııı..1 dedlkndııları dri:ll, \mı-rl· 
ı.ıırıa ah~ına dnlr ) apılan bO· 
tun teııkldlerl c•\llp lnndırdı. 

Amrrl klllıl ırın ba l 11•ıı trııı.ı. 1 
dl şuılıır: <'h n rllr J\nırrlloıı'dıı ı 
4 11 f'nr knlm ı • btı rndn Ct'\l r ıll · I 
il filmler ) tizti nden z•nıtıı o l
nıu tur. Jhı \DZhl'l krıull•lrı l ıı 
\m•rllia tnba•ı otııııı.~ını llaıı 

r. tılrlrdl. il ılbuld o bomı )llnıış· 
mll.dı. ııa ı; fla rln cıa ı.:ıını ndı. 

Cl'!\1rıll r;I oıı rıınıll" nıt rlli il· 
lan ldd l'!lh• trnlild rtıl 

u ... r n l orli 111 bir lirııl m mr\ 
:ıuu kı•al·ıı ııdur: hrııı atom 
bom b sı Jnpnın;ıı ı.nımı etmedi 
rı lcln ml"mlt>lirtlndl"n ı.o, ul u
)or, ml'!rlkanı h icret fili) o r. 
Burada parıı.-ı:ı: ı.nld ır;ınilan bir 
trlevtzyon artl ti o lu3or mi"· 
nlia nle7hl ndel.I calı•ın lnr ı ı et ' 

ı.ı ı.: l"dl"n 'l'"e l(' lnde Krnlııı rsı. ı ! 
bir d O mıını bn lunıın ı.nml \On 
ı.P.nd l• lnl \ınr.rllm nlt') h indi' ı'ıı- \ 
lışın nl.:l n llh:ım ediyor. Kral ou 1 
• a.tl><'l ı.ar ı•ıntl ı \ mt"rll.n il e ı 
nlı\l.;n•ıııı kr~l)or, Huıı:ıfl:!I ,er
le l 1or.ıı 

J !imde ı:ıı ı ıı n rtıcn parrnlıır \ 
(oı.ı ur. fıılint lddelll trnkld h'r 
d l" -rarılır. \ rll•I lt>nlildlrrln hO 
Hin mı-rll• ll)• d eg:IJ, ımdrre tıl r 
zOnıre)e müleH•ı.-c. lh oldıı.,uıı u 

sô)I03or. u 17.nlıntı \l'rhor: 
ıı \ mt•rll.n d ı zt>nı:lıı oldnı:ıım 

bir l"f•nill'dlr. ""n<'tlmln ) Ozrlr 
)rlıııl bt' ini 'l.HUP ıdn ımz ın
dını. i\mrrll.ntı l :ır k .~ ınl'ırnı ıı 
) Oı.tlr ~rl.•t'nlııl, h t.ı biV ıı 
) Oı.dt', Oztıcıtı. H'rı:I ndlvl<' rllrıı 
drn aldıl.ır. l ı.ı M'lll"ılenbrrl , ,. 
rupaıl.ı )t"rl ıım. t'I ılı '""'"ı >•r 
l ~•ınt'llll:lnır tre••lif rdhorıım. 
t llnı l rrfınlıı ,\mrrlt.ıııın ıı: "ı rrll
m l'•lnr iz.i n \l~ nneııım \ e \rmıl· 
3ecrj:lm. 

(e\ lrdl;lm fllnıltrh• \ mrrlkfl· 

l
,.ıı m ll1onlıır lrnııı ııdırdım. lll"
ap "''"" \ ınt•rıı.n deill ben fi· 

l acalilı çıkarırıı.ı> 
..- -~-- . • · l 

-
n 

\'~T , ~-4 ~~ 

r ~ 

DünvAnın TADI -TUZU 
lngilterede Ana Kraliçe

ye iltifatı tenkid eden 

lord 

ı.. ve ıo an. aykırı haretet· 
lcrd•n dolayı 5 ecne hap_<e mab. 
l:Om ecıllmlştlr. 

Kilometre başına ne 

bilinmeyen esprileri 
Ana Kraliçe Ellzabethe knrıı 

gogterdlğl aşırı iltifattan dolayı 

blr Lorcı tenkld edllm şıır. cSeot· 
tlsh Dally Expreaa. gozctcal bu 
hUSUlita şu habert vermektedir 

<Buehanan Street ııarının 5 
numaralı peronunda, Loıd Prc. 
vost. Ana Kraliçe :Ellzabetb'ln e
lini öperken, •Clu bla~ wıc Elne 
blume• lı:cllmelorlyle baeıaran Al
manca bir filr oltumu,tur. 

kadar şeker yemeli? 
Bir Amerikalı doktor yenilecek 

tektrl, katedllceelt yolun uzunlu• 
u ile ilgili bulınu, vt fU neti· 

ecre varmıştır cŞekertn ınsan 
vücuduna kalori Termesl dola y!• 
ı;tylc, bir erkek, kilometre b&flna 
Cll llZ 8 parça eeker yemeli, ltR
dllllor için bu miktar 5 parç& ol. 
malıdır• 

Onu. k.z ya; ımdanbel'1 ta:ıı· 
rım so .aktan ıraze•c müvczz.ı ı::.:ı
çerkcn bıı.,a:n · 

Ko • derdi Tanın ali 
D ·kat etmıotım. babam. Tanın .. 

HOS~ n Cabldln matale:slnl olı:u· 
mnk ve oıı:utmıık için a!ırdı. 

13 ~aşımdıı idim. mııllalle taıı:ı:n 
ları le ;>aptığımız beş aaatllk b.: 
futbol maçıncıan e\e lı:an ter iç :ı
de dönünce taroımcıa babamı bul· 
muştum Bana: 

- Oyuna bu k ::ıar zamıın .bıır
cıyacak ne ~ar? çaııo da H06cyln 
Ca!:ııt ır.bı ol, cııyo nasıhatta bulun 
muştu. 

14 y.,ımda. anık onun yıızıla.n 
nın de\•amlt bir o .uyucuau ,.e .. on 
radan bütün münderecaunı tel: 
b~ına cıolcıurcıuğu Fıklrler mecmu 
~ının tıevamll abonesi olmu~tum.. 

Onu lsUkllU mahlı:e:nesıne ver
m olerd .. H yatı iki dudağı araııııı
da bulunan &ert ve haııln mahke
me reisine karşı verdi~ crııur ve 
mıın.ı 1 cevapları okurken. o:ıa 
b r cı ıa daha hayran ol.ı:nuştum . • 
İstanbul Va 1 merhum Mu.ıı:

t n tlt>tOndağ Ue ht .Arıı dO§•üıtü 
ıaman İzmit mahkemesindeki ha. 
ı-.ltullde mOda!aasını hıırrtyen tii
kıp etmlatlm • Akın ı:ııze:est:ıde 
yazdığı (Çocukluk HAtıralan» nı 
ol:urkcn du) duliUm zevl:I hiç unu 
tamam.. 

* Nihayet 1937 ııc H üseyin Cahıt 
t:c konu§mak ıırııatı doıtmuştu. O 
gün bir gündelik ırnzatccıe muha
bir ve bazı mecmuıılann röportAJ 
muharriri idim. Faruk GDrtunca 
ıÇocut S 1) mecmu ı için • Bü· 
~ük adıımların çocukluk ha:ınılan» 
~crıııını hazırlamamı lsterotştı. 110 
uose in Cabltten bıı:,lamqa karar 
~erm ;.m Onu e\ ııııe zlyarct e.· 
tım l\lak&artımı &c5yler llÖ) lem z 
u pr rı yap ı 

- Yaz. Ben n b!l;'tfi: tocuklu· 
jtu. bü)"tldOkten !!Oura yapum. 61· 
~&sete ıı:arı~tıml. 

ismet inGnU'nUo Rel61cQmhur 
l>CÇ ldlfıı atındü. Rahmetli Ali N .. 
el Knracıın•ın (Bugün! acılı sıaı:e
tesı cAta tOrk'lc lnönü'nün idare
leri arasında ne ııtbl bir farlı: ola
caktır.» .::nevzuund bir anket ""' 
mıştı. Bunun için derhal Hüse
yin Cüh c1'e koştum. Verdltı bir ço1' 
cevaplardan ırazetenln başlıtııoa 
ko~ duğwn ııu cümletil hAIA hatlnm 
eladır· 

c- Atatürk elevrı lnkı!Ap devrı 
idi, inönü de\'ri kanun devrı oıa
cıııttır.» 

1ıı;ı çlluyor. ızcıen b.r ) azı 11te
:nelte a~ımıştım .. 

Üstat beni mOtebesstm b r çeh· 
re 1.e içen aldı ve: 

- Anladım. ~ed .. İhtl 41Ccn .:ıe 
mühimi 

Beni yazı "e tabu• od ında yıı 

,e.- v... muhte em b!: anda;J aıa 
oturtu:. B u bir ısa:ıdal~ a a de il. 
b.r tahta ben:ı yordu. hUr:nete:ı. 
ben oturmak latemedlkc;e. 

- Mlsatırsın. oraya o.:ıracaıu.ı.:ı 
dlyonıu. 

Ü6taııın ne k aelar ı taç v tlllltl 
aleyhtarı oldu~nu bllcııa.ı..-ı ç n, 
onun evinde böy•e taht bulundur 
mll8ını hem ml.!iafln:ıerverll~lnc bl: 
cıeııı te!Ukl ediyor, hem d tahta 
oturanların ancak m~aflrler gıı>ı 
muvakkaı olabileceğine b r •• 
~aret mı. diye dO~ünOyordwn. Bu
nu l:endl6lne açtığım zaman, b.r 
ka!ıkaba attı: 

- B ra\'u, dedi ve tlive ett : Taut 
ve devlet to.ıuıuncı oturıınlar 
orada mı.s:.nr olduklarını unutmıı.
cıııt.an nUbette uzun müddet otu
ra'.:>.l.rlcr._ 

B u ııözdcn &onra. bana bir kau
ve e:nrettl ve aramızda oUyle b.r 
muhavere cercya.'l ett,: 

- Mecmuanın adı ne? 
- İıı:tlsadl YOrQy~. 
- Ben iktisadi yuı yazamam 
- Harp ve lkU&at me\'zuuno:ıa 

lu tfetun.z .. 
- H a. b&k onu yazarım .. 
Ve oturduıtu döner sancıalya:;ının 

latlkametını çevirip qıBBıısının 0-
nüne eğildi. 

Ben. gelenkabveyl yucıumlarkeıı, 
duvarlarcıa asılı olan karikatüri6t 
Ce."Il'tn üstada alt. çızııı~ kıır1lta
tnrıerı tetkik edJ)ordunı.. Flnu
ııı yere bıraktı~ım zııman, Yalçın, 
birdenbire yazıyı ellme uzatmaz 
mı? Doğruısu dona kaunı tun. Us 
tad. kompetan oımııc!Jllını ııö~lecıı
gt blr menudıı tam bir mua.<!/l 
yedi dakikada yozıverıııtotı ... 

* 11dnci D ünya Harbinin kızışıııtı 
ganlerde7dJ o artık mebus oımua. 
zamanının çoğullu Ankara da ırcçt
rtsonıu. Ö~lc yemekler1nl Cihan 
Palu otelinin altındaki Turan ıo
lcaııta&ında ytyordu. R tıaotıt:ça 
beraber oturur ve dünya ahvalin
den bahsederdik. MA:am oıcıuııu 
Uzere üstıui. MütteUkler dil\'asını. 
lı:uvvetU mantığı le kudretli ka· 
lemi ile müdafaa ediyor. yazdı ı 

m aka leler her gün dünya bnsını:ı· 
d a yer buluyordu. Üstat bu ara.:ıa 
Hltlero de ateş pClskUrQyorııu. 

Gayet ıyı hatırladığıma g!)rc. 
Tasvir Oazeıesı Başınubarrlı1 ran· 
metl1 Vellt Ebüzılya. Hat.eyin Ca· 
h!Cl.n Almanya aleyhtarı yazıları"lı 
memleket mentaatlue a) ırı bulu
yor, bir derııs.ındıı da şöyle d. or
cıu · 

B u yazılar, ti yanet1 H\ an • 

Bu müldkatlar rn anketler ı;e!:ıo
b yle tutatla lricten ıyıye tanıtmış 
tık llJ311 un &an ayında n~rtııe 
Jllli acıı ım mec:nuaııın başarı ka· 
zan:n~ı lç ıı (tt;tacı·cıan b r yazı aı 
ma ı nr.amı~tım Fakat bu t -
k.r aır..ın.a çok g ç ırc.ml t1. Mec
mua b r atın ııonra çııı:acaku Du 

l:>t>p o ıuıat :ıo ete ilııta· dırı 
dın HOrrl ti Eoc )C Te~ nele- \'C.:ld E Ü2Z..ı)&. Htl:>C r. Cahlel n 
ıtı vıne ı::tme •c mecbur o dura. yazıları ı e llltlerı kızdırıp meın· 
Kapı ı kend açtı. nrlı:l!tnela g:ı- leke~ımı~ taarruz etmesine 11cbcp 
ce k. blll!ında lAclvcrt bCrt'tli \"ar- ol&ea1İtnı1ıın endişe cıu~ u~ordu. lı:ı 
dı; Deni ı:önlr ~nnez.. o Baa: to bu, Turan lol:antıısıncıaıa bulu 
rahatsız ettllilm ç.n protetıto ma malarımızın birinde ÜBtad Yalçına. 
kamınela §U espr1y1 raptı: Vel!ı Beyin itham!arına ne diyece 

- He o . ıuıı.;~ mı var? c;ını ııorııuğum zaman. ou cevaııı 
Sıltılıırak. eGyle cevap vermı'° ve:mıııtı: 

tim' c- Hltıcrın. memleket mızo ~il· 
- Yarın mecmuamın blr1ncı ..... arruz etmek plCını varsıı, b<'nım 

ııCs•' ı:-. f' \ ntıı '"ı,çı::-; 

YAZAN: 

Aslan Tufan 
YAZMAN 

- Bu. tam bana ıı-öre bir öWm
dO, dlvorelu: Hayatı fırtınalar ve 
dıılga!ar içinde geçen bir adamn 
dal~alar arasında bir ölüm, yuık 
oıcıu. tınıat kaçtı diye hayıflanıyor 
dU 

* 

lıyorcıu Bazıın mzalanma afh;ıı;ı 
na ırelindlltl ha ele. yen pürü:ı!cr 
çU:ıyor \e ımza n C'~ mı n e 
bırıııcıı ı ordu Bu Uzelcn bütC\ ı 
gazetec. er tlm Uzer nde ve •<'
tikte bulunu:ı or ar \o ata.nama a 
ııayrct eellyorlardı 

N :ıa et bir g"cc anlaşmıwın 
1100 şek ı t i>lt ve ertesi günü 
za merasimi yapıl.ı:nak Cizere parafe 
ccııııyor. Jmza erte&! ıreanune k&ı· 
tııliı iç n murahhe:s.nr gazetcc !ere 
b r oey b ldlmıl)or ar Fakat Hü3e 
yln Cııhlelln Fransız h ;·eti içimle 
bir çok <lo tıarı varııır Onlardan 
anlıışmanuı son •eklini llğrenı-or 
ve derhal ııazetcslnc telgrana mu 
abcdo metnını telll)or.. Vakit cıo 
ırec yan:ıını ıı çmıa•ır. 

B.r taraftan Tanin ııazetcsı ıs
tanbulda b1r bomba tesiri yapacak 
\e bütün .ıııızcte'erı ııtlatacak olıuı 
ınuaheClcyl heyecanla dizerken, cı.

l!er tarattan Hüseyın Cahlt dL. 
ıevka!C.ı1c b r ırazetcc.llk baı arısı 

elde ctmcn!n zevki lc;inele Loz .. 11 

Pnl ·ın barına iniyor. Ora:ıa ôl· 
ter blltün ırı:ızetecı.er dlcnmckt& 
d r. Hüseyin Cahlt saatine bakı
yor, ı;:ecenln tkısı . Artık bu sa ; 
ten 11onra muabedenln metnini bul 
mıı~a. te grarıamağa ımk6n kalma
dı~ını hcsaplıyarak rakiplerine va 
zı:ıetı açıklayıp onlara takılmaa.ı 

bıışlıJor.-

0 sıralarda Tanin ıııı.ze:esının en 
büyük rak.bt Vatan gnzeıesıcıır. 
o nu ı.ozan'dn tem51l ecıen muha
biri, bunu ı~ıtlncc, be~·nlnden vu
rulmu'a dönU)or. Lozan Palas~a."l 
çaıp f!Okaklarda dolaıımnıta başlı· 
yor, acaba ne yapabilirdi? .. Der.ııl! 
aklına .m§ek ıı bl b r !lklr ı::e!.
yor \e potitabanc:ıo g ı11p, Buse n 
Cablt imzası llo T nın•e .ı ı.e.gra 

tı çctı:ıor: 

- Muahcdedo cıctı l11:!11t vıır. ;e 
uı b r t.ş•ara kadar n~retmeyın 
Vatım muhııb ı1 tendi gazetesı:ı 
de, her an ikinci bastı yapmak Q· 
zero huır bulunmıılannı blldU1-
JOr. 

Tanın bu telıır ı üzerine, mua:ıe 
de) ı d1Zdli1 bn!de geriye bıraa:ıp 
7enl baştan gazeteyi hazırlar.t:en, 
Vııtan gazetesi de sahUcler1ni cta· 
ğıtmıyor, mOrcttıp ve mntınıstıert 
nı matbanda belc!etıyor Vatan mu 
hab rı. sabııbın erken aııatıerinaı: 
muııbccıc metnını ele geçirip deraal 
ı::azetes1ne telll:ıor. Vatan ırazetes. 
!kinci tabı neşrederek bu müblıu 
lıavacı l ilk de!a mllletc blldln
jOr ve Tanln dahli bütCin ııazeıoe
lert atlatıl or. 

Aractıı:'ı b r yıl geçtt. harp b ttl 
San Pranslı!ko konferaıl6ı ba.,.ı or- Aradan bu .kaaar ıseno ııcçm1, o 
Cll.i B z;.m ;l r Hııımn Sokanın ı,a,- m851Jlıı raı;tınc:ı, Hüşeyln Cab t bu 
Jı:anlığındıı ~e heyet ha. nd Am bO.d rı bana trcn<le aynı he)eciı..1 
rıca ıı ı;: d orlarctı. n ı kııf ., 0 .ıa· te uz(lntU ı o anla ı or tc 
ıı:ete b~muharr r erı d dahil ou - Bu barcltet ga<:.:ıtcc 1 k m1d.lr? 
lunduı:tuncıan. etıkl vo en <loeUar o ~e ba ır anıyor, ıı nı trcn<le o 
h P b rllkt hareket ettiler O za· ıuııan h aısenııı cı. er kahra:na:ı ı 
ınanlar Amerikaya giden uçaklar------·-------
M ırdan kmktığı lç n ıı:ame ovve 1 
lı\ tren.o Kahlroye l{ldcccl: vo son
ra da oradan uçağa b1necelı:ler.:ıı. 

Ben, Tasvir gazetesi tııratından 
h Q 1 rt 11 Ul" *"U\. cZJ Mart - .:o llOU&ıı > ı• 

eyct ye e 0 a• rı ayn m "" * çok "akınıııız olan 'bırtalntn ııev. ! 
katlar yapmağa memur edilmı~ * # ~ 
tım. Onlara Suriye hududuna ka- *ı:1&1n1 yavat tnTa lı:aybedryor&U· .tı<. 

nı işaret ederek 
- Git oıııı &<>r, &ana ltah etaı.ı, 

bakalım d )Ordu 
B n d • 11nrıı:ane b r şekil:le. 

Vııtan·ın o atinkü Loznn muhaoı
r ne \ ı:ııta~ ı sordum. Uatael lan c d 
dl te arı §aka b r reaksiyon ırö&
t np a5nı> l ıne • yıınından ecssız 
ce -ayrı\elım 

Bu tarihi, at.atma bddlsa>.n ıı 
ka.'ıramanı. hli.eıı bır aazetecıe 11-' 
rn mubarrırldlr 

* Dır gün &tııc1. ııillht.i hatıraların-
daıı bahsederken ounu anlatmıttı: 
Devrin sacırazamlnrından blrt, kcn 
ell61ııl C\'lne dl'ı.\'et t 11•'rek kııı~·ıe 
evlcnmcslnl tekil! etmiş. Paklıt. 
HühC~lıı Cah,t bu teklifi n6zJkılna 
bir ~ekllde reddetml§. nu 'akadan 
bi r mOdcıet ı;onra Cahld'ln atlo e!· 
radından bir nın hastalaıımıısı üu 
rln doktorlar, hnstanııı, o :ıaman 
hucıut.ıırımı;ı içinde bulunan M.
dılll nd ıncıa ikametini tavıııre et. 
mı,1erd r. HüseJın Cahtt, hocaıık 
\ azlfe5lnın M!d,lltye ııt.kll hakkın 
da a) nı za•ın tavassutunu ıstcın.ı

&e qıecbur otmuş. Böy1c bir talepte 
bulunma ı ııururuna da yecıırcmı· 
yen l1fitat. mektubunu, muhataba 
chemm•l et verllmcdlğlnlıı ııe il 
demek otan (kınnızı mü
rekkep) le yazmak auretıylo ı:zzetı· 
nef&Ull koruma yolunu bulmuştur. 

* Tellf ve tcrco:ı.e eserleri, maıı:aıe 
!eri, dlna:ntz."lll ve cesaret dolu ba
yatiyle gcnçllf:c hürriyet Te va~an 
severlik ııümunelerı veren bu tıev· 
nelmllcl TOrk ı:azetec ı ı.o müt.e
ıckklrlnln hayaııııa Claba tnzla l:a 
nıamııcıığıma ve kenelıaınııeıı ıııı.:ıa 
fazla fe; ız alamac111iıma cı;mc11 a;ııı 
ıu:ıorwn 

Bu koskoca gül undan şu .. ü
çUeUk buke~ mı dcrlenlrdl? 

VİDİ - ViDi 

Ana Krall9c1e ııuratta bulun. 
malt lçln Loıd Prevoatun Al· 
manca fllr okumllliı lteyrı:retı ten 
lddlere ve şu mütaltalara yol aç 
mıştır: 

Ana Kraliçenin mezıyetle11 ken 
dl lisanımızla l!ade edlleme1e· 
cek derecede :VO!Uekmldtr ki, 
Lorcı Prevost bullları başlta bir 
ltsallla ltacte:;e mecbur kalmış 

o!aın. 

Ev inşaatı başında Batı 

Almanya geliyor 
11150 .ııenealnden 1956 aeneııı nl· 

baye~lne kadar ııeçen müddet için 
de :Batı Almanya ev in atında 
blrlnclllğl haiz bulunmaktadır. 

Bu müddet içinde batlıca memle· 
ketler a~tıdalı:I ııayıda evler ın
(18 etmlflerdlr: 

l) Batı Almanyada 3 181.300 
2 ) iıııııurecıe 1.1163 60D 
3J Fraıı.sada 056.300 
4 ı itaırada oo 700 
5) Hollandada 440.700 
6\ iaveçte 385 ıoo 
7) Belçlkııda 285.000 
81 No:veçte 205.llOO 

iki karılı çok çocuklu 

ayaksız adam 

mahkum oldu 
Anıatralyada Erle Kelvln adın. 

da 43 yaşında 14 çocuk babuı 

bir Adamın mubakemeıl günün 
mevzuunu teşkil etmel:tcıdlr. İlk 
karmndan 7. hlzmetçtalnden 3. 
başka blr blzmetçLslnden 4 QO
eutu olan Erle Kelvln, ayal:sır:. 

t~erlekll bir vıuıtası dfl'.$1ndo 
nkat bir adllmdır .Rahtf>kArlık 

Evlenmelerinin 70 inci 

senesini kutlayan 

sevgililer 
Johann Robrer ve Anruı R..ı..rer 

adlannda kan - ltoea, evlenmele
rinin yetmlştncl aenes1nı 10 000 
dAvetll ve meraklı önünde, vıye.
nada saınt Etlenne klll.se.slnde 
lı:utlamışlardır. 

Johann 04, Annıı. os :J•şlanndıı.. 
cıırlar. 13 çocukları olmuş ue de 
bugün ııncak dokuZ\i ı:.o111ttadır. 
200 torun ve yatın akra'balan 
vardır 

Viyana Bııledlyt31 bu meaud 
çitte birer luymetll hedlFo ver" 
mlştlr. 

Sıtmaya karşı yeni 

bir ilaç 
Maryland eroletlnde BeUı !dit 

ınm SıhbU Enstitü müteh&MUI 
Jarıneldan Dr. Robcrt Coatner. 
gıtma..-a Te utmıutıın maıeaıııt 
nObetl.ere karşı tPlrlmetamin• ve 
•Kloraltln• ııtbl maddelerin tuz~• 
:tarıştınldıklan takdlrde. tarda. 
ıı bir UAç meydana celece~nt 
blldlrı:ıılşUr. 

Tek otomobil kazasında 

ölüm rekoru 
.Ptorzhelm 1le E:arlarube ar&-

111ndelakl yoldnn süratle f;iden bir 
Ameriltnn ll&lı:eTI otomobUI b ir 
kamyonla şiddetle çarpt.ımlftlf· 
Otomoblldekl 4 Amerikan askeri 
ile kamyondakllerdeo 4 k1'1 der· 
hal lılmll 'f'?"dlr -

..................................................... " ..................................................................... "'"'''"''''' .................................... .. 
KURTKAPAN 

-ı ıüzeı razılanmdaıı do!ayı bundıın 

ÇAPRAZ KELİMELERİN HALLI ~~~~em~:~~eç;:.~~:n .ı.~·: 
ba ren Hltler•ın ı:öz.lcrını. ka,lannı 
metheden y&%llıır J aza~ ım.. Sonra 
unutmıyalun ki, Almıınların tar
oısına Tra kyada yarun milyon as
ker yığdık, CAunanya dlL\ a ındn 
haklıdır) diye tcll:lnde bulunura:ık 

cınr refakat edecclı:tım. Hlll!ıın Sa· * nuz Dikkatli olun. ! 
ka. Nthııt Erim, Hazını Atıf Kuyu ;oot.A (21 l'lban - zo tlıUJU, ı+ 
cnk. Şükrfl Esmer. FnlUı Rıfkı. Do *vnncı cdUen bir ıo olmıık üzere: 
itan Nacıı ve Hüseyin Cahlt ı:o kt>- ! biraz ubırlı olun • 
nuşnıalar yapmış. takat bir türlü *lktzınt <21 M.aJıs - 20 oaı.ıraıı '..\1-
Ahmet Emin'! trcncıe bulam&."Ill,_ :::Güzel bir ırOnOn kerti lçcralnde-!: 
tıın. Hüseyin Cahlde ıson'lum: *aınıı. takat bu uı:un aUrmeyc-,\ı 

1nnıl"HHU•ttı11nı1ı••t11•H1HH•HHllHllH .. tl"9IH•tt1H11fatlftUll ... llHlll lH•IHIHNt"1 ... IUl•tt•HllUll .. llUIHlll .. IMllHt ... llltlllUllllllffHnt .... 
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CID CHARISSE - MITSUKO SAWAMURA 

DAN OAILEY ve LANA HORN 

tarafından ) r:ıtılan mevs1mın ncfıs filmi 

LASVEGAS KUMARBAZ! 
·1'h'ct 1\lc İn l.:ır \ ' egns. 

Renklı 

Sıncma kop 

YENl MELEK'TE kazandığı c sız rağbet 

uzerınc dııha bir hafla uzatılmı lır. 

Merzifon As Sat. Al. Kom. Bşk. dan : 
ı - A keme ıhti\ acı için 40 ton pat tcs, 30 ton K. so~n 

pazarlıkla 2490 savılı kanunun 40 n c1 maddesine göre 
atın alınac .. khr. 

2 _ fhalesı 1111.19 7 iilnil saat 15.00 de Kom. da yapılacak· 
tır. 

3 _ Patate in muhammen bedeli 32000 iira, geçici tt'minatı 
2400 Iıra ve K. sotanın muhammen bedeli 16500 lira, 
geçıci temınau 1237 lira 50 Krş. 

4 _ Şart.namesi her gün Kom. da görUlcbilır. (2703·14993) 

İst. Dz. Teknik Mlz Sat Al. Koms. Bsk. dan . 
1 - Kapalı zarf ıle 1500 adet kontrplik satın al ınaraktır. 

ıuhnmmrn bcdclı 20.282 50 lıra olup muvakkat temina tı 1521.111 
lıradır. 

2 - Ek ltm ı ıs.11 957 Pazartesı ızUnU aat 11 .00 de Ka ım-
tıa~a'da ist. Dz. Tk Mlı. Sat. Al. Kom. da )apılacaktır. 

3 - Talıpl rln teklif ıncktup1arını e n geç ıhale gıinll olan 
18 11 957 Paza t 2Unü saat 10.00 a kadar Kom. Bsk. \"er m el eri. 

4 _ "arı.n' h .,un ı.•ğledcn on. a komisyonda görülür. 
(15257) 

bu aııterler h~I diva lçin Hltl r 
le çarp~acak?a 

* Harbin flOO ; ıluıa yaıtla.,mı~tu:. 
Ame:ikalılar belli başlı Türıt ,ra
zete.erın n ba.,muharrır e:lnd n 
beşini uça.'tla A:nerılı:aya <14v t .ıt· 
mıo.crcıı. DönO !erinde Hüseyın Ca 
hldl Serk!Cloryaıı kulübünde bul
mu~ ve bir ııazeto 1çın ı;e;ahat ,n
tıba..aruıı &0mıu mm. Dlndiklerı 
uçak Atlııntık ortaııınııa flcyreıı r
ken mou:ırlanııdan b.rı ate aımı 
\ 'O pilotlar bir taraıtan 11~ tec
rJt etmc(ie çal~ırlarlı:ım b r taraf
tan ela ;oıeuıara pıır~üt dafinnıı 
!ar Hüseyin Cahldlu ımlııtttğınıı 
ı:vre dört ıırkada ı paraııütlerını 

taıı:mışln~dı kcndll>I buııa ıozwu 

ııörmü;orcıu. Ahmet Em n Yalman, 
tclıliko anında bıle espr ı cıııe.1 
bırakmıyarak Hüse;ln Cah do ;ı . 

J;;ılmıo ve . 
- Ne o Qı;tat. llljağıelak kuı.ıeıc 11 

lıklannelan korktu~n ıç.n m pa
r~ ütünü takmıyorı.un. cıcyıncc 
rahmetli Yalçın. Ahmet Em • u 
verdlgl ccul>ı şöyle anla tı 

- 114.hl Emini dcdlm. rane ıı: 
aşaguıa barbunya var. no farkeıı.,r 
J:I? 

HQ ey n Cah t o sıracıa U('n n 
bir atlaya lnnıe;; n müte r ııô-
rOnüvor: 

- Emln'I, baygın blr baldo DU· * cek. Jf 
lacakııın ... Dcmf.ştl. :: VENGCC CZl On. - zo Temm.Jı~ 

Yalman, seyahatte iken b1le ııa· * Slnlrlrrlnlz biraz bozut, bir hL• 
zetes ne başyazı ycU§tlrdllU için ;:: dı.se çıkarmamanız tçin ısttraııatZ: 
trenele dahi kompatımanına çeki· * etmellalnlz. Jf. 
ltp gece güncınz 'l"nzı ytiZıyormuş.. * ,.. 
o sece kcndtsıııı bula:naelım. Ert"ı *ARSLAN <::1 Temm. - zı atus.ı= ... 
sabah Adanaya ı:elmi§tlk oarıı * Yıldıdzınııı al.ze ıyı günlerin çok• 
he~ctlmlz bO~Uk bır kniaba!ılt tara ::; :vatın olduğunu müJdellyor. ! 
fındıın karşılandı. Bir aralık peron *DA Alı. cu atua. - il Q IOJ) ı ııı. 
da Ahmet Emin'I gördflm. Fevka- * Si 1 l'.evmlycıılcr çolr., dıkıtatll <>-! 
lüde güzel. uzun bo•lu v ırenç ::;ıuıı. D r dedllı:odura kurban gl ... 
b r Amerikan kızı ile hararetll b r *dcblllraıııtz. • 
eltllcıe tonuşu,orcıu. HOseytn :;a. ::;n:a.a.zı cu CJ'IOJ - zz &ıum> ;! 

hlt trenin pC'ncere:undcn b~ ı.n ı u- * R;endlntze biraz çclr.ldllzen ve-! 
zatıp bıına ~unu söyled : *rıu. çüulı:ü yenl :;eni muhitler ... 

- Ben ıııına demedim mı. El.mını '! cldo edl~orauuw:. • 
buaın bir halde bUlftCalu!ın dl· *AKKEI' O:J CIUru - 2:? Kasıaı>: ! 
yel * ! Çok pnro aıklntı.sı çekiyorsunuz lf. 

+1-'aka~ vaımıdıı. e.ınıze .Oııtyetıı + 

: bir para ııececek. ! 
* ,.,u <Zl iL.asım - :• Ara.ıııı; ' : lf. 
* Alncafiınız bir haber ııtz! çok u. ;:: ! ecek. bir mektup yazııcRkaınlll.Jf. 

Uııtat HUscyın Cahlt. o tiC abatta 
bana Lozıın muahedesinin imza ı 
sırasında başından ı:cc;en tınze·o

cuı e 1111 r bir hatırasını nak:letmı, 
ti 

Bııı;ın tarihine ıreçeoc!t 
cn~reı.an bulduıtwn bu vak'a ı 
anlatın ğı bir vazJfe H dını 

Ma!Omctur kl. ı,ozan muabedcs. 
nın mozakere C"r!n tak p etmek o. 
zer ismet Plllia. bir çok ırazetcc 
r1 111' a.'lınıı almıştı Hü Yln Ca
h t hUSWU olara!r. ~e Tanın ıııı.
zetcs nl tems len lsv çre)e ıııtm 
t Gazetelerim z Lozan ll.luahecıe-

1 nıüzak<'rel r1nc büyült 7er ayırı
rorıarcıı Hnlltlmız cıa bu anla1::na
nın ımzalanmMını bt":vccanla beıt· 

*ol'll.AK ızı Araııt Zil ocak' :! '! Aleybl.n.l de bazı aOylen tller var. + 
*ÇallJill&nızı elta itmeyin. duyma- + 
! mazıııctan gellnl7. ! 
+KOVA C21 Oeıü - .. Sa!Ja t) ı Jf. 

! naşltalarının lşl .e ı:nc~1.1l oma ; 
*sın Si ln kcnC11 lpul lr.endlnt;ı:e :ıı, 

ıl" )eter Jf. 
,.. ... 
*OAL ll\ (1!) SqU.t - ZD Marı) ı :ı,. 

* iyi habı:rlerlu arır lndes1ulz. ! 
t ao el bir latlltballutz var _... 
·~k • 
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i=·· •• ~ s 1 NEM A l AR (21'~,:'~~- ('re ı : 44 31 
!ll) : B u r -u- N ~~.: ~:1::üzlğl ~i:~ ~~~~tr aaat ! 

Kııybolan Yıllar: s. uaıu \J 13.30 Haberler 13 oo Haberler ~ 
R E l ' O G ı, lJ • i Özbar. 4S r. 

40 
: 13.45 63z eseılerı 13.15 Salon ork~trası i 

l KJS <Ttl : 4S65 lı?J: ·ı~s ıTd: M ıa.. l!:ell Jane Manafıeld Jf YAT O 1400 Öle ıflonaerı 13,40 Melodiler ~ 
§ ı Şebnt. Danaı • Nlnon Hacı ııaba'nın accra R Q l AR K C K AllN~ ıı .u 360672. Kınal<ada 518G25, 14 30 Bcrnbcr rlı:ılar 14 00 Şarkılar ~i .• 
E Setllla . Türkçe. 2 • Alda " John ı>erü • Elaloe Tom Eweıı. 2 • Uçan Dal· DC~ D ORMf:S cTel ı Rami 242711. Üsk!ld:ır 15 00 Kapanı 14 30 Melodiler • 
• sıeowart • &enltll • Türkçe reler • Jaan Taylor e . f.10216•. 360943 i ÜS' L CK• unpa 3 • Tel: Marıow • Renkli TUrkÇO KIJİK TİYATKOLARI - • 16.57 Açı1ış H Program 15 00 Şarkılar 
§_· llx • Tü:kçe S4 

3 
OllJ. 1 • Oünatatı.r • M \R'l'\R <TP.I : l?!lS60) DRAM K'ISMı (Tel 4'C:?U 1) TEYZESi· Komedi • Ç;ır- ,. J f A ,. y f 17.00 Akşam müz!il 15 30 MUzllı: f 

\l,KAZ\R (Tel: 41256:!) K Na-ı. Yıldırım .. at••• . Ton• cur 'K/IHV""'' • pm.ıı. Per mbe. Cuma. ı7.13 ı;\:lrtılar HIOO Proarom ,., kapanı• s 
: Gelinin Muradı . J>ikre~ TRaüJrtç•. ;poo~~clier .. ';ar: Us • P P:r i;uıre • Renk· ........ ~"E Yazım: Cumarteal, Pa ar wııre: 17.45 Paraguaroa tılosu J6.57 Açlllf ve pro:ram ' 
• ~ Carlo Geldonl, ÇeYlren: .. 1 d c JS.00 Faı;ıl he"•tl ı~ oo ş !. 
§ Bali::au Tllrlt !llml. de er PUtbOlcD • Dc:ın il 2 • Ömrümce aelllnlaı· t::ıtr<'m Sunııar • Salmeye "" c. umsrıuı, Pa ar (Wanbul • eı<UOOı. IBc· 

0 
' arkı ve dana ~ 

5 TLA ı7el:4t0! 3S): Martın • Jem Lewta Türkçe. koron ve dekor 'Maıı: Matine gaa• 17 de, Cuma ~oııu: 2745011. IAnacıoıu 18.30 Dans müziği 1730 İncesaz 1 
5 zara. Han • Atına Ekberg- 'Nlrkçe. n~"i ı t:bzadeba ı: 1 el: Melneeke Komecıı 3 per ta ebc~e 17 de - Kara yaka ı. 2743D2ı. 8 55 Sa Alık otütıerı 18 00 D na mUZ!klert 
! \'tctor Mature . Renldt • \ ESİ 1 ( Tel • 44?851 : :?Z58r.,: 1 • OUnta Oü· de. Suare· 2100 de 11/:&çlar /lltuıda ı Dram ~:.: ~~r:.U&lklal 1830 KOy postUl 
: foıı. Her e Senin lçln • John ıı:ell · Jıme Manafleld • \ 'El\.1 7h/ITRO •T~I 1 Pu:ar es!, h ıuaro 21 fren-vapur•uçak 18 40 TOrkOlcr ~ f ELDA:IJR \ < l~I: f.IU!l

4
J w mar• - Renkli • lng Tam EwelL 2 • Uç:ın Da· 4-40-109-: de. Sıılı matine 17 de, 19 45 p, k dolabından • 

\ t, :>: t t E l.li.K Cl'd: lrele:r • Jean Taylo:r • H. •DELi Komedi Çar! mba talebeye 17 cıe 20 il rtadro azet~ı ıs.s5 Serbest aaa~ ~ 
i Zorlu PJlo; • Bob Hepe • ı.av ve::. Kumartıa 1 • Ma:rlowe . Renkli. TUrkf:C d y 3 per· fST/l...,UI 2D:ıt> Sarkı!ar 19.00 Haberler , 
:. ~·a• .. •rlne H-b~- . <>•nlc 1 c • a an Refik Entu· .~.. OPERl'!Tt 10 Demlryollan ıı s: 

-
:_ ı"'ı .... f.n .. , ~ .. -" '"" C\"CI Chıırlsı1e Dan DaL \ r,:-;i ( R. Kllv • Tt. : raıı Suareler· 21 bO de ( :lf&lı!Öm Tf:ra trosn ) ı aydar. 21 00 Spor h:t.ablba llc?i 19 15 Tanten bir ' aprele ı:;~ 

- ıew Renle ı • Slneı:ı:ıa&kop u 26): ı • Kor&&nlnr Hll· f<>DiRLlot 0 rcı paşa: 36°'75 
- Sirkeci: ., it 1 ı:: 

=.-- ı...-cı (Tel·. 
48 

., g:; •• , r-'lSES OPP.RF.TI .,, : peret 3 pe e 22307lll - (Den1,..,011an •• 21.1.5 ..,ar ı ar 19.20 İl:! tango ı;~ 
.• ~~ z ' F l!R : Oiasımpa zlncst · Robett Nl'Wton Çar••mba , Ouma' - ·- • 91..... (T ~J - oe- •KAl.DIRUı · ... • ~- ~ '""' ati! uaııerl is 21 43 Şiir ve melodi lD 23 K 

; Aya Seyaha t • Kleron M<>- ı e ı : 44'30Gl: ı Dev A nenkll • Türkçe 2 • 
1 

Müzik 
1 

KIDARLARI> Pazar u at ıe c:ıa m&U· tllıbarat· 440, 071 22.oo Seufonlk mtlzlk · onuşma ~ 
: o:e • Rcnkll sınemaakeo dam • cıark cıable Jane mi: Pençeli Adam O eım • B operet • 3 p rde, ne Pt:r3embe. Ouaıarı. ti • - <Şehir 19.35 Yurttan ı;eı..er ~ a 1 \ 11~ (T~I : 41 35 DSJ: RU&&el Rentlt · l'tlrlı:çıı Pol'd • Barbara Ston\Vl ek· 9 tablo Ya an : Beliğ 11 balta terızll Uı •arı. 1!811 arı: 444233

1 - !Hava 
22

·
50 

Gece melo<llleı'l 20 OO ıl ~ 
E Ara Seyaba• Kteron ıo- 2 Satar . Vlctor l\loture. Renlı:lt . Türkçe. Seleni Müzik : Karlo KO re. Saat 21 • ~o arı . 4

44700 ve 738240). 23.15 Jlaberlcr Sark ar ~ 
: ore Lo • :.ıax,.e.ı Renıı Jane~ Lc!ih • R"nkll K 0 ı ,. 0 v poçcllı • Qarçamba sna• oe R j D y O l A ft 23

.
3o Program 20.15 Rad)O ı;a e~sı ! 

~ il Sllleınauop rürkcc. 11 Lt. CI'rl : 36 t i 12ll IS te tcıı21lltlt matine · p o l ı' s • f m da f 1( 
23

·
33 

Dans muz! 20.30 Serbest gaat : 
§ LUKı; (Tel: 44 Ol ! O : t T N n 12 ı. Kumı;aldalr.I Kadın . SeJ Cuınarteıı ıs te ıalebe 25 00 Kııpanıo 20.35 Senfonlt müzı.. ~ 
i BUyük iht!lil Marla P'e- ~I S::'lll>-'rt < reı: %?3683> rareler Çarpışıyor matınesı Suare 21 oo cıe 4 Kasım 1937 Pazarle>I """K~RA g 
li llx Peelro Armendarl Öı:nrUmce 8eu'nlm TQrlı: t RJS \ ' ı T el : 36068?) KARACA TfVATRO! ll Bakırköy 71644t, Dcyo Ju ISTAXDUL ll.2S Serbeat aaaı " 
: Reni: ı nanaızca (2 çe Yltdınm Yarışı To. Kader oeeıımez: rren •T r l: 446611. 44'46-14, Burgazada 316603. 7.57 AJıltş ve Program 

7
·27 Açılış ' 6 pro;ram 21 30 Kabare rlı:ılan ~ 

~ Hatta> ny Cur Ilı • Plper Laur e Kor anh•rı CİBAU KARAK~LU KO BUrUl:ada .516001. çubutıu 8 00 Sabah mQzlğl 8 00 Türk müziği 22 00 13.M M. nCle buııun i 
: .ı\?o> : Pllouun Bebe:1ı BUi.\ ' Art <Tel• 2135 78J: OPERA {Tel: 36 08 zı : me41 :a ııerae çarpm 680001 • 60, ErenkOr ~32045 8 30 llaberler 8 30 Hafit müztlı: 2215 Şarkılar -~ 
§ .ıoııu Milli Rvıkll • n- A a &yııbat Klcren Mo- Talih Kutu • sırıctekl cı ba Oumarıeaı ı.enz11t.ı. Florra 738992, Hal!Q De 8 43 Saz eaeuerı 8 4.5 Şarkılar • 
! cll!.zce ore L. Mau:e ÖlQm naret h Halt matınw en. nız 2%!ln9. Hallcıoglu 9 DO Salou orıcc.struı O 00 Melo<lller 

22 
4l Haberler ~ 

: AR\'.\ ıTel: 4415 51il: Karı:ı· A hreı:ı \'l RT (Tel : 36 91 6! : ıu talebeye tenzllAt P• 332948, He be lada 518402. 915 Şarkllar 1000 Proıram TC Jcapanıt 23 00 ÇerlUI müzik ~ 
~ susız onnra Dokuman., ÇE'.\lnt:RLITi\ CT e l : ~atan • Ç n Koraanlan ur mauııe 14at1neıeı İstanbul 214222 :l.ııtınre 9.30 Kapamş ıı.s1 Açılış ve prcnram 2330 D na mUzlil f 
E ter (llm · Renı.:11 • Türk • %2 ıs ı s : 1 DUnp ou. Türkçe 16 20 • Den.z 36a02o ' Kadılı.OY 12 27 AÇıllf ve Pro;ram 12 oo ö31e konseri • 24 oo Pro,.ram ve ıa ıCJ" 1 
!6' uuuuun,..uıuınıuuuuıuuu1tttntnHUUH1tt1Jrnnıntuttını11111111ntuıı1A1utnnnnnuttt1ttıUt1Ut1tın•fltttt1HUn«ıt1t• •tstnnnuttttm ıınıtttnınttttttttınuıuuıttnıMınınnıttuıınuttttttttııııırtuıı ıtttttlMtttuı tttıNUIUtlll J> /. "ltını•uunıııııııınut1ntttttllttııttıtıı ı11 111ıınunuı11nıuııtıııftııutuıııııuıııuı111111ının1t1tıt1tttHt1I•''' 1 



-..!...!._T A S - 4 KARI'f 1911' 

BULMACA 

• 
• 
• 
1ttızıı""·, "il Bata: ı - Barsaklua ru 
a _ "dık veren. 2 - Batı,ıa:na. 
ltrı, l:>okueunda eümuş teller bu
''tıu tı.: Cet. <l - Çok memeli ba?
ll~1 elrtn Yavru.su. 3 - Alan. 6 -
1tıt1u dıt, Aile erklnınelan biri. 7 -
a _ lr: korku ve endişe aIAmetl 
~ k Seıuıoı ve kltıt eneltatrl.mJ-
'tu~'a acıı. 

~ll lrıdan A.tatıra= ı - Pı& 2 -
4',e e. 3 - Bır aycıınlatma ar.cı: 
lt. 5 1ı - Zerbek aıt•ı: Bır no
lıet - Bır erkek adı. 6 - Gele-
8 ... 7 - Kendi canına kıyma. 

b .. Bır unvan; vı:Ayet. 
~ \KU BLL.\IACAS1S RALLi 
aldan •ata: 1 - Senato. 2 -

l...., - "le-çhu!At. 4 - Etı Soba. 
lıı_ & fte:zıı > A~·. 6 - Ek; il.tuz. 7 -

'tı.r - izaıv.ız. 
~ l <&rıctan Aşatıya: 1 - Sem• 
.f.rb, 2 - E~et. 3 - N~ız. 4 -
' , 1 5 - Ualu. 6 - O~o. 7 -
~8-Hata;ı.•. 

lleıediye otobüsleri neden 
ll bozuluyor? 

llıı "'lecııl·e otobUslertnın sık 1ıılc bo 
t,r: :ının \•e öteaının. ~rtaının 
~l t lfi.ının aebeblnl acaba lel&re 
~l;.{l~~ıyor mu? Bunda yollann bo
~l 1 llnun. arabalara luı.eleltnden 

-ır:ı. lı:a Jolcu alınm&$101n teaır. 
~1?1 • beraber ıo!örlertu alı\ka· 
~reıntıı aa büyük dahli vardır. 
fQrlernın koydutu usule ııöre: to
·~ 18) &aat çalıftıkt.an aonra 
~~ l'•Par, ertesı ııonu başka ara
bti_,. hattl başka ıemtlerdekl ara 
tr'h • verıar. Şoför mütemadiyen 
\ .. ~ve Yol değışt\rdıtı tçın artık 
l',:llı thtı otobibü benınuıemıyor. 
te ~ ~ Iıtnı bitirip evtne dönme-

'"'1i'or. Böylece her eün elden 
'e lö et:en arabalar bu tarzcıa vazı
~. ~n ıotörıerın elJnde aünde.;:ı 
ltfı:,t harap oluyor. Bence bu usul 
lltıı tır. Bir otobüa 1>&ball ıııaa!; l5ı 
'-ttıt~eee blre kadar f:.!UJ ~aat ça 
~f'?tı . a ıröre her fOför t8ı 11aatı 

\l: "· c21 auu ayrıca ücretll ol-
~~ üı:ere f ıoı saat meısat yaptı
ı, 1 t1ı. bu 11ureue bu otobUe.U r uat 
~re:tıtı Clfl dıkkate alınarak! üc 
~· rnuna•reb'" ııe Jr:ulla.omalı. o 
.~~ın htr te:-•ındf'n mt'l'Ul tu-

11,•.ıtıır. Bdrlecp o araba bu a
~an ba,,ka ktm1.eltrın elı.:ıc 
~ eıı,. ııemt Cletl§lklll! 1·apıl 

•lıcıır. 

'url lltJ.z,ı, 

~'Yııir satışını ne zaman 
_,_ göreceğiz? 
<ı..'r 

~!r ı;•r<JanbcrJ hiç bir yerele pe 
tı-q l.Uaı:nıyoruz Halbuki bUZha.ne 

-il. e 1400.oooı teneke peynir olctu. 
...,,,ıı tt'&:zeteter yazıyor. Bunlar pı· 

'"'ıı a ne<ıen ı;·ıkarttırllmıvor? P.
,~ ~il kuLular ıçınde 11501 ıınuu 
~Itı ·taı·a ısauıan lUk.a pe;ynıı·ı ::>l
'r .. R1b.1 dar aellrll, faxlr klm.te
' t;·en1n. Halkın bqlıca ıııdaı:;ı 

l'I ı>esnırı fazla fi}'ata ı:ıa~ma.-.: 
~~ ~tıt etmek: auç cı.etll mıcı.ır? 
>at a;ııa.r bu illi neden lı&lletmı

O&ha ne kaelar beklJyece.:ız? 
Ce\ drt h.OllJ ttr 

t Çay meselesi 
~t ı:eı j a eknıeıtı.wı~ kattic yap· 
~ 1 ·~ \:"Yı alamıyorw. Eliklden 
ı, ~~-illık paketlerde 250 .ıı:uru· 

·~1~ır111. oı.1arlardau ııclen bır 
~ (!rn&elerın bunl•n ~opiayıp 
~ "'~.cıer.ııl l§ıt:roru~ Şimdi 

•e •<".ar ldıu·esı ~50 lierarulık pa
>o~ ~ 1apurnııo 625 kuruşa vr-rı· 

...ıı.z Go-7 lira :ravuı.:re 1.ı.e ı;a
t .-....:~ı ım1;: ~&!'&'!1111 r aun .. ı;aya ve:-.1· .t d ıttr :.-ıJe

't • :l1Jece!ı::: ~erlt"rJDl!Zl ne tle 

... çünkü FAY kullanıyor! Taş 

parkeler, mermer merdiven ve 

•>ıhanhklar FAY Temizleme 

Tozu sayesinde yarı gayret sar· 

fıyle tertemiz, pırıl pırıl olur. 

Temizlik i~Jerinıle F.\ Y'uan ~aş
mayınız. Binlerce ev kadını gibi 

siz de rahat ediniz. 

bıçak. ratal, kaşık, tencere, 
yağlı tava ve aliJminyunı 
kapları lertenıi: yapar 

banyo, lavabo, mermer, 
('İni, ve biltlınum enraye 
e~yayı lenıi:ıler ve parlatır 

HER SEYf 

TEMiZLER 

Deniz Eğilim Kolordu K•ımandanhğı 
Kaiargahından 

GUvcr4r ~ın1r okull~,.ı i .. Jrr::ııd.,n:ı~ı T'Jpcu Sınıl Okulunun 
uçaksavar a•ı:la , .ı. :\, li, 7. 8 "Kasım ~9i7 ~ıılcri saa' 10 - 12 
Bil 14 - 16 ara!ı J. \" !-~! 'don yaı:ııl!lca!ctı , 

• \tışlar İ·.in <&ş ..... :la l·uchıtlandırılmış bı•l•ınarı at15 c;ah:lsı teh
likelldi.'i". :ıtış günle ı Dc'l:7. vr- lf·ı,·:ı \'3•-ı• 1nrının nv~ıkıir ~aha 

dahilind~ hn'ı·nduru!"''ilrr.11la11 ÖnPmlf' ihlar olunur. (15283) 
,Hl !'.\H.\SI 
.A - ,\ı'Z· 40 - 11, - 4!')" 

Tul: 28 - ~3' - 40" 
B - Arz: 40' •• 40 - 4:i 

Tul: 29' - oo· - oo 
ı,; - Arı; 40' - 43' - 30" 

Tul: 28' - 48' - 30" 

+ 
+ 
~ 

+ 
+ 

Yapı ~şl~ri Danı 
NAFıA VEKALETiNDEN 

- Ekciltmeye konulan i1: Ort:'\ Ooau ft"lrıik Ünivı."r.irccoi için 
}'eni \fecli'i bina ... ı c;aha"iında tahı:;is edilecc',;; IJinanın l.:::1lorifer 
ka7anları ve tcferrüatı i-;idır. 

Ke if bedeli: (~~.:!4~.90) liradır. 

~ eelrbllir~z? B:z m a:.b::er '.? Fk.coiltme t~/11/1957 Sah •ünü saat 16 da Nafia Vckl\leti Yapı 
,.e imar j,.leri FL..!'lillme Komis;·onu odasında kapah 1ar1' usu-!it 2>-ıın sn-amlık ı>akt"tlPr !ç!n 

t: t >' aiab11tr a!Akalıların ha11ml 
~1 .b.t.ı7acımız1 dıkkate a.:ına.ıa-

..ı,"oruı.. 

_.lfl flnıım Altan ,-,. arı.adıtSlıtn 
,~)·;ı_ istasyon hel L'lını Demir 

•itan İdaresi yaptırmaya· 
l' cak mı? 

e, b.nı ·apılan Florra ıatasyonun
ı.;. "-tı. oımactııını yazmıştlk. Be-
'~:"<1en aldııtımız blr mektupta 
~t)-a lat•yon binw.ı ve tmlflatı 
~"t ~mır;ollarına aıttır ancak 
it :.·onun dıoında bır umumi ne-

lü ile vapılaca\.:tır. 
3 - Ek"iiltm~ şartn:ıme i ve ekleri Yapı ve 1mar İ~le~i ReLco1ilinde 

görülebilir. 
4 - Ek'.';iftmeye girebilmek için lsleklilerin 1957 yılına ait Ticaret 

Odası belgesi ile u. ulü dai re!lindc (3.912,29) lirahk: muvl'lk· 
kat temin:.~ vermeleri. .. 

5 - İstekliler gerçek tek kişi vey..t tüzel kişi olaca\.:tır. (Ozel vcı 
tescil edilmemi, ortaklar t3bul edilmez.) 

6 - İc;tcklilerin bu i~in teknik öneminde bir i~i iyi bir "iurctte ba'lar
dıfını veya idare ve denetlediJini icobata yarar belgeleriyle bir
lil..tc ihale gününden en az (tatil günleri hariçl üç glio önce 
Nafia Vcl:.&leti Yapı ve İmar t,ıeri Reiı;;Jil;ine müracaat ederek 
bu i in el~iltmcsioc girebilmek: için ehliyet vesikası aJma.ları 

' 

BAŞYAIININ DEVAMI 

1946 DANBERİ 
il YIL GEÇTİ 

tBa~ı ı tncıcıeı 
kat"uşmalı.,; lbtlyaeıııı duymaLtA htp bl"rabrrlz. tı.tıdıtr; şuur .. uı; ut-
1.tlf"rfıı, ıururların, ı.e,n ldart ıuıe)lllf'rlnlıı ('E'mht"tlııdeıı ı.urtu
labıı .. ,-. rll)lrllsl>lf" unıunıı \I" ""fl'•lı bir hlahat çıl(ırı ıt(•nıaııı aznıf"t· 
sr, bu aznıhı tenılnaLını flllı 'llrl"ttf.' \.l"tRH'&t' başhı'1.ıt: 'l'lrrkb~ h'r 
An l(.'lnde bir C't'llUf'I tl1All7-8rıt-.ıııı al:ıblllr. ııo~ttarıı1111.ın ) ılzO sU 
ler, dOsnıanlarınıı:r: hll<.rana u&:rnrlar .•. 

t'ıınıhur~ı .. 1111 ı,l"(.:lnıl olurlı.f"n. t'7.l"lt \e ehl"dl bir nllı.bln .. ıfa
tl.rlt 11uııu uındıın1 l.I t'rtıtl Ba~ ar ttlı.rar "'l"(.:lldtlı.ten "lıııra 194.\ 
llt ın.;o ara .. ndaJ.I hu\l~f'llue :\.l"Ulden ... nuı;;u•rıı.. nıf"mlt°ı.f'tte hir 
Aheııı. \e fşt>lrllıl de\rl acılnıa!ııııı nıumı.on ı.ııac·nı.. tııııı .. 41z/f'rl 
bularak, tıdylly,t.·tk .. 

'E' )'Atı._ ki Ct'IAI Ha.yar, eı-.ı.ı ('rnıbf'rden 8) rılaınadı, Jı!\dlı.('ll'r~ 
dar bir PHrtl :ıa,he'!ılıtılen l>ı~ı.ıı \I" bütün tlmltıf"rl l.ıntı. ~eelldik
ten .'iOnra ""6ylf'dlıl ı.v~a ııuıı..un tuşıdııı nıAıuı.rı yarını.ı )ıt:tınıdıl 
lahlildf'n ıe(·freceıtnı. 

Ahmed Emin YALMAN 

Dusse!dorf'da bir 
uçak kazası oldu 

Oı.ı&ı• '::ln?"f. 3 CA A.l Ik'-4 tipi 

Ağa Han, karıs ı nın 
yeniden evlenmesini 

vasiyet etm iş 

Ruslar 2 nci peyki de dün fırlattılar 
fRqı ı ıncldeı 

TMI. pefkln kat·ı at:ırlıtının .508 
Kır. oldutunu blldırml.4L1r. Peykle, 
fez•dakı .l;!artıarı blldlreceie çemı.ttı 
teknik illet ,.e bir canil köpek 
bulunmak.tadır. Küre ıçlne yerleş

tırılmlf olan hUall6i Aletler v1111ıta
s1yle Sov;ı.·et a.:ımıerının lı:öpegın 
yoJculuk ıııruınela aöısterecea:ı re"ıı. 
o;lyonıarı ölçınesı mUıukUn ola
climıt. Oıger taraftan Batılı a
lımler bu başarıyı kUçüınsememek 
tedlr. Anıertkacıa SmıL.bson:an Ar 
troıızık.aı ruatnant:61 müelürü Dr. 
Erect Wlııpple, .tiovyetlerın Ucıncı 
peyki a~ıuaga muvaffak oıu,ıarını 
Dırıncı ıne nı.ı.betle altı mudı bü
yQk bır timi b~&rı olaru tl1J1111 
etaıııtır. 

AınerJtaıı AUme Söre. bu kadar 
büyti.'t bır .ıı:ureyı ıezaya flrı"tu
oıımeıt ıçıu bovyetlerıu yenl bır a-
1(.ar ·aıo~ ıu:ııetmiş ohna.tuı eerel(.
me.lı:tedır. 

seçen 11 atılan !:- ınc ıun·ı pr, ,. 
ııe el.ün atılan tkıncı pıeyk aruı ı

cıa fU !arkları mutalıecıe etmekte
ellrler: 

ı numaralı Sputnlk atıcı fUzıe

nın aonuncu parç•I tarailndan ve 
ancak ıatenen yü'.<&ek118:e varı\dık 
tan sonra ae>rbmt bırakılmı,. aon
ra her ıkıısi dünya eıtrafında far~lı 
hızlarla di.lııu,e devam etmııu. :.! 
oumara!ı Sputnlk 1&e atıcı fO.Ze
oın &Onuncu bölilmünü teştıl et
mektedır. buna feri \1rUmış a .. n 
bır parça cıet:ıld!r. Yenı pt:ykte ka
vıt A.letlert ve köpegın y~anıw 1• 
çın hllva tertibatı bulundutunctan 
...gırlıaı ö--7 defa daha laz.ıaau-. 
Oeçenlerd.e Barcelona·cıa topıan

m11 alan Mtrorıouk tongreetnde 
Sovyet. Allmlerınden Madam Kur
noeovanın bıldtrdl!l:ıne &öre, bı

rıncl Sputnıkte hiç bir kayıt. ~ 
letl bulunmaıuaıctaydı. Peykten a
lınan yarımlar 1Sade<:e atmoı;terde
kı 1yonlaşma balckıncıa bJle-ı edtn· 

.kaatl.uuıe meOtiupıarının heı11ap meye yarıyordu. 
ıarıua ıııvre Yt.ı.rıu1 ton aııı:ıruııın- İkıncı Sputnlkln yörunaeaı bl
da.A.ı bır pey.ırı atabılmek ıçıo :.l;,O rıncınınkınden farklıdır. ikıncısJ 
t»u tun Cı.>arıuu& uaf}·iL.ıi.ııa ıbtı- de bırıncı sıbi ekvatör dO.Zelemıne 
. aç 'J&rdır. aore 65 derece eitlk olmakla bera-

b!r 'UC'ak buV.On O~ı sPldorf hava 
alanından itaH<:tıktan sonra ;ı.·a"'ın 
c:ıa bulunan bir binava çarpara:t 
a\I', alm~' ve parçAlanmı"'l• ır, U
rakt• bulunan !f) yoıcudarı ancaıt 
Oçü enkftZ ata.r:~:-ırtnn '·aralı blr 
ha!dP kurtrı.rılAb!l:"rl'ştlr DiS-1.'r yc-

A.•rlCll :::Oputat.>. 11 nın ~37 m.ı ber. bırınciıt 900, lkıncı61 15'00 kılo 
1 ı..ıı...:..-5c .;,·ıa.mil.bt da lıa;,.rtıt•tı ~artı- metre yübektedır. İki ının de bız 
ı.uu.u&ı..:Lawıı·. L.ır~ bu ııı.ıoıuı:. u.nıı ıarı ea.nlyede 8 b1n kııometred:r. 
ı.:ıouı.u yUNSeıtııa.nucu ""' bO n.~- Fakat 2 nunlarah Sputnık dOc;a 
ueı.nae cıan.ıı. !t.ı.L<"uır. Moo1'oı;a etrafında tam dönü;ünU ı ::.aat. ıfı~ 

Londra, 3 fA.A.' •''"ındav Pıc raJ.iVbU ı.ıı.nuıuı...ı.ıı bıidtrıidııcıntı dakıkada. J :1ama~·ıo.:.ı ıse ı a;aat Jl 
torıat• deraısının bıldlrdı ınP ııôN' i"vr~. l•euı ve}:ı:. cuuı-·a.nın et.raun-ı da.kı.kacıa yap:nı§t~.r. Bu a.uruma 
geçen Tenımuz ayında ölen A a cta:ı;:ı turunu ı baH.L "'-:.1 d&A.Jl(.aua ıöre tk:ncı pey',;:ın yörüµmC61 da-

ı.ıw.ıa.'ll.1tJUa,;,.ta \'e ıııanıyede tlOO\J ba yayvan<ıır. 
Han va,ıyetnarneslne ckled!Jti bir wctrı: :,.oı a:rul.ktadır. Her tkl pe;:k1n !ı;!ne yerleşt1rıi.
not lle kan1<1na her ikisini~ de Pey;..,e,.ı r.\ Pt:.~ v.me~e man.ıuım miş olan ver:ct Aletıe: a:,·uı da;;Jtll 
dostu olan hı: r.ahl'lla evlen!tleslnl olm&A..a oerar.ıcc it'Z" tu.c ... u ... ıarı boyu Uzerlnden ya;ı:n ;·apı.nllh.-

kltl ölmd.,tOr .. o\lınlln habel"t' 1rd 
uçak !caz&&ından "araıı olarak 

ı.-ıarılan Clç "'=!•inin b!rlnln öl 
""llyle kaza kurbR.Olarının sayuu 

. ,. çtkmııstır 

tavsıye etmtetır t,mı vtrıı-:ne:ı.·en # tadır. 
bu şalutın 65 ya."'lıncıa olduıtıı bu.ı ı<;.n <.:~u1ıııar111 u.ıaruz ıı.a.acuıarı 

tehlikeler \'e ıeza şa..rtları tıa,;,..:uncıa 
Avrupa razeteıerlnde ete bııcıırıı- çoa. .ıcıymetıı bUgının eıcı.e edını.-
rp.ekte1 tue:.ıne 1J861le teıı11..t eeleceKt.r. Bu 

GENÇ ELEMAN ARANIYOR 

Askerliğini yapmı; San':ıt Okulu mezunu birkaç eenç 
eleman aranıyor 

~Jecidiyeköyünde Tatko Ustik Fabrikasına müracaat· 

(S A T l l I K E M L A K) 
lstanbul Deft.,rdarlığından : 

Kıymet i Temina tı 
Dosya No. Cinsi 

514-1242 Beykoz, Kanlıca 'l•h. Mihraba! Cad. 
20 pafta 43 ada, 3 parsel ve 213 M2. 

514-2009 

514-1998 

arsan!n tamann. 
Beykoz, Paşabahçc Mah. Paşabahçe 
Polonez köyü yolu (tapuya göre Ka
tırcı yolu. vergiye göre Polonez yolu) 
Sa. 35 pafta, 232 ada 14 par..,J ve 829 
M2. tarlanın tamamı. 

Beykoz, Pasabahçe "alı. Paşabahçe 
Polonez küyü yolu So. 35 pal1a, 232 
ada, 4 parsel sayılı ve 237 112. arsanın 
tamamı. 

515-4394 B~rogıu, llacı .\hrne• :\lah. ('ski 
.\raba meydanı ~·eni F.r meydanı So. 
234 pafta, 1192 :ıda, 5 parseı vr en· 
cs~i 53 <'ski, :yeni 51 k:ıpı sayılı 75.25 
~f2. trsanın •1nıamı. 

515-16473 Beyoglu, Keçeci Piri 'tah . .:ı.ıezarJık 
ve Kara·m rıkn1a"t So. 270 pafta. 1841 
ada, 5 p:lr~l Ye Pn('ski 5 eo;ki, yrni 
l :~ kapı sayılı 208.:J6 ~12. ar:sanın ta· 
nto mı. 

515-13.333 B~·ü~lu, f'ami;kchir '!ah. Tabak
hane ve Çayd>nlık So. 161 pafta, 1086 
;ul.1, 3 par!-i('l ·ı:e ~nr..;ki 1 kapı ~ayılı 

149 '1~. arsanın 8/nGO payı. 

Lira Lira 

2130 159.75 

3316 248.70 

1185 88.88 

6870 515.25 

4177 313.28 

311 23.33 

515-552 Beyoğlu Kasımpa•a. Hacı Hüsrev \lalı. 1750 131.25 
Ali Kabuli So. 227 palto, '514 arla, 
32 pa!"lel ve eneskl 27 e k:, ::eni, taj 
6 kapı sayılı 17~ :'.\12. nr~anın tamamı. 

51344~ Beşiktaş, _.\rnavutköy )lah. 'lrrd:ven 
So. 74 parta, ;ır,ao ada. 5 parsPl \'f? cn
('ski e-.ki 4 kapı sayılı 26.97 'J2. ar-
sanın t:ı.n1amı. • 

1080 

513-3826 Bcsiktaş, Arnavutkiiy ~!ah. Sucu Balı· 1272 
çesi So. 71 pafta, 89 ada, 3 parsel ve 
en<$kİ 35 yeni 33 kapı sayılı 15.90 ll2. 
arsanın tanıamı. 

81.-

95.40 

513-1474 Beşiktaş. Amavulköy Mah. Franca • 2296 172.20 
lacı Cad. 72 pafta, 112 ada, 6 parsel 
ve 28,70 \12. arsanın tamamı. 

513-3584 Beşiktaş, Arnavutköy :'.\lah. Sı:kbanlar 
So. 72 pafta. 114 ada, 2 parsel ve en
eski 15 milk. eski 16 yeni 16/1 kapı 
sayılı 88.76 1\12, arsanın 1/96 payı. 

5111-3891 Üsküdar, Pazarhaşı llah. eski Baba
dı.ğ yeni Kümbet So. 42 pafta, 189 ada 
22 parsel ve c>~ki 5 yeni 7 kapı sayılı 
232 16 :\f2. nr . ..;anın tamamı. 

5111-7294 C'sküdar, Pazarbaşı 1\!ah. Fıçıcı Rüs
tem So. 42 pafta, 198 ada, 31 parsel ve 
e~ki, yeni 32 taj 34 kapı sayılı 80.66 
]ı.12. arsanın t:ımamı. 

47 

9287 

3227 

5111-7102 ÜSküdar, Murat Reis '!ah. Şair Talat 1120 
So. 64 pafta, 172 ada. 26 parsel ve 

3.53 

696.53 

2~.03 

84.-

o .. a: .. err.ıc:..ı en vnem!.ttı a:unetten 
&:tılt>u rUntııen fUala:-ının m&a;,ye
tıdı:. l.Juu~ anın e~:aııuı salan ha· 
va ıaba .• a..,ı bu ~uaları emdıgındeil 
dl.lnyaya x.adar ınmemel(.te ve bu 
IM!bep.11 m&:HJ'etu~r.nın ne oldug::ı 
bıJıu:nenıe~tcd;,r. D:JU•ardan b&r 
xa .ıı:ozmıi'> J~ınların ı;e harareun 
ı:ı.urumunu da ıe..,bıt etme.ııö. ıuWu
t.un olablil!Ceıttlr. 

İLK •1:.Z \ \OLClSl~L~ 
\U I uO.\ 'IKAıı f 'lt Ş 

Parte 3 tA.A.J - •Humanıte Dı
ma.nobeıt der(l'ltiintn Moekova mu
habiri 2 numaralı sun·ı pel"·kın ı
ı;lne yerleştirilen köpeğin cD&m
k&• acıtnı taşıyan ctı41 blr köpek 
oielutunu bllelıımektedır. 

t'EZ \ \01 .Cl:ıiL" H.\k Kl'~ D\ 

\ I \ LC:'ıl.\T 

Roma 3 (A.A.J - cUnlta:t RUt>
te.1tnın Moekova muhablrtne atfen 
b:ldırdt&ıne ırtıre. reni flrlatıtan 
ııun'i peykın içine konmuo olan kö
pek meşhur A.lım Pavlofun şartll 
rt'tlekb nazariresınden fayelalanı
:arak yeuştlrtlmıştır. Hayvan an
cak belirlı aaatlerde çalan bir çın
~ırak s<wl duyunca yemek yemek
tl'dır. !:\pu:.ntkln Jçıne bunu 8a&:lt
racak btr tertibat yerı~tırıımı, bu 
ıunmaktadır. 

A··rıca kalbinin çarpm•ını, so
luk aıııını ve tan&l}'oııunu d&Jm.1 
o:arak kontrol edebilmek ıcın cıze
rıue çeşıth illetler batlanmıo bu
ltınmaktadır. Bu l.letler vaaıtMIY
le edtntlecek blllı1 fizyolojik b.
kımdan bUyOk önem t1.1unaktad1r. 
ZirM ınsaıı bünyesinin yılcıız!ar a
raı-ında l'OlculuKa dayanıp da:;ana
nııyaca~ı bu ıttkllde öQ:renilece:C
tır. 

Şimdi Sputnlkın ıç.nde ;,·erden 
ısoo kilometre yüksekte ,.e a.nl;r.,.. 
de 8 bın kilometre hız.la uçma.ıı:.ta 

olan bu ha.'J'\.'an Ualla önce ;,·apı. 
lan füze denemelerıude ete kulla.
ııılmıştır. Ayrıca. buııon Jçlnde bu 
lunctuau şartlara çok yakın şartlar 
lı;lnde yaşaınıya ela alı~tırılmıttır 

80,·yet 4:.ımı liOO kıla atırııQ:ın
dakı l·eııi pel•<tiu t. -.ı.ıt.ınueıı caıııı 
uzun öınürlü olacaQ:ına kanıaır. 

1 \ t; '.! 'l 'I \IL\LI ı••:\ h. 

\R\S l, 0.\h..J :ıJLK.."-\l:i!;E 

Par:ıs 3 (A.A.) - tam atıamıarı 

Sun'i peykin askeri 
kıymeti yok 

n·, ı ı incide) 
dilik hiçbir uk.erl tıymetl voktur 
Yalnıa Rı.ulann propapndaaına 't'8• 
alle olmaktadır.> 

Güney Dotu Avrupa Ku't''t'etlerl 
Kumandanı General HarJr:ln.1 İzmlr
den ıeıerek Onmıriu baya alanında 
tanıtam1,t1!'. 

Gnl. Cebesoy, «Ara 
bulmak için zemin 
müsait değil» dedi 

\ \ 11-:R I KA' 
\E '.'\ İ 8L'.'\'I 
l'll ' \ .\Ll.ER 

B \ URIYES l 
PE\ h.TE~ 
ALDI 

WMhınaton 3 tAA.) - New 
Jenıeyde Fort. ~.ion:.1aot:th'dakl A
merikan bahriye:.ı. a»a, urma :J.bo
ratııvarı bu sabah ıSpoutnik 11• 
nın ractyo aınyallerinl ıaptet.mlt
Llr. 

İklncı aun·ı peyktn vercı.ıı eın
ya::er :ıo ve 40 meııaı ıaıe uurın
elen zaptedllmıştır. 

Hl "'L.\R \\A ROh.ET 
OÖ '.'\ UERllJİLECt.h. DLRl,IDA 
1'1 1 Ş 

Loncıra 3 (AP.) - Bir tnaııız ı
llm Adamının pazar ettnü b:ldırdı 1 
ne göre. ıkıncı eun'i peykin atlllıJl 
Rusların il'& bir ro•.e~ ırundeım .... ._ 
te hazir olcıugu c;e.-~inde Le!ıur e-
dilebilir. I' 

İnırtlız yı ldu:lar ar&-'! to:nl&]'O
nu btıjk&n l'ardımcıı;ı o'.an Ken
ne~!l Gfltl&ıH\ lı·.ı !nı.uııl:.r ı!e de
aıı.• Ct:m~tır. t.Buna f;{•rw, H.uslar 
)'&r•n aya orı~ lf .: ro .. eL e n-
elerece:.ı: cıurı.:..:.ıı_!:ı:H ........ • 

HAY A ' l . .\ HI KORt..,1-:\ 
U};R,•: h.Lt. H I RL~\ .\ \ I 
PHOT.E~TO };TTİ 

Lonc1ra 3 CA.A.) - Ha;van:a=ı 
koruma demeklen yen t::-latıı ... r. 
Sovyet peytıne bir .töpell:ı ser
lc~tlr1l=n.;1 olnıatiuıı .Moako\'a neı
ct:nde ıeşebbU.sc gı·çerek pr-:>tt: .... ~ 
etmıoterdır. Prote.ı.tod.a pey.ıo.ln . v 
pell:! Jı.:nıde-n ye:- yuıtıne Jnd!r~
cek b1r ~crUbatı taşıyamıyac:ak ;ı 
Clar haı.r olm•ı aebebiyltı harva
nın mutlak btr 0lüuıe malıküm \!· 

Clildill belırtıımekted.ı:. 

Rl~L\H. '!;!O YOtCL T \ ~11".\'.\ 
RIR LC.\h. \ \PTl 

Londra, 3 tT.H.A.) - Moaic:ova 
rad)"OtiU tararından blld!rıld!jflne 
ıiıre, Ruarada 220 yolcu 111..ltflll'l 
dev b:r uçak lnf• edUmto 'o 5t."" 
fere çıkarılmııtır. 

Raelyonun UAvo f!!ttııt~nl! naza
ran bu uı.,·&Jc ~foskova - Newyo:·ır: 
arat;.ını ıu-ı:J ıaatte ka•e-debJiecek: 
Ur. 

Ylne :-a<ıyoya aöı-e. uçatL"l bu
r.ın. kanat ve kuyruk ktSUllj&n ok 
teklindectır . 

Para hacmi 
<Dası ı ınclllf'I 

lectk hü!tO.metlerın 'otrıncı derece
de metııoı olacakları meııseleterln 
h&tfıncıa her halde paranın de~erı 
,.e haya~ pahalılı~ı mevzuları eeı 
meliy'Cll. 

Filhakika. tedavüldeki para ııe 
hayat pahalılıltı ara.sıncıaki detı!io· 
meı.: monuebeLlerı bılenler. bir za 
m•ndan beri baş c:ıl5ndOrücü btr 
ıür·at kuanmış olan t'mt&yon hac 
mlndekl artışla yakından all.ka
lanmaktadırlar. Bu artı,ın aon 20 
yıl :z:ar!ınctakl tabl<Mu tedk:lk edil 
dllU zaman, duyulan endlşelerıu 
•ebebthı izah etmek zor olmaya
caktır. 

Tedavüldeır:ı para, 1939 ile 19.57 
Ekim avı Muıuna kadar ıu seyr1 
takip etmıotır: 

8rne 
Tl"flll\'flldelo;I 

Para ( \lil ı.r. 

eski 21 imar:ı göre taj 25/l kapı sayılı lfo50 t '!\lohablrlmlzden 

291l.7 
•ıs s 
621.5 
7'14.8 
803.6 
963.9 
887.9 
940.2 
883.9 
1135 l 
8931 
~1-6 

:?8 ?ı-12. arsanın tamamı. Ankara s - BClyUk Millet Mec 
5111-604 Ü"<kiiaar, Sc>lhmi Ali 'f\.tah. Bakkal 6120 459.- l111n1n açıllt oturumuna başkanlık 

eelen Mt'cllfiln en' ya.~lı cıve~ı 1s-
Adem So. 56 pafta, 128 ada, 9 par!'el tanbul nıtııetvf'kill Al1 Fuat Ceb&-
ve eneski, eski 4 kapı sayılı 306 :\f2. eor. partı:er aruınela arabutucu-
arsanın tamamı. luk rapaca•ı Ye iç ban, kunnaıc 

Zukof 
<<itiraflarda>> 
bulundu 

f 

).IOökO'Ja 3 SoVJet 'komünlıı;\: 
parttsıntn orva.~1 olan Pravda 5fa
zeıesı. bu;tı.o :\larf'şa~ zuıro ... un 
prealdıyuro~ ve mertf'ı .komite O.
:rel1klerinden az.llnı blld1rıen t'N· 
mi •.ebllRle b!rakte ]l.1aretalin lt.
rafna:nea.ını neşretmU:tır . 

l'.akl Mlktafu. Veklll, touıflrılat 
partlal trı rk.ez komtteıısının bır hat 
la.Jır devam eden toplan~1&1nın 

kendl81ne pek çok ıey ölrettltınl 
eöylemektc. ve •ıı.lll.blı kuvvl'.:Llf'[ 
baışkuıı.ıandanı o~arak bllhMSa aon 
zamanlarda telemtt oldutum ha
taların, ıerek mt·rkez Jtomlıa.l Ü• 
ye.al. ıerek merk.ıeı.: tomıı. pn:ı&l

dl}' Um üytSl olarak cıüıttü~ al
yasi hataların ehemmıyet1n1 ancaie 
'ıımcıı anlamtt bulunuyorum» d~ 
nıektedır . 

Mareşal ha:larını 1tırafa töyle 
devam etmektedir 

cM:erkcz komlt.e&J umumi heyet 
~op!antıaında vahaıma yöneltilen 
l:hamların dotru ve haldı olduQ'u 
nu kabul Pdl:ı;onım. ,.e bu hatala
ruııt dOzeltmete ça!~acag:ıma ııöı 
vertyorurn 

Öte yandan Amerikan Hariciye 
\.'ek!:e-ıı tarafından dün eece n~
~-e~ı:en resmi bır beyanatta. So\·-
7e;; .Mllila!aa Vekili Zuk.ovun a.ı: ı
run. Sovyetle-r Bırl tl:l t~nde ve 
pey .rderınae buzu~uııutun arttı· 

li;ına delıl olcıutu blld1rllmekte
d1r . 

Amerikan Bartclye VekA.letl ~-
nt Z&mt.lldL &OD Ortad.otu bACliae
lerl do:ayıa yle Sovyetlen macera· 
perest bır ıiy.et takip etmekle 
auçlandırmakt&dll'. 

Menderes vilayette 
(B.a.fı ı incide) 

emrine talı. "' edlıen araba 
B&tıbakan vUiyettekt bır toplantı
ya. btıtkanltk. ediyordu. 
POLiS BOl.Lt'OU 

İstanbul VllAyet bln•ı. dUn ölt
leye kaelar tıpkı Emnı et l\Iüdür
lüğünü andırıyordu. Ba!!~acında 

mcıdurıert HayTettln Nak:ı'boR;lu ol· 
dutu halde ke&ıf bir poI!a kala.
balıQ:ı VUA:;etın lçlnt ve ru,ını 14• 
aaı etmiş durumda ldt. Bu ke IC 
emn1ret kor<lonuna neden IU2um 
cı5rilldıJRü mesele&l. zlh!nlerı ~:.er 
•temez meşi1Jl eclJyorou... Poll6-
ler. uncak Başbakan 1le bır!lk•e 
vı.l.:ıyetıen ayrıldılar. Pek totu ızin· 
;er:n ımı olarak kalkmMından !u 
:ıı.:..l·le şlkAyetçıyctJle-r. 

IOPL.\'TIU\ ~ELER 
loÜR( .,( l.Dt .. 

tlç ı>&k~ kadar devam eden top
lantıya Aı..ınan !.fendercıı, Ç&rıakka 
le "mıl.ıetv~.&ılleri Emın Kalafat. ve 
ı•a• .n Rü:ıtıl Zorlu 11~ yeru B .. ..ın -
Ya,' ın - Tunzm umum mOdllrü 
lı.lun?S ı-aıt Ozan.soy ka:ılnııııar-
dı i.atı ter toplantıda başlıca ıı..ı 
ı.ıu!lli•::enın ıı:öraıu•müf olabllece&ı 
ul belırıt.ller: 

ı - Y~ı kabınentn tetk.ı11 J l 
i<e 1~811 ı...ıa&re. 

2 - Baaın mtzeleıl. .. 
Son aunıerde o mokraı Part.

nın ıkt ut durumunu a1an Ka!a-
1at. tJe Zı>r!unun. E"erck kahtne- t~ 
1'li~ \."e ftretse ha.s.ınla ,:.guı mt--
ıı.elelerde Başbıtkana lazlas11!a r.ır· 
dımcı olabUecek!erı <le bclırtılt'n 
J.ıu.sU6!kr araeıncta idi. B:lhası;.a L
mın Kala!atul tiOıı bıuun toplanu
e.ında. ~a?'lılat,tıR:ı hava ve İıstanbul 
a:ıaet.el.orının tutumu hakJr:ıııtta 
.MenJel"e!BC lzahat verdlll de lleı-1 
ısuruıo.vordu. 

OörüsüJı:n üçüncü ve Pk maddo 
lH ımar me.eıeeı ldL Sedat. Erk
(Jllunun otomobli.le v!:Ayete tı&Şı
dıtı p:An.:ar üzennde haylı ıız.\<n. 
aüren Jncelemeıer rapıtcıı. 

Menderes ı&aat 14 te vJll\yett ter
ketti. Önce ha:Jını çıkarıp haf,fı;e 
dışarıyı süzdü. t~ç ıaattır kapıda 
bekleme-itte olan ıazett>cılerın, 
kt>nell aralarında tatlı bir &ohbet• 
d.almıı olduklarını eörtınce. yıldı
rım bıztyle arabasına aLlacıı. Yine 
aynı hısla uzalıı:l&ştL 

4. Menderes 
CBap I Jnclde) 

ve-nnc sQrat eona ermf'!den lince 
rıeçım ~nuçlarının radyod• blld:rıı 
nıesının suç oldugunu karara bat: 
ladııtı ve yarının durdun.ılm&.hı 
Q'C'I"Pktlğl bı!dırildlt1 lı•IC!e ba&ın 
ı,ıerını tf'dvlrP memur Drvlet :Ba
tanı Fatin RO.'?tü Zorlu·nun Yü~ 
lek: Sectın Kurulunun kararını d!n 
lemtyerWt &0nuçlann Hin ecı.ılnıf'Jll 
ıı;ın radyo ldarmıne e>mır verdıltl 
iddia edilecelıi: ve Bakan hakkın
da Mrclla ııoruoturmaaı a-;ılmaısı ıs 
tenect>kt.ır. 

tı.ınrt OotrJf'df" ı .. e ~f"('lnıltor 
dt' )811111\n )01 .. uzıuı. ldıllalan 
a~ rı il) rı bellrfllt'rPı. \e ,.~iri\ 

~ıra.'lnda 1$ hıuoııda bnlunAıı ı. 
'1endf'n" Labın,...ı haı.ı..ında 
tla \fr<'ll.., ı.oru!jtunna .. ı a\:ılma 
a.ı l!>tıeıırt'rı.tır. 

~..,ı tıı şebrın muhtelif yer
-.tı, ae ı-·apılacak (7) heli. meya 
'\,' lhlllt't ectllmlş hu sene yaparı
~tı lt.tır,. denilmektedir. Bto!edt~·e'4. b.t'3yon dışında yaptıracatı 
"ı tı 16t111rona uzak ıv maoadı te 
lcı,.._"demıyecetınden o"mırı·oıtarı 
tı--""ltıtn bu !fi lla.lletmesı :ye-

,,•ku"dar. ~lurat Reis !.Iah. Binbaşı 2180 163.50 a:ıere teoebbUse -geçeceırı hakkında 
u bu~nkü bir fş anbul eazetestn-şarttır. s0. 65 pafta, 182 ada, 5 parsel ve <'S· df' ınaruşl"t. hal1n11e bir haber çık 

7 - f,.tcL.lilcr kendilerinden i~tl'nilen vesikaları teli.lif ınel.tuplariyle ki, yeni g m.iik. kapı sayılı 70.64 )12. mı.ş ve cıurum btlyUk bır ııııt ne 

5111-933 
5111-939 

ıo:ıo 

ı94o 
ı941 

ı942 

1943 
ı94• 
1945 
ı946 

ı947 
1948 
1949 
195-0 
1951 
195:? 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

J. ı 18. ı 
1237 7 
1414.0 
1474.0 
2008 ı 
2526R 
3268.7 

ÖtrPnd!l.llnize RÖre C.H.P. Mcc
llı!e C.M P. Gl"nf'l Başkanı O!flllan 
Bnlükbu.ının ta.bllyf'SJ 11e ıııaıu 
herhangi hır bnl"rge ectırmıyecek
tır. Bu konudakı öner;:f'ntn C.;\L 
P. mılletvek.Jllerı tata!Uıdan Mec 
lise Kf!'tlrllmesı beklenmekt~dlr 

birlili.te zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapı~tınlacak arsanın tamamı ile ayni mahalle ve karşı!anmı ur 
mumun para ile olmamak llzcrc veya imza ile iyice kapatın• ayrti sokakta 6S pafta, 182 ada, 4 par- Bu hab~rtn doiru olup oımadı-
1.n ve ck'>İltme günü saat 15 c lı;ad3r malbuz mukabilinde Ko- · k · 8 k 1 ıını araı,tınna.~ ozerl9 ken'Clltil He GöriUayor kl harbin başlanlllç 

srl ve eskı 8 mü · ycnı apı sayı l R'örüştöğOmüz Cebeeor ı:öyle de- yıllarında 300 mllyon lira cıvarın 
misyon Reb1iğınc vcnneleri llıımdı~. 74.64 ~12. (iki arsanın) tamamı. dl: •Partiler arw.ındakt lhtlliflı da olan ı>ara hacmi muntaza.""O bır 

8 Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (151S9) Yukarıda yazılı gayrimenkuHer 18.11.957 Pazartesi günil sa- h•l milli bakımdan azücü bir man yükaelıı tempoe,,,. takıp ederek 
ir para çantası " ... - ............................... ................. ................ .......................................... at 14.30 da llilli Emlak Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı =~~· 0~~~~~~~~~,;'1~:·~. •:~~':"'::'~ ~~~ı .,"~~~~n~:":..!: • .'.:'."~ r::~~ 

bulundu M M v 1 N ı S f Al KO 8 k açık arttırnla surctile satılacaktır. eırltllmetıını ROnüı ıater. fakat ben ten bu tarata 6 yıl z•rtında he-
3 • • a o. u a ı ı m. $ a İstddilerin grçici teminat makbuzları, ikametgfıh senetleri flmdtye kadar bu yolela hiç bir men hemen ayni nı11E'btte blr ar-

,... l Ekim Perşembe günü ve nüfus cüzdanları ile birlikte salış günü komisyona, fazla bilgi harekette ve temasta bulunmactım. Lif olmuttur. Sadece 19.57 nın ılk 
\oapa .. Ok 1 ·· ·· ı d A k ZAten bu anda zemın ve lmkAnlar ıo ayınel• tedavüldeki para mlkta 

.. Olur~ 
Anc&k: C.lf.P. mtlletvt-klllcrı n,11._ 

lüktıaşıpın tahliye edilmeatnl bek 
ıeaıır:ıert ıcın henüz toplanJr ara
arından LtbölOmü yapmam.ıo bu
lunmaktadır. 

~eır O~retmen u u onu~- ıgvın an n ara· için sözii geçen ?lfüdürlüğe başvurmatarL mWaıt dctıldır. Herkee bır tarafa rı 742 mılyon lira an.mı, bulun-
la.r 

1 
durakta, içinde bi.r mi • • Arsaların imar durumları mevcuttur. Iler zaman görülebilir. dat;ıımı .. tır. zemin tyi bır littlela\ maktadır kt. bu yOzcte 28 eıbt bir 

lu Para ve birkaç resım bu- A•. '·erı· bı'rliklcr ihtiyacı için 10 ton sığır eti kon~crvcsi satın (15339) g~terinı.e cıcıen weıenı yapmak he büyUk: nltibetl ıracıe etmektedir. Londranıo b!lyük bır tadın ter-t··tıan bir çanta dUşUrülmUş- :.11. . . . 6 . 

1 
pımızın borcudur.» Para artı,ına muvazi olarak bCltllrı. 

t ilr. Dürüst bir vatandaş ta- alınacaktır. Tahmini tutarı 101.000 lira olup geçıcı temınatı .300 h- ~ Sa.bıbl: VATAN Guetectllk ı;e Matbaacılık T. A ş adına Bu meacle hakkında düşünceıe- kıymetlerde ete aynı nıabettP bir :~':e&ı\.:ı~~~!':;~:~r~autealn. 

lng ilt erede papaz kızla· 

mıa b enzer mank enler 

atı radır. İhalesi: 13/11/1957 gün~ uat tt.00 de kapah zarf usuHl <\il ' ' ı D F. 'I J '.\ \ \ ı~ '\I \ ' rını sordutumuz C.H.P. ve Hür artış kaydedllmı,tır On ay a1bl k Ilı' Odan bulunarak gazete- ile yapılacaktır. Evıa.f ve artname1er her gün komisyonda ve fstan· Umumi Ne rırat 1\füdüro: özcan t.Rlil ll t:R P, çevre!erı de baberl saelece aa- kaıa bir mOddet ıçındto havat. paha t!c~a"':ea W:!~~~t~d~nııe~err!: b·ll~ bırakılan çantanın sahi- bul Levazım Amirli~i ilan kıçmında görülebilir. t~ıekHleria belirti- Bu aavıda Yvı fşıerinl flllf!n telare ecten me&ul müdür: .ıı.:tede otuduklarını b1-1ka he~ ~:ı~~ınv:'ıc~.~~r ":e y~::ı 28 h:~t~ taybetmetaızln tok açık. Ju)"ll!et-

a:~ın~~id~a~t~"~h~A~n~c~m~~ız·~e~m~~u .. r~a~c~a~-~L_~le~n~g~ü~n~v~e~oa~a~ı~ıe~n~e-i~rsa~a:tı~e~vv~e~li~n~e~k~a~d~a:r~te_k_·ı_;f~_!:~~::~~~~~G~l.~e~t~•~ml~z~~Y~&z~ıı~e~r~ın~ı~·<=n=?='~ı~~:"=r!~l=•~=~=•G==:.ı!'=·1=:::'=e=r=ll=m===eol=n=ı=r=ı=ca==e=o=e=r=ı•::~=ı1=1••=n=1•:'::b:lr::b:ll:ııt:ı:e:rı:::o:ım::a:o:ıt=lll::l :aö::y~·=ve:n:l~k=u=ru==ıııc~ak~~hü;k:O:m:e=t=te:n~b=u~a:ı~~ı=•=••:•~P=O=zı:a:r::'•:re::'':k:::m::•:n:te:n:ı:"':; dtıe çare bı.ı.lm~ını l&temekteelır. aranmaktadır.• ~ misyon başkanlığına venneleri ı11n olunur. 

~Oğuk alğınlığındari 
•leri gelen ağrıları 
leskin için 

OPON, baş, diş, adale, sinireı 
lumbago, r oma t izm a , siya tik 

ağrıları ile bayanların muay~ 
zamanlard aki sanc ılarmı 

tes kin için .faydal,d• ' 

\ 



Milli .Ta 
Madrit' 
Pariste bir gece ka lan 

bugün Madrit'te antrenman yapacak 
MADRlT, 3 - (Hususi) 

p aris'te bir gece k~ldıktan sonra öğle üzeri gene uçakla hareket eden T~rk Milli Fu~~ol Takımı b~gü~ 
saat 19 da Madrıt'e vasıl oldu ••• Yorucu bir seyahat sonunda ispanya ya gelen Turk futbol kafılesı

ni hava alanında lspanyol Futbol Federasyonu erkônı, basın mensupları ve kalabalık bir meraklı kitlesi 

lcarııladı ••• 

l6pan;ol apor tcıarectlerı Türıc 
kafilesine buket vcr<11. Kafile re
i611'rlnln :ıı:arnılıklı tı:onuşmaıannı 
müteakip. futbolculnr şehre gele
rek oteıcıe kencıllerlne t~is edl·
len o<laıarcın bir mocıcıet ıstırıı?ıa
t.e te«l1:11ler Akşa:n yemeıını mü
teakip futbolcular şehri gezmeğe 

çıktılar ve erken otele Cll5nerck u
:yucıular 

...... ..--. .................................................. " .." ........................................... " .... '" .. _ .. '"_ ............... _ ...... " ... _.... RUSYANIN 

IAÇ \ R\ÖBtl' l' ZI 
Çaroamba ;ünü yapılacak Türk! 

ye - iapanya •A• mllll maçına ha k 
fazla ratbet ıı&terı:ror. Maçıo 7a· 
pılac&aı 60 000 lt 11Ulk Chamartın 

Stacıınının blletleri şlmellden b t
me'- <lzenı . i•ı:ıanyol mlllt •altımı 
ela bLanbul ııe Ro!Illl maçlarının 
TÖ\ a:ı ını almak ıc;ın fazlasıyla ça
Iı:şıror 
Tt'HK T\l\1"111 A'IOTRf:X"lfA'S 
1 PAC K 

Türk mllll takımı 1Se yarın ııa
bah antrenörleri Szekelly'I'.ln nfl
z:areı.ıncıe maçın yapılaca~ı Cha
mart.ın Stacımcıa &lı:ı bir antren
man } apacak. 

Du çalışmayı. Tüu \darec!le::-!· 
nın arz:uııu uzertne bpan:ı:oı ıuı
bolculan takip ecıecelt 

* ispanya «B» takımı 
bugün geliyor 

6 Kat mda t&tanbulda B - ı:.ı 
il ıakımımıda. tarşıla r•k o'an 
fspanyıuıın Uı:lnct takımı dün beı; 
ıenmesıne raıtmen oehrımız ati· 
mf'ml•tlr 
Takımın buı:ün uçakla t tıı.nbula 

Tiıııl olm ı beklenmektedir 

DICK''IN iLK 
ANTREN MANi 

oaıataura}'lll -yeni tngıuz antre. 
nörl'I Dicle bu;iin aaat 14 te sarı • 
Itırmızılı :tutbolculara Ut. antren· 
manını yaptıracaktır. 

Profeayone . amal.ör ve ı;enı; ta. 
Jı::ım oyunculannın çaıtırıldığı bu 
antrenmanda san Jı:ırmızılı tutbol 
cular lltl takım halinde maç yapa.
csldardır. 

Aynca. arıtttnllrlln tut.bolcutara 
nuarl dere ·nrmeat de mubtemeı. 
dlr. 

Konya lig maçları 
KOD)'& 3 (AA) - Lig maç!an· 

rıın birine devral bugünkü lıa"1-
taımaıarıa aona ermiş n Oençler· 
blrllll deTTeyl blrtııcl olarak blUr. 
mlştlr Bugünkü Jı:arşıllşmalarcıa, 
o Birli~ 3, Yola'po:' o. :ıtaragücü 4, 
tdmıı.nyurcıu 2. 

Basketbol maçtan da sona erm ş 
ve iata.a;oıuıpor blrlncı. seıçulı:apor 
ı:cıncı otmuşlardtr. 

lımir lig maçlan 

hmır. 3 (Hwıual) - Şe!ırlmlı:de 
111 maçtanna bugün Al5ancalı: Sta· 
cıında ppılan 1tarplaşmalarla devam 
ed tm'4tlr. Oünün 1 k t:arşılaşmaaı. 
A tay Ue ÖlltQgpor araaında oımu' 
ve Altaylılann 2 • 1 pllblyetiyle ne 
tıretenm~tlr. 
İzmlrııpor ııe Karşı;vaka araaındatı::I 

günlln llttnd ma(ımla tzmmportu· 
lar aaı:ıacıaı:ı ı . o gallp aynlmtılar· 
elır. ..................................................... 

"<•·ll • sı;ra.ıı.ıııann dil nkü maçta en 
vaftak olan o,unculannın l'da End,.r ıctnıeııcteyd l . Resimde 
takımına bir uyJ kazand nNcıı ıö rüyorsunuz. 

(Dünya Kupasından) 

ELENMESi 
MUHTEMEL 

Vareova 3 <AP - Polonya bugün 
Flnlandlyayı 5 • O renerek. Rusyanuı 
dünya ltupaaı maçlanndan elenmr
d lbUmallnl ortaya çıltarml.fUr. 

Polonya fon-eti maça uçar gibi 
1'attamı, vıı ilk beş daklltacıa 2 gol 
atmıştır İkinci harıarımcıa da 2 

ol atan Polonyalılar maçı kolay. 
1 ıkla Jı:azanmışlarelır. 

Bu vazt;eıte Ruaya ile Polon:va 
nın kendi guruplarında altışar pu 
anı olmaktadır. Hangl&!nln 1!nalle. 
tt glrecc~lnl tl.ytn için araıannda 
"Pnl bir maç yapmaları Se?'kmd:te• 
dlr. 
1,1'1.G Riı;TA?oô, 'SOR\'EÇJ 

o 'l':mmt 
Sofya. 3 (AP. - Buııar Telııftf 
Jar.s•nın 'blldlrdlltlna gCre Bulı::a: 

mUll ıak:mı Nol"l'eçl '1 • O yenml• 
?.laçın !.lk de~! 3 o bltmb 

Ur 
Dünve ttup:uı •leme maçlanndıın 

olan t:r.ı mlliabata ll<IDUnda bu CU· 
:uptalı:i du::'Um çövledlr: BUlgaruun 
v!'! Mııcı..-1atanın Clörder puanı var 
dı- P'akat Bu~ı&rlatan bütün .maç 
ı.rım b rm • oldutu halde :ıı.ıaca. 
r ~· a gelece.ı: pazaııı. Norvr-ç lle 90n 

ır. o;nayacalttır 

~a,,ar~r n bu mllç' kaz.anarak 
ınall~~ .nne; ı bakeelce~crt bU 
·~ bl• l'ıtlmald'• 

An,ara Federasyon 

Kupası maçları 

Ankara 3 (Huaı.ıat) - Buııun bu· 
racıa yapı:an Pederuyon Kupası 
mııçlarında 0€ıı:ıçlerbtrllğl, HllAll 
2 • o. Dcmlrıpor da. Haeettepe)1 
3 2 majlQp etmiştir. ------

o.u Jr Dı\RU !U.FAKA :r ua:...ı - J5tanbul \ olrfbol Tqvlk Turnu ns.ının flAal maçında. Ga)aıuaran 
3 • ı yenen Oaril afakalllar lkl set arasında dinlenirlerken. 

Voleybolda görülmemiş heyecan 1 

Darüşşalaka, G. Saray'a galip 
\ 'olubolde G. Saraylılara .ıı·enllmez 

.Armada• db'orlaldı. notru:ıu bu 
isim de yerinde tdL Çünkü dört 
$eneden iller! callblyetl hlçblr talıı· 
ma bınıknuımıJlardL 

!.\taçtan evnlkl blltiln tahmlnlrr 
de 7lne O. Sara7lılann ı.:az.anacalı 
mrrkttindeydL Amma olmadı... Bir 
buçuk aydan bert milli yoleybol ta= 
ktmı antr•nBr!I Çekoslovakyalı .ıtnı 
f(OBl,E tarafından çalı1tmlan ııa 
rfl ~fakalılar Z.S saat sııren bir 
maçtan ıonnı •'l'enUmez Annada11• 
sab•dan nujl!lp olarak aynlm•i• 
mttbur ettiler. 

Al KA nihtCK'rO 

oun beliti de Türkiyede Uk elefa 
b1r voleyl>ol maçı bU ltacıar &!Akalı 
.,e 1:evkU geçti. Karşılaşmanın bf.f' 
ıamııııına Claha bir aaat varken Ka. 
dıköy E#itlm oernetı balkonları ta 
mamı ile cıoımuştu. 

G. AKAY TAKTlöi 
llATAU İDl 

re ntapetta takım oyununa daha ın 
tlbalt otmı. ye daha ne!r&l görün· 
düler. BUha&Sa ellnlenme taktikleri 
de ı:rı !dl zaman zaman alelı.ltlan 

taymarutlarıa Te oyuncu elqlşUrmıı 
lert ııe b~ncı aette dahi dinlenmiş 
olarak o:rnayabllelller. 

lAÇIN CF.REYANl '\"& SETLER 

iUt aetl O 8arartılar 15 • 12 aldı.. 
ıar. İkinci ıet.ı de aynı netlce tıe 

Oarti faltalılar Jı:au.ndtlar. Bu eet 

1 Nejat AKÇADURAK 1 

ıer kareılıklı aayılar we aen-lalerle 
neyecanlı geçti. 

Setlerin karşıtı.Jı:lı alınması ıarar
ta.rlann ı:ıcyecanlarınt aon hadde ıe 
tırcıı. BtlhaWL oarQşşafakalılann te 
u.ı:ıllratı görUlmete cı~e:dl ve bu 
tezahürat aon aette san • kırmızı· 
ıııarın müsabakayı Jı::aybetmelertne 
ael>ep olelu. 

Üçüncü sette DarüıJŞ&falı:a ondıı 
ııtme.alno ratmen aon aayılarela S&· 
rı t.ırmwlılar hızlı bir tempo tut. 
turarak aetı 16 14 Jı:azanmaya mu. 
varrak oldular 

Ftı.ltat nefeslerinin azalmMı ye 
tanaaızlık durumun 10 - ıo berabere 
olm114ına aebep oldu. Bu arada iki 
aervl.lte ıopun dı arı glCllyor dl:ve bt· 
rakıtmuı DarUJŞ&faltayı 2 ı;ayı ileri 
geçlrdl Netıeccıo Yqtl • be}azlıtar 

ıotl 15 • 12 atanı.it 2 2 berabere du 
nıma gtrcıııer. 

sos t:r: 
Heyecan ve t.ezabUrat .ııon haddin 

de l<ldl Kupanın tehlikeye girdiği 
nı gCren San • kırmıutılar ııon bir 
gayre~ ear1cı1erelt 8 • 5 l.\Drı geçtiler· 
ae cıe aradaki farkı yanm saha de 
lşmm ı.e beraber Yeşil beyazlılar 

t.opadıtar. 

Son sayılar bllha.saa çolt çekiş. 
meli ı;eçtl ve o. Saraylllıı.r birçok 
a~rvtıı cıea;lşmeterlnd~ bet defa cson 
H)I> aervlalnl atıılarııa da bir Ulr. 
lü yapamadılıır. Bu bir cayı için o 
yun tam 2S d&klka uzndı. Faltııt 
neticede Darüşşafakohlar 18 18 o. 
tarak bu aeu de aldılar ve mt\aaba 
karı 3 - 2 kazanarak •İatanbul TCJ 
vllı: Turnuvııaı. oamplronu olduCllar 

TAKiMi.AR \'l: HAKE.'11,ER 
DARÜ Fi\KA: < iık aiti) 

At1l!A. Kaplan, Nııauhl, Cater, 6 
nal. Mellh. 

G U.ATASl\RA\ : <ilk altı) 

(fildoto: A.P •• VA ı AN ıadrl t Londr~ . ıstanbul) ::\Jllli takımı mı:ı: tadrlt han meydanındaN ön lilrada. Nııcf, l\lustafa, .ıhmet 
Kafile Oaskıını nasıı.n F.kln görtllm ektl'dlr. , ....... 

--:~:~n::~~:·~:~~~~·:·::·••H••··············· .. ·····F·ENE.RBA·H·ç·e··· .. s:r Aoi'NoA""'''Y"APi'LA .. N .. Hü's'üsi''MA·ç;-;. 
:Mehmet • Necmi. 1'F.Dht -

:f~fl~~~:~~ .. ~=i Sarı - Lacivertliler dün 
Turgut - Aleko. Mlho - Tun

cay. Yorcıan. Dlamancıi • Sof-

yanıcııs. Clnklkaklfı. Avraı:ı. B s ' f ki de 3 o 
Gl~~~n~ılr~y~Uileut F.r.ro. • por u ar 1 yen 1 -

ı~apt nıı: <:ol) ıınlcll• . 

Ha!.f'nı : Paruı. 'J'a lu. 
noıırr: ln:ııt (Uıık. :ır.ı. ' "' 

ear <Dal;. 4i). kıün <DPk ını - --.-.. 1 J 
"r,.lrl'I: ~.ooo kisi <tnl\mln~nı Sacid DEMIRCAN 

T At enerbahçenln A n n milli ı• 

. aman F Jıımına verdltl oyuncu!~ 
mahrum o!arak. aahada >11 

ıan kaell'05U. bütün tahmınıer t , 

H 
Uına güzel b!r oyun çıkarnrat. :ıı r 

a Ys 
'
•yet oaıuııporun kunetll takımını 0 

bir netice ile 3 • o ma lüp etili' 
Ur. ro!J 

San • !Aclvertlllerln e,,aı ıı:ad 'fil 

d d 
rından sadece Ncdtm. Necelct ve 

'
.va n' n a· ranın oynadıtı dünkü maçta, ~ alyahlılar hemen hemen Ugıerd nt' 

ıat:ımıarlyle oynamışlarsa da, •• ııJ 
ela :ıuı.ııolculann hiçbiri bir ,..r 

D ün öğrendiğimize 
göre Fenerbahçeli 

muhalifler kulübe, tüıült: 

hükümlerine aykırı ola 

rak, siyaset soktuğunu VP. 

buna ön ayak olduğunu 

söyledikleri Talôt Ata w 

man'ı haysiyet divanına 

toplu imı..olı bir eli .,.kc~ 

ile vermeyi tasarlamak· 

tad•rlar. 

BlllD<lltl lbl T. Aamıın halen 
ldanı be)tıtl uaaı 'l>ulunmaktadır 
Bu mov:ı:uelaltl cıunımun ne oıacaı:ı 
muhalltıertn Antaracıan Clün fChrl 
mlze ııeıen II. B:ışkan o. Kavrak 
oğlu Uo yapaealı:lan konuşmadan 
.sonra betll olacııt.tu 

Tl nt.ll1' "'0Pl il WAD.\ Bl.OKE EDl\"OR - Turhaııın 

ll!tenımemlştlr. ıı ı 
Bütün oyun devamınca mQal>tıl tll 

•ek hareket ynpamıyan Sarı ,ıp ., 
il ıutl>olcular canBtz ve ı.ateulı ' 
lıştılar. Lig maçlcnnda çıkardı81 :o 
uı oyunlarla haklı takdir top!•~, 
yaptıaı Iturtanşlarla takım arıt• si' 
ıannın morallcrlnl ıakvlye eden ,:• 
leci TUrgut da kötü oynamakt.a 
Jıadaşlarıncıan gert Jıalmamı•t·r· ur 

P. Bahçe haf hAttının iyi '' 51' 
muı1ıe aık allt akın tazele) en oef 
n • lAcivertıı fon-et maç devaı:ı:ıı ,ı 
dine eçlrdltl fırsatlardan a~,· 

ç tıınwn gole çevirebildi 11r 
ruran ile Şlttnt birçok pazısraıı el 
da ace h r. e ctmuelerell nt fi 
<taba açı.it far lı olurcıu Müdatır.•,oı 
ıaı ha tı vazlfwnı yaparken 11 vet hattında yer alıın tutbolc~ .. , 
mllsabakanın holtkını vueı:ol)'c>" 
muvaffak olamadılar. ; 
Sarı • !At"lvertlller lllt gollcr1111 

6 
ncı claklkoda kazandı.ar. SOfY9~ 
topu ntııa atarak mutlak bir fff 
koçırelılttan sonra Turhan ile şl 6,r 
pıı ta rak ceza sahası lçlne it• ,
gll ldller. Turgutun tıcrl çıktnP \il 

ŞUJI nlltlcıı rntmcn Şi."2'.at Çf'ktltl kuvvetli ~il ,.ıt 
,·ernıi) ttf'ktlr. 

...... iiö'N'i<'ô'"ii'"p"f{ö'Fe'sy()'N'E'L:"'"i<ö'i~~E ..... MAÇi'A'R'i't~üi~"'""'"' 
maçın ilk ısnyuını yaptı ve ı:ıe Jf' 
ı O San • lAclvertlllerln lehlne 
ı:ıancıı. 61 

l\ltıgabali:anın ikinci yamındır. ffJ 

Karagümrük, Feriköy'ü 
dün 2 -O mağlüp etti ... 
Davutpaşa'nın maçta 

. 
ıse Beylerbeyi 

rı alyahlılar taltlmlannda 11 ııt' 
tadUU yaptılars:ı cıa, ytne .Pener 
çe altlnlarını Clurcıuramacıııar. ~ıl 
renin b mCla .sol açık Alt&elln Jf' 
ladıtı topu onıseklz üzerinde >"' ı ı 
tayan Yaşar dOnerelt attığı vole ' 
Turgutu iltincı defa majtlQp ett' ı;~ 

olde Turguı çolı: hatalıydı. Si' ıl 
plonjon ıapınca top Cnünden P 
atarak kaleye girdi. (Dalı:. 47). ı1" 

hôkim oynadığı 
rakibini 2 - 1 

.Maçın bu netice ile bl tecetl ,..,, 
mln edlllrk~. gerilerden ıı:eıen ,er 
gün Tuncaydan topu aOkere1' J 
bir f\lt. çekti. Turı;utun bir "~ti 
tere<IClüelü topun başının uatUll J 
filelere girmesine ıcbep oldu. <~ 
87). Vaziyet 3 • O Fenerbahçe ıtf 

Yen d I• ne. Sarı • lAclpert.lller bastırıtor6,~ 
• ı;a da maç bu neUco delltUl8 

sonl\ eriyor _J 

P 
roıuroneı IT. !tüme maçlarına 
dün cıe Şeref Stadında oyna. 
nan mtısabalı:alarıa devam celll 

mlf vo Beylerbe;ı, Oavutpaş:ıyı 2.1, 
KaragümrUlt de Ferl.toyü 2 . o mıı: 
lüp etmiştir. 
BP.\' l.ERBE\ 1 • D \ VUTPı\Ş.\ 
DBTutpaşanın hlklmlyetı ıılı.ında 

ı;eçen müaabakada tatumlar aabaya 
,u t.l'rtlplert ile çıltmışlar<Ur: 

uf;\'ı.t:ırnE\'İ: )han, ifa.san. Nu. 
rt, t ' pcr, Teoman, 1.en.nı, ellhat• 
tın. ihsan. Kayhan, Birol, Rıdvan. 

IH\ UTPA \ : .Uhttln, Rept, illi 
ıımrıılıı. lbrahlm, '.\ttml. Sabri. 

•:rol, surena, Alaattlıı , ;llclımet. C•· 
lat. , 

Oyunun 3 üncü daklıı:ııaıncıa Kay. 
hanın attığı ıollc ı · o galip du· 
runıa yOkaeten Bc:vlrrbcyl takımı 
maçı uzanmalı: için çalışmaya baş. 
lamı,, 35 incJ dakikacı ela Daru;. 
pıışalılar, A!Aattın vaaııasır1e bu p 
le cevap nrmlflercıır. İli devre de 
böylece 1 • ı berabere nihayetlen· 
ıfıt ıır. 

1t.tnc1 devre D Paşa hliltlm oyna. 
ma ba~amış, fakat 22 ncJ cıat.i· 
ıı:ada Ka)'hanın attıtı goto mnl 
oıamıyaralt aahaclan 2 • ı matlüp 
ayrılmı~tardır. 

KAR H• l\IRl K • l 'F.RiKÖY 
Oüuüu mühim ltllrşıın,maaı çetin 

cereyan etmiş, bu ara<IA Kanıgüm 
rüklüler b!rçok ıoı tııutlarını ı:ıe.. 
ba etmlşlercıır. 

Oyunun illi: Clencsı golaUz nlha
~etıcnlnce. ikinci devre Karaı;üm· 
rUklüler daha bıısıı:ııı oynamlf}ar ve 
1 inci Cl•ltlkııela Burhan, 41 inci da. 
itikada da Necıım 1'llCI t.ulylo llrJ gol 
çılı:aranılt maçı 2 • o Jıaz:anmıılar· 
dır. 

Talttmlar ma9ta aşa&ıdakl tertip· 
lerl 'ite oynamışlardır: 
KA~AGC;ım{}K: Recai, Rf'Cep, !'ile 

tin, luet, Cahil, f"ahrettln, Tarık, 
Du~un, Nedim, Burhan, Al dın. 

f'lmiK(h•: F.n\·l'r, Rahman, Or· 
han, i met, Ahmet, Ünal, l'ahrettln, 
lll. l ll, Erdofaa, Burhan, Fethi. 

:••··················~ *Takım K.+ 
* ınr o . o. n . 111. ),;. ı •. "·! 
* ... ! K OUm 11 7 1 1 25 8 15 3 • 
* sarıver g '1 ı 1 27 o 15 s • 
* Gruıi'ta s s 2 ı ıı 5 12 4! 
: J•erıköy il 5 2 2 18 12 12 6• 
-t B. Bey! il 5 l 3 22 15 11 1• 
• YOlrekB 4 ı 314 o 9 7! ! Eyüp il 2 4 3 8 12 8 10• * 'J'nksım e 2 3 3 ıu 10 '1 9• 
• Slllevm o 2 ı 6 14 17 5 ıs • 
: Hasköy 9 l 2 6 10 24 4 14! * n Paşa o 2 - '1 e 21 4 14 • 
•A. Dolu 8 - 2 6 5 1'1 2 14• 

•t••··················· 
Bursa lig maçları 

Buran 3 (Huınıa!) JJu hatta ft!h 

. ............................................. . 
«A» VE «B» MiLLİ TAKIMLARININ 
HAZIRLIK KARSILAŞMALARINDA 

GÖZÜMÜZE ÇARPANLAR 
Seçimde ölçü ne idi? - Son dakikada Hilmi, 

lsfendiyar'ın yerini' aldı Mustafayı ise 

ancak bir dakika görmek mümkün oldu. 

* NECDET ERDEM * B ıı ddıı c'l.ı ıııllll ınloııı h:\lırlıklnrı lırr :ı:amankl gUıl rıttl~ 
\ \r. R ıaımıılnrııı n hnl nılktnrıtn rıııho,tı-11 Sf'<:llrll. ffll ·~ 
ı:ınırır kı tıısı 1111 lrll'! f ııt ht>lı•111lırııı fnrnı rtnmmları fll ~ 

\ ok§R şl\hN'llllrr nıı tf'rı·lh f'tlllnılşll'! 'raı: tari h i yaı..ıııst• "",. 
Cnı:rıtanl:ırcınn hlrknı;ı knılro •I• ı hırnkılııı. )rrlrrlıtf' )rnıırrl ı· 
Jınılı . rnkot hu ara la on rıı:ı,·larıln dize ı•arıııın blr('(lk rııttıO(I' 
l'nlıır ltlhnr ı:ilrmeılllrr. llrılhtıkl ('nii:rılnı ı,aıılnnıı oyun tarıtatl 
fomı duromlnrı lırr ıı.:ı tnkımn ıl n ı:lrme•r •rttr J..l\amda idi. 1 

nu ı.ıııılrrl !.l'nca n1111rtıyıılım : ~d ıııP'tıı ı-ıılfıhatıın 'TMı;~· 
Fahri, Re lkla•lı lhrnn. Rr<'l"p, \C Co kıııı. F'enerbahı;-ell ,~dl . 
l•tantıul porlıı Gfinı;llr, Kr.ıınıı . \ rfalı l.ınct \l'•ıılrr_ 1, llonln rıı hlr ıı,;ı Mm 1llhr edip •ahn>ıı koyu\ertr~k ı,;ar1\r 
rıncııı n drli:ll. \ tııkımının dahi dn)lllUıı'tııı:ı tlphf' ne ka~ıııııı 
Ama nP. yııp.ılını ki mrs•uı ııhıdnr bn•ka yola trrrlb etliler. 

* "'~ \ nıllll talonıı ıı:ldl'r \"ilk ırı.. rc:lrl tnrrıhndıın açıklandı. ~ ,. 
~·ıkta ı~rı•ıııll)ar )Ok. >rrlııt ıııımın ır~ıını etınl ıer. nu 01111 :o 
>r.t tahıt hll. 7.lrn i•fl'ntll:f ırın lomı rıurıınıu tA ra~çen "rord flıl 
h!'rl rlü mrktr lıll. nıı ~ .. ıı .. l•r ('t•k nnzl1' lılr ~ııfh8\R ılrnıı~ıı . ,r 
hal ııın~· nıildll\ lnılrrl lı lıı nı ılllnıt'l ıı. Hnıuı rnıı:nı~n t.ırııdl~ ,1 
rıılllı tnkınıırı ı;on ıııtrcrı nı nına ı.:aııar snımı:ıkıa "' nnı ıııtı . dl 
\lı•hmı•t \il, 11 ıı n ıııınıldrıı hlr n.•alo; ı•nrl tat.;ıııırı ı:lrıll. ;;;1111 rı 
1-111111) :ı)ıı t.;nn!ı ı,:ıkıırıl ır ı ı.. 1111111 ıut.;ınıııııız ror hnı tının ı•ı ııt~, 
hlı• hnabı•r "> ı ııııııııd:ııı ~ıılı:.ı• l a 3 N ıılnı·ııktrr. Unıııııı ıwı ırı·•• 11 1r. 
111111 nrrnı..ı, "' ılrrrc:e•I t1111111rııı, le 1r•nıı ıır r. bıraı.ıhıııs oıııc·~" 1.ıt 
llullıu kl orlııtlıı lı ı!.lkatlrr ı:ilr1!lll)orılu :\fplınıcı \i l J11t'rıııd, 
ılıı rmı,nl'.:ıj:ız. ıı nttA :llu tnfımın ı;orı nııtrenıııoıın 3rll •ıııestııl 
prı. )ıııt ı rı: ınııtdılo;. 

llr.r lkı.tıılıı dr. tokınııı olınnıak :ınnıanıarı hııtnlı olmııı.1• ~r 
rahl'r lrerllb4'11 olduklorınılıın mınarrnkl)et nl•b~tln:I hürO"~ıı 
dl> r D\ onnblllrlz. Amn t Ccndlyann "'nı)amı, nra'ı "llıArıl•· ~ 
ıın ı: ırr llll ıııl hl<' olnınısı blrka • ııntreomnıı maçında ııJ~, 
<n ıı:ılllnrak 11rk1tda•lnr1)le alt tırılnmaz mı idi~ llAIA atamıııOI 
ltrdt•ıı .> nkonıııı ımruırnnııJ orur. 

San . ıurınızıtılar dün beş ıetı de 
hemen hemen elik alU• Ue oynadı. 
ıar Bu cıurum tabiatı ile blibuaa 
ıon eetlerl ıamamı Ue yorgun oyna 
malanna eebep oldu. Halbuki kay 
bııtmeıerı lhtımall o!an setlerde o)'Un 
cu deSltUrtp cllk alt.iYi• aıra lle 
dlnlendlraelerdl, belki de nııttce ele 
tışebt!lrdl 

Dördüncü act. 2 • ı galip durum. 
daltl o. Saraylıllr bu aetl cıe alarak 
maçı 3 ı ltazanmak i.stedldler Te 
hu aebeple bütün ltune~ertnı ı:ıar. 
cayaratı: 9 • t ılbl uerı blr durumıı 
geçUlcr 

ErdoAan. sınan. Deter, 
lllln rref Stadında 1a1ıılan il. ProltıJoneı küme maçlıırında Kara. Oral, OüngOr 

A. HOli&flı:1A • MtJat gümrük; Frrlköyü 2 • O mııtlllp e& a!ftlr, a..lmılc :t'erlldi,rlü Burl:lanUl 
ııellceı.lz akını ıöriUmekıcdlr. 

rlmlzde yapılan '1 ncl hafta il& Itar. 
eııapnaıarıncıa fU neticeler ıııırun* 
ıır: Acarldman Yurdu 5, tneı;Ol id 
ma n Yurdu 2 ÇellJı:apor 1 Dem!rtaş 
ı: Mer1nosspor 6, Mlthatpa a o, Af 
MettAucat O. :latıtı::IAI SpCll 1. OUHn. 
&pCll o. Atımpor O. 

O lan olnıu tur. Uuı:Orıl't lıııdıır ne tıoıuk dülU"rı e.tabııt1~1ı 
('ıkılırı rl ıı pnrl:ık &onu(•lorııı .> urdıı dürılllnıü tür. n o dtfa ııa ııı1 bıışnrılnnıı tekrannı tenıtnnl t'ıll"rlz. Zlrn maelnhlnotıer pıııC ı 
ra takaddüm eılrm bOtlln hnt.ılıırı ortııyn koyduco Jihl ıcat1bU-t 
ll'r de bOtOıı ı:Onnhl orı bir flnc'la •11mrkttdlr. Raydl h111ırll ı .. · 

DAR0 ŞAl'A ltl\ MUVAFJl'AKTl 
yeşll • alyahtılar dün uki .eene:c 

Hakemler: 
Altav. •••••••••••••••••••••••••• 


