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YUKSEK SE iM KURULU 
YENi KARARLAR ALDI 
lzmir seçimlerine C. H. P.nin itirazı vesika

1 

tamamlanınca karara bağlanacak 
f DP,~iN HATAY ITiRA~LARINI iL 
SEflltl KVHVLV TEDKIKEDECEK 
D. P. tarafından Kars seçimlerine yapılan itiraz
ıar1n vaktinde olup olmadığı araıtlrılacak. 

Ankara 6 - Yükaek Seçim J!CurÜlu lımır. Ha- 1-tay Te Kara 1eç1mler1 ile ıııııu bazı kararlar aı.

1 mıttır. tr.mır C.H P. il batkanı ~bip Yurtoııunun, 

iKi MiLLi MAÇ oan ~11111 futbol takımımız llıl mllll ma(' birden 1apmı1tır. l\ladrltte l paıı1a A milli taLımı ile JaPtılımır. mae· 
- ta taı.:ımım ız 3--0 mailGp nlmuetar. Şehrimizde B milli talıımlan aruındaLI ma1: ı~e 0-0 berabere bltmletlr. 

:Wadrltteı.ı matı 80 binden fazla :ııeylrrl t.alılp etmlf, haradaki ma(ta lae ıs bin kişi halunmuetur. \ "ukanda .. 1 re.imde B mllll takımı· 
mır.ın bir blcumunda Kuapotlu ile $erdin 1ıaıerl7le 1aptıkları mlcldele ıörCllD>or. tDOnkU maçlara alt reılm " baberlerl• 
mir. Spor a&Tfamızdadır.> 

llllllllW'_ ....... _.... ..... , ____________ 1 ................ -------------·· .......... .._. ____ IPFll _____ f • ., ........ N--

bazı ruıetetercıe İzmir &eçımıerının tasellk eelllell· 
tını bıtcııren hı berter okuncıuıu. halbuki C.H P 
nın itiraz dosyasının henüz kurula intikal etme
e1ıtını. bu balcımcıan haberin han&J karara elayan
elıtını teJ.arafla 11omıuı üzerine. yüuek seçim 
ıcuruıu C.H.P nln ele>lll olarak !lert aürdOtü veııl· 
kalann henüz kuruta ı:öneler!lmemetil llf!beblyle 
izmır aeçtmlerl ne d&lr CHP itirazının blUen ka
rara ballan:naelııtını il baekanına blldlrml~tır. 

D P (jrupunda 2 ayrı fikir var 
Alınan lktuc1 karara ııöre, C.H P nın <lalı' ıron· 

ra IP'nelerecetı nl bl!d!rcıııı veı;tkalann tamııhılan 
mll6llldan eon: a kurul nihai karara varacaktır 

Ayrıca ruce ı;eçım kurulu. D P. mllletveklll a· 
darlarının ltlraııan Ozertne Hatay ıı eeçtm kU· 
nılunun vermıı oleluıtu retklıllzllk kararını kalelı· 
raraıt il aeç!m kurulunun bu buauata ıcarar ıttı· 
h~na aalAlılyetll olcıuıtunu bllellmılş. Kara ıo
ç!mlenne lttru eden D.P. mllletveklllerı aelayla
rının lt!rulannı kanuni mOCldetı tçlnele yapıp 
yapmadıklarını n arqtırılmuına karar vermiştir. 

Yeni seçilen 
politikasının 

bugUnkU ıiddet mebusların 
aleyhinde oldukları bildiriliyor 

BiLECiK \ 'ALiSi ILR~N ERGi~ 

IZMIRD1! 
lzmır 8 - VUlyet aeçım kurulu b\1.l'Ün top

lanaru Urla. Bayıne1ır, KaI'JIYakL Kınııı: Te Diki· 
11ele ıandııc kurulları n muamelelerine dair c. 
H.P. tarafın4an vamı 8L li l!IO. 8 dal 

C.H.P. Bilecik'te daha çok 
idari ba y itiraz etti 
\'OXSEK SEÇiM KURULU KARARI TASDİK EDERSE 
45 GON SONRA YİNE SEÇtM YAPILACAK 

BAŞYAZI 

40 ıncı yll dolarken 

BURHAN ARPAD bildiriyor 
B!leclk 6 - C.H P . il ıcıare he

:retı buıon Ankara :vonek .. 
çim kuruluna bir telle müracaat 
ederek Blleclk 11 seçim kurulu b~ 
tanı ve aııırceza reW İbrahim Şa
blnln Hürriyet ıazeteeınde çıkan 
MS:zlerlnln hakikate uymaelılını be
llrtmlıtır. 

Ba•ll Malla11trtıal"9D fii 
Ankara 8 - Yenl D.P lktıelan· 

nın talclp ecıeceıtı polltllı:a Sünün 
merak eelllen tek konuau olmakta 
eleT&m etmekteellr. Slya&l Çtıvreler• 
den ou iki ihtimal !lerl aUrOlmekte 
eltr: 

a) Ş!mellye kaelar takip edllen 
politikanın e1evam ettırllmeaı ve 
daha IM!rt tecı.blrler yQluna alrm&-
6!. 

(DffmDı sa: a. l!la: 1 •e, 

Başvekil 
.. ~ ... A;.raı Vilayette 

Briıcoe Çalıştı 
6. filoya Başbakan Aıınan Menııenıe. dün 

ele oehr1Jnl%elekl çalı~malarına de-
• vam etml!Jtlr. Saat IUli ııe, lçıtlerl 

guy.nlyor Bakanı Namık Oedlkle birlikte vlll 
yete relen Meneleree. imar hare
ketleriyle me.,ruı olmuv ve bu a· 
raela. l.E.T.T. aeneı mae1arıı KAmü 
ran Ol!raünQ kabul ederek, iten· 
ellalnden izahat almıııır. 

aBKTÖa AÜ T.&!fOOLV 

Sİ VASi REKTDR, 
KONUŞMADIM, DEDİ 

ARTIK 
SEYYARELERE 

GİDİLECEK 
Aaadola AJu• 

:fltıııcl IUn'i peJ'kten _,. -'* 
aeyyarelere eıımı:vet.ıe IDebOecelt Ilı.· 
aan tatı:ran rokeUerln ı-ııne _. 
celmıtUr. Bunlar lneeetl aahada 711r 
çCltim1 bulun~ butvnma•-• 
tıaııı olarak. >' .. ltull ıatık.Une\te 
tneeeıı:, ftJ'& bılatıı olMıaltUr. Bul 
hallerde. Jolculan muhafaza etmek 
t.çln, aun•ı yer çekimi :saratıımuı 

düfQntılmelttedir. Gelecelc b9' oıı 
rıı içinde IDADlann fnada uçma. 
lan ve latedlklerl -nsre,.. emnı. 
yetle 1Debllmeler1 mtllakt1D olacak· 
tır. 

öte yandan, 'baflı:a Mr ~ l.IL 
mı ııı:ıncı sputnllt'tı:ı tusuıın • 
gidip ell!necek blr roket ~ 
kltl otdutunu ııl!ytemı.ı.ır. 

<Devamı sa: a. 111: t 11e• 

Fransız Posltivist filozofu Auguate 
Comte'un bir asır evvelki bir sözü: 

c B P. Bilecik 11 lelare heyeti ü· 
1eıertne1en avukat Mehmet Ergül 

(Denaı: Sa: 5. 89: li del 

iki günden beri t•hr1mlzde bulu· 
nan Güney Avrupa Müttefik Ku•· 
vetıert Başkumandanı Oramiral Brta 
coe elün Hllton otellııde bir tıuın 
toplanwı :vapm1fUr. Memleketimize 
ılyaretınlıı Hbeblnln Tralı:)'lldakl 

mevzllerl tanımak oldutunu .OyJe. 
(Devamı 8L 5. Sil. & del 

Menelere&. ııaat 11 e elotru. D.P. 
nln latanbu!ela nç!In ıoıerını ted· 
vire memur eel ten Uzeyır AYun· 
duku da kabul etmiştir. B .. balt .. 

(Dentnı Sa: ~ 81: • deı Prof. Ali Tanoğlu bazı kayıt ve şartla . 
hükumetin emrinde olduğunu söylemiş 1 

•Tarihin en bUyiik inkil6plan11 Tlitiyeden 
ve Rusyadao bekleyiniz I• 

Ahmed Emin YALMAN 

8 aıen 1111 etımlnd•ld ••• 111uıaıınıa bataıtra 1ıa,.......nın 
kırkıncı J'lldOntaOdlr. 1917 de Blrtaeı Ctllan Bllfttntn •· 
dftnctt 1\lında Almın lmparatorlata. nmuH lllr il-.. llt· 

leaı ketf•ttııtıaı ıanara'k, Lenin ye Troekl llM Nkt au nıtlltletle
rtnı l(apalı bir u .. n lelnde ln~reden •• .,..,.. U•••'" ••• lle-
•lnt atete uınnıe. o :aamandanberl ~n kırk 111 ıeınde •e J'&nlln 
t•ttn dOn1ayı ••nq,ıt. Jı• ııın ilk mes..ı17etlnl t••:raa Al .... 
ınparatorl•ta11un h•ını J"eml" ltörrtnt ft ıne4e:nlyetl -••I 

IUr tehdit altına aıau'" nlllare& Alntutlllt O• Yata111n111 llDI ln
•ı•ıarından maltram etmlt. 1!elt UIUlan !lılTe ...._.., Dot11 
tarahnı bir pe1tı llallne lndll'llll" .. n oa 711 ıeıa._ tarlllln •n 
llt111ı ltlrtlıalarmı ,.an&an a.u Almanran ı.., .ıtu lalr •-le
ketıerıe IM'ralMr. ııot11k harbin J'arh• at.,.ıne, meell•I llltlmallerln 
1'P t~U1'elerln tehdidine mara& bıraklaıttır. 

8talln Oldttl ııaman Kuıai Melllıef empe1'1'allllllllnln ülnıı ba· 
••na alM"atını, ıcyan 1ana yaaamalı.ıı tonntıırte ııtr ftn,.a ile ba
"' •rtJ'ııcatını amutar oldn, lıolJelıUf ll*rllk fikri 171 1ıarı11 ... ı. 
Cennrede Blwnbow•r ile bir nnl Hlb m8aalıeftlertne llrl•lldl, 
ı..ıe 19.'WI eabatında talinin Biat-ine n ltahnaına kartı RUJ'ad• 
bir a.raltlanma b• IÖJterlntt w telı .. _. tapmak lldlti aa.r •• 
,.tte tel'lae •trarınCL u1la17 .. a IJ'I ttlr teJ'l•r ol•rerıt dlJe btJlk 
111\ltlf're dt9e11ler eıı.t1ı olmadı. Palıat llt!k eab•lı 1lelll olda 1tl 
bttttn banlar. aabte o)'llnlardır, 8tallaln 1Mf bıralıtıtı lıtlbdat 
taıııına tek b•ına lıarul111ak için lln•oet1a ... .,.,..,. WI lıar
nu1ı1ııardır. Tek adamın uıct lıllbdadına 1ıu.1 '°° rrea elaa 
Zbalıonın taaflJHI n•tıceelade KrateeY 7ent bir llt.aıa tıealleblt· 
nıı.. tek lldama tapmak eatın au,.ada ... rtt .. aetır. 

A merllı.ada Colambla l'nlnnltNl•de &Uatl .... dtl8• euıı· 
l•rU. ...,.ol•JI llecam Gld•lnP'ln 1911 ~tın•• ..,.._.,il ıtır 

ilk biç llatınmdaıı eıtmuıs.. eoe.. deml•tt 111: 
- Fram11 PMlth1ıt nıoaofa Aa111ıte Ce•te, tarıaıa ea 111· 

J'tlr lnktıtplan Tarlıt:re u ıta17aduı plHell ı•dluıaı ı.rarıa ile
" ıtrme,ttr.ı> <Dnuu: •~ 1. iL 7 ••> 

Kayalddaki Ev 
Yazan : V. WtLLtAMS 

Aflc, 111aeera, polis ,......, 

* * * 
YARIN BAŞLIYOR. 

Yarından itibaren VATAN'ı 
sabırsızhkla 

SARPER'IN BACARISI _ Rlr hafta lince Surt1•nln lıteil ll• R.M. OeııeJ Koa11t17lnde menak•· 
'I ea•ı yapıl an Orta· Doia ınf!M!lf'Jll blllnılltl ılbl tHllfterla seri alınma-

111 ile> nlhııyf!tlPnmletl. Rralmde b•tımlı knnutmaları ile> dlkkııtl t;e ken Tarlı. lle;rettnden Sellm S&rlN'r 
Amerikan deleınl Cabnt Lod11••uıı •llnl ılı.arken IOrCllltJ'or. B. M. daimi deleseal e,.falllh Eıln ise 
ortada Q'&kta darandır. 

SAMHÜKÜMETİ B. M. YE 
BİR NOTA DAHA VERDİ 
Genel Sekretere 
hududu ihlal 

verilen notada yine 
ettiği iddiasına 

Türkiye'nin 
kalkışıldı 

1 Ttlrl< llallerler "Jan~ı • 
Şam. 6 - Buaün bura ela rwımen açıklanelıtına 

aore, Suriye bük'ümetı hl. len Newı.·orkta bulunan 
Hırtcıye Veklll Salah El Blttar ''•ıtaaı:vıe Btrles
mt.ıı .Mllletler Genel Seknıten Haınmara1tJolel'a bir 
nota tevdi ederek Tllrltlre aleyhinde yen! bir ~iki· 
set.te bulunmu§tur tDe'f'amı "•: ı Sft: t ıt•ı 

Edirnelcapılıı.r 

l'Utta dfırltğı f(!lctl 
DOn aabLl tan itibaren l:dlmekapı v• Fa•ıh 

iatanbut Ontnnltell Relttarü rrvı.11 
Ali Tanotlu dün blr tıaeın toplaD- E • 
t.w terUp ederek tl'nıYeNl'8nln &ÇI- m ın 
lıf t6nın1nde :vaııtıtı lı.onu.-nm ' 
aklalert baklı:uıda fU aoılılamllda W• 

Ali 
Dazıroğlu 
Vefat etti 

lunmuftur: 
•iatanbul Öll1Y9ftlı.1Dln ıtırr 

den Jtlıııa l1r1f1 mcıauetıe">'l• ıı/6'/ 
ledıttm s6zlerln ıı.sı .-t.eıerck 
J&Dlıt tefalrlere )'Ol aoıatmı aıOr'· 
düm.. Bu 111nllflı... daha o sıı11 
matbuata tam oıaraır. Y"1ldSl1 11a1 
de. guetelerde ııutımn ...-- sırt. 
güıa atı bazı paroalaruı1D OlkmUI· 
nın aebep oıcıuawau .mJONm. 809 
terimde .ı,...ı her tıusl blr malt· 
ut yot?ur. BUAkia btl&Ga autukta, 
uclece OnlvenltelllD PJl'l 1111111 D 
rakterl, finlftnite 11111h'8rlJ9ttDlıı 
ruhu, anırWll .,. bu 09f9llftler 
IOIDCI• Qıı!.,.,.atelertn amt ba)'a\ta 
.k1 'l'Ulte .,. m01DlllettJ9ıı.rt beltrıtl 
mele oaıı.u-ıaıır. Bunun dqmda 
ber ıurıtı aıılaJtt .,. ıeratr bealm. 
dtlftlnce n kanutlertme tamamtyıe 
ayltın oıcıutu gibi Onl't'W&lte ıı:UanJ. 

reıt u. de balda .. mu.• 
(Dey .. ı l!Ja: 1. 88: 

..... llaaülrtal .... 

AnUl'a t - Usun mOddetttr ra· 
hataııı bulunan Ankara ll6lt1 ı . ne! 
altroeu :malıkem•I bqkanı g.. 
mtn All Duırotıu bU(J(ln aababa 
kartt saaı •.acı. ıularınc1a ebedi· 
yete intikal etmtıtır. 

llMIO elen sonra b010k çapıa 11· 
111 toplayan Uk ıtyul d&Tlya Emin 
Ali ouıroaıu bakmıı ye Demokrat 
Partinin m&nevl taba!Yet\ne haka
ret ettıl1 ldell•lyle yarsılanan ya
ur Pallh Rıfkı Atayın beraeUne 
hUkmetzn1'tl. 

CDeTamı SL 5. tt. 1. de ı ,,... ________ ._ ................................... _, 

ıramvar!arının seferden kaldınldıkla:-ını F 1 t ırc1 dCI bl t bl ı.: k 
mlftlk. Seferlerin lnl olarak tat!l eelllmre t<f'm' RENLER PATLAYINCA - ,~mblr "~nd: 9 / :.:a a~ı:ı'rn~ •• a~ır--'11 
aaklnlertnı şaş.una çn1tm14 ve r.a'>ah.eyln •e ~t- ti~• rnl,.11lant111ı bir "adın IM"ynl patlayarak ölml ı.ucaıınıını.• 
mek tçln evlerinden ~ıkanlar. haberi elurar dU~· 4, a ııutaı.ı ~uta yaralı halıt• )tll m ı.aımı~tlr l•ln hazin tarafı, ı~ 

t:ÖIThl \ 'il kt'LTt' R tct~ - TOrkhe'ıtP ktlltOr 
proırramlarıııı dr~tPlill'nır li 01.Prt' \nırrllııı • ıı sltlt•ıı 
lııııınmı~ hank11rılan1111711 an Kbıın Tıt!kf'ııl ı~ııad" ı ! 
Rockfeller mllma.111 ile> 16rCleOrken ıörUlll)or. 

mu ellit'f!r nakli Tllfltta!arını bOcıırn ı .ercı r nıPI adınd• 30 , 11•l11rınıınkl kıtılııı t•hllk• hıılrnıtıı.ı .. ıı M>nr" l;Pnıl 
Bu araela hldıse~tn babercıar oımı\ı ,•ıı": ~T 

1 
t:r• '"" •n• • ı .. o .. .,,. .. "'"' •flııı· ~ .. ıwııı,rı , .. nnl•ılr t r••lllf'rl pftll ı uuı 

da tram\'ay bekUyenler ele lfurO.mcı•t • Ed rre olnhft~ bftlllıı .•olr•ıl ,ır ı 111'. """ olarAk l'Rrpll,.ı ı.ıııırünuıı ı.ur .. •lı11' 
tO.\amı Sa: • ~tı: ı d•• ıarı Uı:rrlııde '" :w nır.ıre JOlısekte aakıda kalmıetır. 

F. OAİUAIW 

Gamard 
ltlnıat 
Aldı 

AııMol• AJaa• 
Para 8 - Yeni b.OlrOmeıı kA 

maltla vultelenellrllmlf olan P'ellz 
Ciatllarcı bu nbab.a ctolru mllıt 
mec:ı11ın ltımacıını kuanaraıı: P'ran 
aanın en renç BaoYeklU olmutıur. 

l'ellz Oatllarel 178 ya kaqı 130 
oyla bükQmetl kurma&• muHtfa~ 
oımuatur, 

Altı ay önce aeletı Boaqas - Mau 
noury taratıncsan :aıaııre Veıcııı ı .. 
:vın eellllnclye kadıu- Pramada h• 
men hiç ıanınmıyan P'ell:ır oaıııvcı 
altı ııenedenberı ilk clefa olarak 
aoayallatıerıe muteısıııerı arnı ka· 
blncıte toplıyabllmlf ~e 87 Sündür 
elcvam eelen alyul buhrana llOP ~er 
mıetır 

Oa!llarel tefktl ettlll mUll blrlllt 
kablneaının. Pranaa için lkl moııım 
ellvl olan Cezaır Ye mali m-1• 
ıerlo 4erbal mqrul ol~a batlı:va 
cajtını vaael etmJltir. 

r ' Prof Fuad 
KÖPRÜLÜ 

rahatsızhğı sebebiy
le yazılarma 12 Ka
sım Sah günü baı
hyor. Elimizde olma
yan bu gecikmeden 
dolayı okuyucuları
mızdan özür dileriz. 
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G NON YAZISI Deınokratikhayatta 1 ~-1 :0°::::•: ~==== 
~~:··~A~~ .. ·~;~:~~ ,!:r b~··:~:~~. Taassuba 
:t.;:_:;:;:.n.ı.omp· Dr. Ni,._t ı~n!:..~:ı~~u!i usulü bulundu! 

--·- muştur. 
luıalanııı dalma rv.··RE,.. Pollt kacılarımız 
ıyı,e. daha siln ~ dan blrçotu bu 
le -ııı:ıtmık ar. meııelelertn halk 
zumııu du)'ID ,., lı:ütlelerine mal 
bu JIDd• banket edenltrd.lr. DQnya ecı ıemtyecetını ve netice olarak da 
nıız lnlcOnkO medeni antreye mubte bunların ııeçlmlerde ııeçmen oyla
ııc dnlrlU'Clı :retlfl.JJdltt ayClınlar n Qzertnde herhanırt bir ,eltllele 
.. ,..._.. er!fmlttır. auıı- orta· mo-ır olamı> aca&ı kanaattncıe 
c;atclan itibaren dellşlk sahalar bulunaaelmıtıercı.ır. Yukarda da 
lç!Dde, ber ıorıa lldlraba katla- bellrttlllmlz ılbl ııeç mıercıe ba
narak,, -yal ..,e telı:ntk lllmlerele tarı yolunun aydın t klrlercSen de
ardm k ıııerın ınaaııııta olan biz- itil cehaletten ve t1M11uptan PQ
meuerı bOtQn bir Clnrl kaplayan t ıını düşünenlertmlz c;,ı.ıt olmut
kannlılı:ları yer yer parçalayarak tur. 

Vita JatJanaı •tular •ulan 
kime sattı)uu llate halinde 

teült edecek 
Peynir tanzim utlflan dnam et

mı.lı:tedlr. Belediyenin el ko:vmut ol· 
dutu :rr bin tenekeden busUne ita. 
dar 13 bini halka intikal ıtmlftlr. 
Bununla beraber 13 bin teneke pe7. 
ulrlıı. iataııbulun 7&1nıa tltl hafta· 
lık haklJı:l lhU)'ICl oldutu Uadı edil 
mılı:tedlr. 

ö e ,.andan Vlta J1t1 tınlatı da 
duam etmektedir. MISJ'OI, haftada 
IO bin kilo l ajiı tüccara tab.ııta et. 
mekte n bellrttldltlne ION bu :val 
Jaruı mUhlm blr l:ııımı halka ıntl· 
tal et.meden katınlmaktadır. Bel•· 
diye, Migrolun taba!ıı e•ıııı 90 bin 
lı:llodan CO btnlnln kelldlalnf' nrll-
111..:nı U.temlştl:". Zlde edilen bu 
T&~l&r Beltcllye ,. ı •e mutemed ba.lı:· 

.lı:allara ten "dl'~celt n bu bak· 
.lı:all&r daimi •arak mural:•ba aL 
tmda bulundurulacaktır. 

hurafeye 
müsamaha 
etme cinayeti 

YAZAN ı 1 naaıılann yaradılellltlan &n· 
cıan b .. lıyarak. kudret n 
kuc1alyeU Ozertncıe blrl .. tlk· T f S • • k 

Gunu GlH1Ur1G 
Alaturka 
.• Autobohn• 
B atı71 llraek alarak 7aptJll. 

.... lfl9rtD ,.. te111••• 
akıaınası lılr tek bll1Ull 

ll!'belıe da7anır. Batıyı alaturka
ıa,ıırmadan lçlmla raluıt etmeıı. 
Bil ı•ne&k8flllln rn 71!al ıı~ 
il htanllal Rrlan 41quıda ... 
çıoldeftlrııt:ror. Deınolırat ,.ıı 
Uert ıelealertJaln Jıer tırsatıa 6-
ltlndükleıt -.1ıv Leadra .. 
fallı 1oıuua orta 1ertıı~, ldloo 
.. U.larea UllJln lllr Y&Ja Jıal .. 
nmı ıne7dana ıetırlllyor. 

Şf'blr dıfındıkl bir aırtalt 7olu• 
ortasında kimlerin pIJasa edece-
11111 keaılrmell, JIÜ b!Q .. 
Falıat .. f9lllr Cıp l'eflltlaU
llk ıtınlet'lıa &6sterlf Jınetl Pf• 
tikten Mua, 1Uı teıa lıııüdao 
catıaı " Jetllllklerta kul'1QllC&
tıaı ,ı .. ldea söJlemek 1ıa110. 
Hatıa dalla lllr ma~ sonra. 11• 
süı )'&Ja yolunun lltıılltıttın ıllS· 
d•n çıkanlacıtı Ye yerle lılr elit. 
lef'f'k asfalta lı.ltılacaiı da ... 
la Jlkın. Zira llu kadar ıııttnl· 
IPa llu 'llalü 11talt FOida lıal'flo 
hklı lklter 11ra nakil yasıtall 
pek yakın dUtüYor, ltlrlllrlne. 
ffp le hızlarını lllraz açtılar mı, 

lllrlllrlerlne sürtünür 11111 ıecl· 
)'ortar • 

buS(lnlerı haaırlamııtı Her toP- Pakat 27/Elıı:lm 19117 tarihinde 
lumda aydın dlyebllecetım z kim- yapılan mllletvelt111 aaçtmtnde oy
uıertıı miktarı pyet mahduttur. !arın veriliş tarzı memlelı:e ımız
Bunıar büyük kOtlelere hareket- de ve cıemoıuat.k hayatımısda 
lırr1nde yön verirler. Cemiyetleri· aydınlarımızın ve onların C1A•ala
aydınların teklmOI ettırcııtı. mil· nnın nekacıar bOytık önenı t~ı
letlerl onların y .. attıtı lnklr dıtını ~termit bulurunaktadır. 
~dUmes bir pırçektlr Memleke- Muhalefete nrllen ayla:'ln fula
tlm19de ı Nb cıen aonra bazı ı:ıo- lıltnı ııacıece iktisadi ıkıntı •• 
lltılı: f&halyetlırtmıa. demoıtraııt- l(lc;lüklere atfetmek dotru oımu. 
nln •bir ek&ertyet atatemı. -oldu- Ballın hOrrt1etlnden köylü r.e an
tunu beyanla. Türk aydınlarının ıar de enler birkaç yıl içinde a,.. 
bllh- cıevrlmlertmlz konusun- dınlarımızın bu m-leyt töyle"
cta, hiç bir tekilde taviz verilme- kadar aötüreb im t ole1Ukları:u 
melli için Tiki QOlı: haklı latekler - belki cıe hayretle mütahede etmlt 
ne ı~:rııı: oıcıutu önemi vermek olııcaklardır Böylece adet ı barı 
J tmımııtıercll Yapı an heaaplar ile büyülı: bir feY Uade edemeyen 
ortada ldl Yurdumuadakl cblr cıu bir avuc;• aydının QOlı: lı:n 
avuç aydını ın ııec;ımıercıe yerece- bir zamanda aöeterctıtt manevi 
iti OJ'lann adet itibarı ile büyülı: ıcunet b r tere daha anl .. ılmıt 
tesiri olamudı. Halbuki bu mem- oluyor Burun memleketlmlsde 
leke&te halkın 80 e yakın b r çoıtunıuıc. b• t dahi olaa h&ltlm 
kısmı oıı:uma :vazına b lmeyenlcr· teminatı, b&6ın hürriyeti, onıver
den mOt.,.ekkllellr. Okuma vaz- ette batıIIU1ızlıtı konularında lrt'r
ma bilenlerin de hepsini aydın ,eıte yakın bir anla\"lşa ııahlptır. 
nymata lmkln yoktu O hılcıe Netice olarak şunu belirtmek ı.ı.
b lhaMa oy bakımından c;ok b(I· t rnruz ki. ~ttk sec;ımıense o,. 
yük önem an.eden bu bOyüit ço- bakımından gerekse demokruımı
tunıuıun cehalet tarafından !&- zln lnltltafı vıı normale k&VUıt' 
tıtımanna ıröz ~umulabilirdi. Yı-- ması h~wıunda a:ı.-dınlarımızın 
ter ki. bu ll!ltl!imar keyfiyeti mem- tef! r ve rolü zannedlldltlnden çok 
leketln aııayıı ve emniyetini ba· cıaha fazla önemlidir. iktidarda 
ıeıcıar edecek kadar ileri ıı:ıtme- veya muhalefette nerede ol\ınur
aın ııa oluıwtın •~dınlaıa el uaatmak. 

Öte )'llldR eledlye, bıııUnden 
ttlbereD, tUcc rlardan, elleı1nden 

çllı:an V ta ıa&lanuın kimlere satıl 
dılmın llate ballnde blldlrllmealnl 
ı.ıe,._ıc, Jlllan ballı:a .ntl.kal et· 
ıırme,..n '" ~ıran tOccarıar ıı,.tı:· 
lı:ıDda -ı takibat yapılııcaktır. 

lert b .. lıca nokta. elin menıwnu- ay ur o men 
cıur. Din. inanmak. aı1tnmak, ıı:o- ti~KI HAT\\' ('l:\llll RRP.ltıl T..\U'lR SÖIDIB:-C 
runmak Jbtıyııcıncıan cıotmut Ulbl H t k' C h · · 
bir kudrettir. Bu kudret, lı:eneltne a ay es I um urretSI irticaı Oktar. buna mQaamaba aö..- Memleketini 19ve11 ber vatane1111n 

iıtalallal ye eh'ann .. eW, alt. 
ını, nıetn ıen .. lllrte Ulalt 701· 
lir merakı, Demokrat Parti ileri 
ıelealerlala 7urt dıtı pz11erlll• 
•• -ra ~ .. tir. Al· 
ıaaaJer'ııa AatoNJaa " itaJJaa· 
lar'la .ı\atostrad'lannı ıınaeır al· 
eddan aabalıkalı:. Fakat lmd 
aJdaklan 1111 en otomollll 70111 
ruua orta 7erlae 7&7• ıntlefl 
JapaJdılıal aalıa Dende ....... 
lerT Rlc lllr Jenle. Şeblrleı arall 
motorlll llllı:ll _.... ıNlt seP 
fial JıızlaıaCırmü ~.. ,.,.. 
1aa 1111 t.ıp 1o11an clfeldl ftll.I• 

inanıp ba&lananları lı:ötQ hareket- .;.. _ _ __________ ....; terlrııelı:. bize do bu oldan rıre- bunun üzerinde hlllBUIYetle dur-
ıercı.en aıaıı:orar. Balı:lkl bir MüalQ· ve tcklmtuü emrecıer. Terakki •e billr. ması milli bir vutfecıtr. 

«Siyah inci» zeyfi
durumu tetkik 

man ptertlemea ki Jı:uancını b.. teklmülden uzak kalmlf memle- B ütün bu halclkatler meydan- o ıımanlı 2mparatorlutu tarl· 
kalarının zararında arasın, keneli ketler başkalannın eaı:1 olmakta;ı da iken bir kısı.:n J>Qlltlkac:· htncıe sık sık rutlanan. tr--
rahatı utruna başkalarına fenalık kurtulamazlar ıann. ııeçtmcıe re• &\'lama tıca ve ı ... ubu tahrllı: au-• 

nın 
etatn. Aziz milletimizin. bu mHbarek ıçın, irtica v~ taassubu tahril: et- retıyle. işbaşına plmek hle1118lerl 

Hakiki dindarlık, baklkl 1140610· memleketin •ırlar boyunca irtica tiklerini gazetelerde teeasürle o- ı:ıeıı: çok kan cıökülm•lne aebep ol
mantık yalnız namu Jolıp oruc ve tauauptaıı ıı:ördülü zararlar ta· kuyoruz Filin ;;erde bir zat ıı:Qr· muttur. irtica ve ta9mUP. mnaa. 
tutmaktan ibaret dellldlr. Mealelt rlf edlleııUyecek kadar bQyQktür &üye c;ııuyor, akaını ıcıcııa ecıen var• maha görerek kunetlendl mı. mu
•• &anatında hileye Hpmamak, kim Geri kalmanın biricik Mbebl ber mıı ıı:tbl, «Siz Müılüman Türklel'- kadcıesat tanımaz. biç lı:IJDMY• • 
ııenın zararını istememek de llzım· dnlrcıe mürtecilerin. saman za· sıntı.» diyor, sonra tı4vo ediyor· cımaz. t,te 31 Mart Yalı:ııaı. Şeyh 
dır. Namazın, orucun ıanıotmaaı. lD. maıı. ortaıııı lı:aııttırmalancıır A «Biz din adamlan yett.ştlrlyoruz. Salt ıııyanı. Menemen h&dı..t, Ma 
ıanıarın doıtru yolda yürQmelerinl r.ıa Atatürk bu mQbarek mem.le· mektepler açtık, buralarda dört. bin latyacıa Ahmet Emin Yalmana Y• 
temin etmek ıcıncıır Şu halde bir ketı cıüımancıan kurtarcı.ıtı ıı:lbl. Türk c;ocutu okuyor ,. pılan sulltast. NlbaJlt blrkao ay••· 
tnııan. hakiki dindar sayılamaz Bıı taMBUP ve burafattall cıa lı:Urtar· şımcııre kadar memıeıcettml:ı:<1" vel Bursa<i:ı h,rkaç m,caup ve mQ
ıı: bllere rtyakAr. mOnarık denir mıttı. Fakat bir samandanberl ta din adamı yok ,mu tdl? camUerde teııııs: n mu ·addeıı 41nt ilet ecıe-

, 
mevzuu oldu 

le " ·- lfllllaıVla ...... ınek, 1daaba alı:lıııa ....., .... 
lllr nım oralarda lleıl .......... 
1111eee sGlerler. Zlra lııatMla lıll' 
... lllr .. _,.. da1ımır '" .... 
mutdd ballı nr*?. 

O~ııa ki oY'U bOyilk bir kıymet meselelerim 1111 mUnakaı ... mı on· 
taşıma.yan ceu bar u ·uç a dın• ıarıa beratx>r ) apmalt onlara il ı c 
sadece cıevrlmlertn tonınmasını oldu!darı Cll'~erl vr.rm" htrhalcıe 
cıc il. bunlara ~enllertnın de k•· memleket mız iç n raycıaıı olur. 

Pl:vuada •Sly&'l !Deh !amini alan 
1:eytln natıannın dtftllllı )'tlkaelltl 
tarşıaında htıktımet tarafından ted. 
birler aıınmuı kırarlaştırılmıştır 
Yapılan inceleme ııonuııda zeytinin 
müstahallden çol: daha ucuz flatlar 
la &11tın alındıtı, ~ata• burada Ani· 
den cıau :vOkseltllerek plruara ıtı· 
rQld!itü anlafllmıştır Nitekim dOn 
neşredilen Belediye n .. rlyat bUlte.. 
ntnde de bu durum açıkça belirtil· 
ınlstlr. Bükfımetln flatlan indirmek 
ıotn ne Slbl bir ıedblre ~ vuraca· 
tı merakla belı:leıamelı:tedlr 

Yalancı, hıleklr tıısanlar ar• asaup erbabını ok ıyanlar aörül· namazı kim kıldırıyor. cenazeleri rek r.a.-n.de ). ptıkları ... 
aıncıa zenııııı. kudret sah bl olan· mekted r ktm kaldırıyordu? .. :Ru naıııl ıı:o- Bunlar. h ı uıünlı:Cl llbl. et-

llllld ae elurmııtf .ıı..w 
b•lıanaealıhr, lleW de. .....,.... 
ıtır asfalt 7olan ortumda ..... 
lllr rellJ tle ıt.ı-•na ..U • 
saaı oı- mı' ..,_ , ...... 
Jer de eılıacaktır, utta. .,... 
tlrlp lloSIDUI pek al itle ....., 
dl71aJer t1e lllllıuaüWr. M&ea 
lnuılan ıı......-.. ~ 

tılma ını an.u ecıl\orcıu -------------
lar ~ardır Fakat bunlar er ıı:eç T&M11up. memleketimiz le; n. ;ı:o- nuşma?. Hani cıını htslerı okşa- rafımızda z.:ı tartı dQtmanlılı: 
p rt~aıılığa mahltOmdurıar. müıııam kadar tehlikelidir. Komü· mak euçtu? Han din Politikayı hlı;BI besllyenl r buluncıutu b r ıı-

Bu it n zahmeti oıcıu~ ve l y d - - L 1 k 
müsbe~ )önden halktn 'erecetı u r a .uKU m a sa y asa 
oya 0 ı:nellllk tetolri bulunma a- ed'I k' d 'I 
callı muhakkaktı Alı:ıılne olarak 1 e n itap Ve e rgi e r 

H akit! ~lüalümaıı. martecı, ntmn, bazı ııoyııuz sapıklar hariç. Alet ecıllmıyecektı? racıa irtica ve taaBIUba mQııamaha 
müteaııı;ıp olamaz Hurafe!& hallı: aruında revllQ bulamaa. Bal· trtıca ve ıaaeııubu tahrik etmek etmek bir Afettlr, bir cınayeLtlr. 
rı ıae •la kabul ecıemcz. bukl dllll llper eddeıı trııca. her tal ne kadar kötü ı.ııc. b\\ bale aöı QünkO düşmanların tııtlfade ede

MOrıec:t ve müte-~ar ber )·eni ıı. 80ltulab111r. AIJ& " Afrika Müı yummak ayni derecede urarııcıır. ceklerl yol budur. 
ıa ...... lladaabltlle .... . 

cehaletin oktanmıısı ise oy temi- Ankara 6 rHwıuall - Balı:anlar 
n ne de >arcı.mı edebllecelı:tl. El· Kurulu cEcııt on SOııyalıetıt yayıne 
ha.-;ıl cşu bir &\'UÇ aydın• bütün vının ıransızca olarak yayınlacıııtı 
bir memleket sathında ltac; OY'• 19 k tap ııe cMedlclne de France• 
aahlp ıcıı lı:l. itte böylece. m-.ıe- de--ının M ••vıaı Ye arapça bir 

Bir saat~i tevkif eclildl 

,eye düemancıırıar Halbuki dini· ıumanıarının ar•ıına ıı:omnnısm 

mız yenilikleri öğrenmeyt, teraıckı bu ııuretle atrm1ttlr Ta-up -ve' CHP Gençlik Kolu 
r--=- YENi SEKiZ KIT AP t '- öl (il 1 mü ·•- .._ ın.&mıtUD ""'tlll edıncla bir .. yt aadeoe arıune "' c; ere • de--' ııe b r --tentn '"'rc1• ao- v-

1• !eri bil klcrt ne- • •• ·- • - hıa dQll Adlt- IHkedlleNlı: Uk ta .. a eden n vere ece ku!m1111ını Ye datıtılmııaını yaaalt •·•· 
tice elbette bu olablllr<tl. 0)-ııa ki etmııtır. eorsuaunu mtıı.klp te•klf ed1lm1t 
mıcıalyonun terıı taralı th:nal e- Y•ak ed len kitaplar aruıncıa "" -Sııe pınclerUml•tlr. 
d Jlyorcı.u Bu mesele seçımıercı.e 8 al •1 ın.amer.ıtıı Qetlu Jttlı:aek tıatla 
elde edilebilecek oy bakımından cEnreıa. Len ne ve t ine n• •<» -~ atmaktan aaıııttır. 
f'le aıınea dahi, hatırıanm .. ı ııe- yalızn:ı ,.. kıomüdnı~ ... nzerlne Y• Kara_.-nı'z haHında Lıı.-..ıı. 
r"ken mühım nokta a\•Clınlann zılmıı kitap arı a v-.. ır a. D 11191 

arzt!ttıtt kıymııtın adetlerle ıra- Demokrat lımir 
dPlr-ndlrtlmnın n yanlış •e hata-
lı olmaaı ıcıı Toplumlara yol ı;ö • gazeteti cl4v6 edildi 
teren. onlara hllele ve ~ıeceıı:te 
dama hakim olan aycsınlır adet 
ı ıb&n ile hervercıe azınlıkta kal· 
mı ıarcıır Fakat ibraz et• kler 
manevı kuel~t •e kuvvet ısayesın
de bü ük kO leleri her zamıuı t«"-

satıııncla yeni ltir usul 
DealsJOllan işlet.meal :reni aldıtı 

b r lı:ararla xarscteeı. battı 13 B ı 
mnkt 70krularının blletlırlDJ dot 
rudaD dolrUJ& steelenlııı al&bllme. 
1er1D1 -aıaautm eatııaıı 1ıı1ı1tıemı 

Varlık Yayınevi bu av da size yeni 8 kitabını sunar: 
ı. Homeros: Ody~~cia, çeviren Ahmet Cevat Emre, f 

lira. 
2. B. Seeatiıdl: Mitologya' SöılUIU, 2 lira. 

Atatürk' ü anma 
töreni tertip elti 

3. v1ıdınm K f'Skln: Bir Geeenin Beyli~i. roman, 2 lira. c.H.P. ııençllk kolları. Aıtlz Ata· 
4. Ala&ürk Diyor Ki: 3. cü basılıı. 1 Ura. tUrlı:tın öltımUnUn 111. yıld&nllmU mtı 

nMetwtJyle. 10 ıcuım par;ar runtı, 
5 . .Nl!CıU CUm1ıh: Giınes Çizgisı, ılirler, 1 lira. bUJUk bir Anma TOrenb terUple. 
6. Macar M:ısa11arı: Çevıren: S.N. özerdim, Çocuk Kils. mitlerdir Ö{ırencıııımıae ıs0re bu 

ı lırs. torene dlıvet ed imiş bulunan c H. 
' 2 b J }' P Oenel Başkanı ismet inOnü ile 

7 Tom Atnaınıa K•ltibHI: Çocuk Klbıtı. 15• ıra. C.H p oenel idare Kurulu Urelertn 
8. !\Oaınık KPınal: Ha:ı.. H. Dlzdaroillu, Tllrk Klhilı. 2 cıen bu !arı bu arada Prof Turııan 

Bas. 1 lıra 1 r. nun " rımı .. ımeıert 
~--------------------------------' bek cnmek~U' B ı örene, Yalrnp 

Kadri Kanıoıım no lu vt' R en Eş· 
ı; eri altında ~ al> ım r 

oanyad• b r m let v\e 
........... ---- ,.... •• '°19dl 

c~ er ne a rrı a.dın f(ıMti az ................................................................... - ........................................... . 
, , a QOk te6 n en ınüstall'nı ·a• 
ıamu Bü>•nıı: kalabalıklar er ve a 
ge takat mutıaıca aydınlar tara
fından yayılan fıklrlertn cazlbelıl
n!' kap1ım11ıarcıır. 

Tarihte oıı:uduitumuz bOyük 
devrlml"r acıet itibarı ile mühlm
senmey-k olan aydınlann eserı
cı ır. rranııada büyük tbttlllden 
r.vvel lhttlll fikrini milletin ru
huna 11tndlren aydın ; uarıarın •· 
<ledl ıo·u ıreçmes. lhttıll tıe be
raber cumhuriyetin tHMüaü de 
aene birkaç aydının e.erıcıır. İh· 
tUAl sınaıı'4a mllletln llSmda 
cumburlyet delll mefl'\1tl krallık 
'Vardı. l'rOf..Or A. Aulard'ın dedi· 
iti llbl ballı: cumburtyet için de-
1,1 U)'fl hareket ecıen bir 'krali
yet ıdareııtnln frenlenmeııl ve 
ko trol altına aıınm•ı için ayak• 
ıamı11tıı. Jtrallılın ortadan lı:al· 
d'rılmlal bbal8 ıtonuau detıldl. 
Ha =a olı:adar ki. lbttlll bavaaı 
tç n •e, ilk defa krala boyUn eı:cıı
r n ı:tata oenfıraux mecllalnc toP
latı ı halinde lke:.1 Kralın si.""me-
111 bQyOk heyecan •e alkl11 v~lle-
11 obDUI ve bir lhtllllcl mebua 
hereoan •c Kralı aıtışlamalttan o 
anc.a dQfüp can vermlttL Fakat 
lhtUlltn a:rcıınları thtllllcl ltütle
lerl QOlı: k- bir &L-nadna cumhu· 
r ~ yapabilmekte sorıuıı: çelı:
mllllltlercı.ı. Kendi tarlhlmtlden 
de mlMller ptereblllriz. AbdQl• 
hıımld tıtlb<ladına kartı dtrenen 
ayı.ınlarımızın adedi herhalde çolt 
tıı.bank deltlldL Bu ff'racat sahlb 
it mscıer yurt cıışında muhtel.f 
memleketler<l• da&ılmıt o!mal&:'l· 
na ratmen. htırrtyet fllı:rtnl mem
lekete ııokabllmı.şler n bu !ikrl 
halk tabakalarına balf&n Ue • • 
yab ım111crcıır. BusQn dahi de
mokraal flltrtnln hallı: araıııncıa 
yerleşmı, oımaııı. ilk atızda bu 
t ıtr benlınııCll en aydın!anmıaın 
eı!er detti mtcı. r? 

Baı>ın bürr ;eti. onıvel'&lte ba
tuna :dılt. h&lı:tm teminatı ve ııa--.oıaırorua sırı ııa .• vah-nh•vah-
Pek ertydlk •urda. Alı.ş<tı:rcıık blrbl
rtmlZI .. • cllJonlu. 

J:ıtralıar arabaya ;üklencııı1ncı. 
Sıtkı .. 111 terlemlftl: 

•Hade binin.• dedi. .ııuııener, 
Saadet, bade ltıaım • 

Mu.tara Ta:rbdan: 

ÇAKARALMAZ HAFiYE ,-

9t2ıM G~ SST!!M tMIZ 
~~ 8ıRıl)IQ 

'2i' :!i! ~ a:ı tı il 

,, 

YAZA~~: 

KEMAL BEKiR 

Edebi Rom an Tefrika No. 38 bep btr aıtızdan. 

1 ..... 

.&ne ıı:oouıııı dürtUlı:l971p araba. 
aa:rı ı.areı ettl. 

•m:vl oldu.• dlyı IOJleııcı adam. 
dtıpı ıı:aın dola,ıp onun, bunun, e· 
ıın tıkaratannın canını :vatıyorc:ıuıı: 
'hep.. Çok gUnalı aldık.. Ondan bu 
utl .. • 

Ane, batörttıeuno az indirip dert 
ıı dertli •Oh• dedi. 

•Bubi, lı9ll blDd.1111.> d1J8 lıllln
yordu. 
ıt-tuıana Ç08Ulılan. aıııamadılı:

Jart bir ..,. ballar ıtbl tekerlıklerlD 
dibinde .-ıntJVrlar, tçerdeltl ot· 
ıanlar ıtılQfQJorlaldı. 

KOl'banz euııı geldJtl yana )'tlr1l· nr adım Oııe çtlı:talar, ıstılQfenlı e! Yaylı hareteı ettl. Araba, Otekl 
dU. sıt.ıı:ı: aa1ladllar. Kamçı f&kladı, J&Jh lle bahçenin .lı:Ote•lnl dODUnceye tıadal' 

c.B.ade, rel lelll cıe 16ttırem.• 4e- lldl. Onun ardlndaD Jtıkltı araba da ıı:örtıatız elinde aopuı. öylece dur-

sıttı: 

•Atı da uttım.11 dlJe IOyleDdL 
ceatmııaeaktım -•e.. ŞID4J ıt-
111111 olurdu .. • 

AYtl RaJTl,.Je dODdtı: 
.zabmet ettiniz. biç ıeı-Jdl· 

:ali• dedi. cHacle, Allahaumar\adık • .> 
•UturiM oı.un, ııturlar oıaun. 

lleç ..aı-• mı oıunau .... 
•l!labebdan kalkıp seldllıs...> 
Sanlıp Opü,tUIM': 
.uuuıma prt_. cledll9r. 
xomatız; 

cNtrede Mllttifah ltrerek pytı. 
p .oıtııldl1. cLln, nlfediıılı1 ?> 

ıı:ılnl uıııatıp, eı :vorclamırta saçını. 
batını oıt.-ctı. 

• ı.en, aen niridiatnt. dire llaaanı 
da tuttu. 

Sıttı izzetle .lı:uea.lı:laştı: 
•Melı:tup yaaıcem, aen de :raa. • 

at?• dedi. ~ 
•Bls hele 'lal .atı~ nnn Jlr> 

ıııze . J>ek el• eylfldlk fUl'&da.. 1'1•7· 

"x·• la el öpüP ya1ıııa bln4 ıer, 
iZ r -"ut-· 

BaJTl,.. oıılara - .... • 
.varmış ınaııtz epey .. • dedl 
cDalıa eotudU.> cSed1 Ane. cS\U'&J& 
ı tın aattık. _.,..dı.ıı: .. Jlhp birle 

ıse• r aalJIP olamlJOS ki> 
eellll oltU10f, dPfa ltUcakl .. tık· 

sıtlı:ı netle aon 
tan .ronra -•cııdt 

.ı...n. Jtadtrl diye ..... · • 

dl .oeıır mln?• ltıpırelaclı. du. yerinden kıpırdamadı. OOHell 
•Gelmeye gelirim emme .. Ta:rıı lı:Ofeyt dOnQııoe tımeııe ... tı:aybolunca Sıtkı: 
sanldılar. rw nlertııı yollandılar. cıı:ytydl,• dedi, •.li:vllclııııwı slblY· 
•Unutma blzl e mi? Uzak detllls. Sıtkı arabacıya: dl. 11 

•BllaDU,• diye eealındl. cQartı· yolun dQşerse ıel .• 
•Nereden yolum dlltlCl.lı:t OICUJ«>- dan mı ıeçtcenh 

ııuz ılrt. • •T~ oradan mı ıeçettıat• 
•İzzet Efendi ıellrkeu taltll Mil •Yok, :rot. ıyt.. llUcUlba slbl ılt 

de peşine ıel, • 0Jle711 .. 11 
.xacıe. had• ı. dedi !uet ıstııerelı:. Oııde :ra:rıı. arabada. ıı:uaıı.nın 

cB n prl. erken çıkın JOI&. • .ıı:ı:rı HlerbllD aramı4aD pçlp stttl 
•Oelmt:vecen mi?.• ıer. llolıalı:lalda. .amtııı:ıtı, doııeuz 
.tllf&)lh. tnf&ııanı Had• • çocuklar. 111llarUlda uıal tOP9k· 
cRade. All&haıamarladık • ler, duftr dlbl:a9 09klll)'Wlar Araba 
•Uturtar oı.un. dedi ıı:orııa.ııs. ,. lıalı:ıJOrlar, llM&llla Kuatafa on· 

cBen de blnem de yola ddUı!UOn- !ara ıı aallıJOl1ardı. Tol ortuıııda 
ce enerlm • )1.)'IMk an)'ID, ...ıeııeıı taroklar • 

Ra.an yaylıdan: hol'Olllar aaıın:raraıt kJ7l1ara ıı:aoı:ror-

•Oel. ıel I• dlJI çıltnftl. du. 
Kızlar analanllı J&Jlıdan 09kerelı: KaabeDııı plert - bulmıJ& .,., 

bindirdiler, Sıtkı da 6nce gortıafl- Jarken batU bir JN11t blflMb, AY· 
ııı blndlıdl. aonra lı:ddlll bindi. 
:iuetle 1ı:an11 11::rıının :ranuıcla)'dı· 
lar. otlanlan da oıılaruı ıUer1DI 
OptQrdU .lı:acllD. Hep bir alıadAD 
konutu)'Ol'lanb. Anbllal Btıatl ,.. 
rtııı seçti: 

•Deh. dlylaı mi? Haıır mıııı.nız? • 
Soma bir çatınf, bir lıeilnf, &ÖL 

ler utur olalar. Allab-lad1ltlar. 
çocukların cQIUtmelerl 'blrttırlnı lı:• 
nftı Yay ıduller, kapılarda 'biti• 
teıı komf\llara eı ettller. Oıılar bl. 

.. : 
cKAdlr, Mil 9ll llrt. la"'8111l.- de. 

di. •Yoruhu•uıı aoaa. 11 
•Ra .. 11 dl:VI 'bafllll ltaldırdı 8ıtkı. 

•Btan'll duruHr de Kadir 111alıı •• • 
Yarlı durdu, araba tı.lı:ırtılan ke· 

ıııınce ocıcutıar ııuu,_ıırını de 
!teatiler, iki yana bakındılar. 
ıı:omatıı indi, ıert çüilarek: 
•Had• utur ola • dedi. 
cAUah•ıam&rlaclı.lı:.• dediler bıp 

•Ya&.• 
•Atan gelmedi, baki Blrl çocuJc• 

ıan yollaaa)'dl cıa. ıtdtn ııaıaıııaın 
elini OpUn deeeydl .. • 

AYte ua çıkarmadı. 
ıtuaba. uzaltl&fUlı:ca, oıo, aeal• 

bir toprak fıAını gibi gOzllküYOZ' 
du. Sa da, bitişik bahçeler de bir
birine lı:arlfllllf, bir yeştl atao Yllrlt· 
nını andınrorcıu. ıı:aaabanın e•le 
ıraaında, ÇUfl ortuına ra.sllyan 
yerlerde, bir mınan. üç uzun taTak. 
bir de genı,, dallannın aruı nere
deyııe belli olacak !tara kavak >"ük• 
aellyorcıu. il'e giden yol. ak bir ... 
rlt ıtbl uzaıııyw, uzak dallar !..'! 
aında IOmdeıı kayboluyordU. Y
,evlerln dam.lanncıa, Ddtnlar. ıtı11ıt1 
ıarhaııa ..n:vorıar, ıep.aıerdekl, tıe 
haaırlıtı domatn ~nı ıı:uruıu 
7orlardı. Buan batmfl&r, çatınşlar 
1ıll7or, uaaklaftıtça hi9 duyul~ 
oıu:rw. taaba blrbırtn• ı71ce 

0 
• 

,ıyw. nlertn arallk1art IJOlükm :ror 
du. 

•Hıhl> diye ıı.ııu:vıa ttııaınu.slDI 
belirtti 8ıtkı. .oe1>erM111J'I ... 

•Ne edecektin atı? dedi Ayşe. 
c06ıtır1Udük YICllııatzde tıatıar

dlk f\1?1111 .• 
:aazı ııazı şatat •aktı lı:OyQnden 

çıtmıf lı:OylQler seçiyorlardı. Toprak, 
.atda. aolda dUmdllJıdU. ötelenle 
bir harman nrdı, Küçük bir çardak 
altına ..ııncak kurmu,ıar, bir uraıt 
çocuk da onu allı:ronıu Ayşe Muıta 
rayı: 

cBalı:. ıördUn mU?>declL 
•Ne ediyor o?» 
.x&rdeşlnl uruct.u:rvr"11 
Klaıl ekin biçiyor, lı:lml dtınn ıU· 

ra:vor, ıı:ımı harman ••uruyordu. 
•Bu yıl ekinler 18\'felt.• dedi sıt 

tı. cpqıı mi Htıeno?• 
Arabacı kamçıyı f&lı;latıp cıondU: 
•1'•1> 
cOntek C11rom t.lı:lııler bil Jllf.
HÜlllU b&flnı çe't'trdı: 

.ô:rlı.• deci!, •BelUJdJ atl ..-. .. 
Beç yaıtınlr ratmadl. ınuaıı: siıtl.. 
sınme kaldıran ıtna ltaldtrtJ'OI'·· BU 
rtne •)'1.. Oldellm dı balı:. 11ooalar 
yanında heç mı beç., Bu stıı• -:vt"• 
Sıtkı ıöat.ereret: 
•Bu kimindi?• dedi, 
AffC •Dortotıunun.- deyiverir 

ref ünaydın da dAvet edilmiş bu 
lunmaktadır ar 

Öt" yandan. bir C H P. he;vetlvle 
bir ııı:te Adanaya sıtml8 olan C H.l' 
Oen"ı Sekreteri KaaUn QUlek'ln de 
buglln şehrimize gelmP.SI beklenmek 
t.f'dlr. 

Bir s«uk ıu kazanında 

boluldu 

Sarıyer. Ort&çefllle caddaal 17 aa. 
yılı e•d• oturan Muhittin Bakire
nin iki Ylflndakl kızı Samiye dUn 
ubah mutbaktakl bakır kazandan 
•u tçmek te~rlı:eu lçlue cıu,mUt •• 
batılara& ölmu,tar. 

BUGUMKU r 
HAVA l'9'111ı11 ...... 

roleJI.....,.... 
•- taluDJaJerlae .... 1'11118 •rtm1a " cı.-.a laaft ..,-. 
calı ll11l11U11 ıet-k. rblldl' 
llOJl'llZdaa UJ11a11 ..- _.._ 

dil olaraıı: -ktlr. Dllala .. 
7lbek llaraN&l +ıa. .. 11-.n 
be il laa&lpat elaralı: .,.... 
dlbaltUr, 

TAKViM 1~::~:1 

AY 11 - OO!ıi 30 - RtZnl 111 
RUM1 ı:nı - SKiM U 
etcaı 1111 - .. ıtı•ıaııır t4 ..... ...., 
BABAR 06 S8 Ol 19 
öouı: 11 118 06 59 
lldıu>l 1441 OU2 
AKŞAM 16 59 12 00 
YATSI 1133 01.31 
IMBAK 04 58 11.117 

GUe ................ ,.. 

Dlar " ......... ........ .................. 
lı:ol1NIUJla: 

•Yerin dibin• bateın. dedi twı. 

tıyla. c!fe aanı:von?• 
RtıanU kamçısını kaldırarak: 
cBu Kuşsözlerlnkl,.> dedi, 
uzalı:lırdan, derinlerden, belli be-

llralz. bOZUk düzen, ııaman zaman 
yüklelen zaman aaman alçalan bir 
türkQ geliyordu, Harman :verinde, 
yeni bir hızlı işe b&flanelıll dtınne 

8 QrlllmQf Oktızlertıı k°'utuııdan bil• 
belli oluyordu. Ttlrkü UDJlP ıtdl· 
yor. toprajla, ekinlerin tıetüne yaJI· 
ııyor, ta derinlerde, uzak csaıı etek· 
ıertııded kayboluyordu. Bir atıllllan 
çıkı:rordu, ama uza.ıı:ıaıı. tıar9IAll 

eavıranın ıOıle bakarak. dU•en 
ıınrenlJı mor dal;lann ardını dUtü· 
ııerek. ekin biçenin topratın çatıa. 
ıuıı aUzerek aOyledlklerl sanılırdı. 

Bu yurdu, bu Ullı:e:rl, ııad• ,...ıetylı 
<lfAll, uçsuz bucaltlız aar11ı. çatıalt. 
ll\llUZ toprae;ıyta ııevınler itin bu 
türkü Ytlrek burar, ımaııa aoll.l\IZ 
bir ra .. ma özlemi, bir çal!fm& ıtı· 

cU. bazan da bir ölOm dtıtUncell 
nrlrdl. 

Yaylı tam dUZIOC• çııtınca BUB
n Q kamçıyı çatlattı. Attar. b&f)arını 
lllP sererek kıvrak adımlarla hız. 
landılar. Xaaba ı:rıce utalllllf, tre 
rtden rol lncelmlfU. yoıculuJı: '1mdl 
bafl.ı:vonıu. Jıtıentı -.mı çeytl'4ll: 

•Badi, Ulurota, oQıDlıten-11 
A:V'9: 
•8eıtınetnen,11 41,..ıı: bir 410. mı 

nldanmıya llaf1ad1. 
sıtıı:ı c1a ıı:uıı:ıuııt dlslD• .-.U: 
•Bade Mllmı\DeD.» dltt. 
OUn iki &dam bOyu y1*.lelmlştl 

ıo• 

KISA SEHi~ HABERlERI 
* YENi DERNEK. - Gazete Poto 

Muhabirleri Dernel;ln1n açıllf tOranl 
dUn aut 12 do Mllll Türk Talebe 
P'ederasronu blnaaının un katında 

yapllmıştır. 

Törene dbetll bulunan fz.t.anb\ıl 
Vali ve Belediye ReJ.sl Pror oouyı 
ı:ııııon muhabirler aalona çılı:aıı mer 
dtveıılertn baaamaldarında nqsbklı 
eıra bilinde d!Sllerelı: allı:ıelarla tar. 
şılamı lar ve t6ren methallne ka 
dır gr-tlrml !erdir U urlu ve hayır 
lı olması ı.emennUıtyle kurdeleyi ke 
- Yali OOIEa 4erııella hl\lr& 
d8ftetlne "9Dlan ~tır 
•Fenı a • ve ft'dakirlık ı • ndc nzl. 

felertnı ı;arretll. tnıanll bir ruhla 
yapan arkada ara dalmı baprı dl 
Jeklerlmle tebrikler• * F.ı\ı\IJYET - Beleıllye Zabıtuı 
•klplerlnce şehJr dahilinde gUntın 

hw -tinde kon t.roı Te çallflllalara 
dıftlll ııdllmektedlr. 

Son Uç gün içinde ekipler 1124 
mtı-yt kontrol ederek 257 eana· 
'fa ihtar. 61 esnafa cıa pıra cezaaı 

vermişlerdir. Aynca 13 yer de mQ. 
htırlenmlştlr. * VlTA - Vlta )&~I fabrikasının 
müdür ve idarecileri dtın aab•h Vall 
Prof. Oökayı makamında ziyaret • 

Palıa& MI lltr pn1ıp, ... tir 
letelı " llat.laal. .... .... ... aJf Midi _ ... 7ellarma .. 
ntlJ)er JaPllıımlıMall laald» 
......... u.-. 
... , .. &Ilı, ...,. ..,..,... 

~-lbıaoıa JerlM lllıl
tıala-1rk•)'le P'llllC ,....... 
tıaUotaalan Jıabrlatmab. 
Batı71 alalurkılaştı.nnanın 0.

u.ını herzaman için bütün mil 
Jet çPk•r de, alaturkalık pınpl 
7oaları itin tçlndea lllr 117ft181& 
ıua yolıaau dal- tıal11Tel'lrllr• 

Burhan ARPAD 

Kahveciler e say 

dağıtımı 

:Blr ınUddet - fnlılsarlar tJftıUlll 
MOd iri ı O tarafından tahals e<11leD 
ıo ton çayı eJınafını tevzi eden 11· 
mum Kah~"cller Dem~ı yeni bir 
parti ~Y tevzJatı yapabilmek ıue"' 
lnhlaarlar Umum MUdürlUIO neııdlJl. 
dP tf'.şebbtıae gf'Çmlş bulunmattıdır. 

:ıı:neıee nrllen ıo tonluk ça:r ti"' 
zltrtı iti denm etmektedir. 

cıerek, plyua;a verllmek&e olau ,.ı 
mlktannın arttınldıjlını blldtnllW 
!erdir. Verilen tahata ,er. fabrlllo 
enelce teablt olwıan te...ıat dışlP" 

da her halta 30 ton Vlta Jllını ••· 
ha mutemed bakkallar ftllıtutJI• 
halka intikal ettirecektir. 

İstanbul 8. Nofl'!rlnin huzurunda yapılın Ekim (letillşinde 

Göztepedeki Aoartman 
DAiRESİ 

Beyazıt ıubemiz müşterileril'den 11877 sayılı ~Uzdan aahibl . 
Bay ISTEFANOS MOSKO'ye 

İsabet etmlıtlr 

• :l.tanbul cubemlz miışteri!erinden 56973 ıl)'llı cüzdan 
sahibi Bay Raıiot Öııfıt 

10821 

3000 LiRA 
K ı ı ı n m ı ı t ı r. 

• 1000 er Lira Kazananlar 
12493 dmıir), 891 (Samsun) 

• 500 er Lira Kazananlar 
CAnkara), 11849 (Edirne), 90090 (Kadıköy), 

91477 C l.tanbul) 

• 250 ı•r Lir• Kazananlar 
9İ111'7 (Ankara), 1!ıi (8ttf\sun), lMS'f {Osmanl>ey), 
1285 <htanbull, :18419 <Galata), 32079 (Jle,oğlu). • Bu......_ ba!JkJ 1)6 taUbU .. _...Uf para lknalJderi 
k~ ve keıfljel mektapla llelldllerine bUdtrDalttlr. • Fevkalfıde konforlu bir apartman d airesi sahibi olmanız irin 

siz de 11 Kasım akşamına kndar 100 liralık bir hesap artırınıt-• ~TLI, StGORTAJ.l, iKRAll.IYELt TASARRUF 
HESAPLARI DA BU CEKhJ8E ISTIRAI EDER. 

•• • • 
TIJRlilYE liREDI 

DBAJ::S IE'.A.SS D 
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Milli Kn.runmn l\fnh1'l'm~•lndl' dl'\8nı cilıtmı~. anıklann nnt;dt 
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18 Ekim Cuma 
Qünü bir telgraf 

Zeytinbu r unda bir genç 
, 

• 
aldım. A y n e n 

PROGRAMINDA cTELEVIZYON1UN PANAROMA 

SURiYE HADiSELERi HAKKINDA KONUŞMAN iZi 

RiCA EDiYORUZ. PROGRAM PAZARTE$1 GECESi

DiR. KABUL EDERSENiZ DERHAL CEVAP VERİN. 

BiLETiNiZi YOLLIYACAGIZ.> 

yengesini bıçakla öldürdü 
• 

~ y 1 e diyordu: imza 

DUn öğle Oı:eri, Zeytinburnu Stı. 
mer mahallesinde, 20 ;rt.şında bir 
genç, rengwnı bıçaklarara:t: l!ldür
müşt.Or. 

mamıştır. 

~ . 
bı: ~ bekıem~ıııım bir ancı& böyle 
:.rıı l&rat acı şl brnl bir hayli 
41~· sır kere seçimlere bir haftA 
cı • lltı llııpl:mlz ırtıaıtımıza ka 

8.8.C. Televi:ryon Kısmı 

Panaroma Programının Prodüktörü 

Must.nıa TUnceı, :rengesı ~Qşe.-rd 
Tunceli bıçııltladıktan ıonra kolla· 
nn<lakl 11 altın b!lezıtı n parmağın 
dalci altın ytlz.Ul\O alarak kaçmış n 
dün gece eç valcte kadar ;atcaıana. 

Ctııayetlu e:çek &ebebl henUz an
hşılamamı da Tuncel aueaıııı :JB
klndan tanıyanlar. Mustatanın .MU· 
ff>rttfl ötedenl>erl aralarında dAva 
mevzuu olan bir evden dolap OldOr 
mUş oıacar:ını Uerl ~nııüfler'dlr. 
MQ~rref TUncelln 58 )'&flnelakl 

babaal: cÖ le yemeğini blrllltte :re-

rııu,:~ıın haberıcrıntn içine gömOI 
>IUıe lt. 8eçlmcıen b:ıtlta bir .,.r cıu. 
<ıetıı:•Yordıık Dünya \ımurumu da 
te bl 1 Dulganlnln blrkııç glın ön 
tec.. ı:lın l::a+bnkanlL yoıtacıı •ı mü· 
ht ~ t~lgrar bile b!\tUn ~hemml
b;,: • e ra men Vatan cıa d:ıhll hiç 
lacı cazetecıen ınz a ~Uz bıılamamı 
b t ece iki •era Uç aUtun o.anık 
114, ~öter~ ılcıttırı.mı tı Lonctra:;a 
~~ 11 olarak aıcı.p re evtzronda 

'1Xıak her ne adar ra ip bir 

şerse de o anda gazeteden a)"l'ılma 
ra aönlUm razı olmurorcıu. Günler. 
<len beri maaamın 11 erinde hlç el 
dtl';me<len yatan yabancı cıı.zete!t.rc 
bir g!IZ aıtım Haberlerin b:ışındıı. 
Spııtnlk ile Suriye ıı: ellJor. Oturdum, 
b rtkmlş tefrika oıı:ur gibi hepsini 
ba t.an acına kadar ol:.udum. Bütün 
dOn1a Surlyeden b&baedlyor in 1 
ll:ı: '" Amertıı:an p ete frtne balca 

(®~Mffil~ILil 
ID !l ~ TIU,ll ~ Il 

ti ..,w~\''''\ _, 
f #~~ ~ ~.;~,.~ 

r:~:~.,. ~., iİ'~ 
, ... '"'.\.:;.,,•' .. .,,, .. ;ıı:, 

' f 111 ter hı • 1163 / . . ... 
~ ~asım 1957 tarihındc 3 apılan r;ckilışte muhtelif şubcle
rımrun mu tcnl~rın<' ı•ahct eden ı' ·ramı~clcrın lı tes1dır. 

25.000 LİRALIK 
<İ t:ın~t•1> n isabf'l etmi tir. 

5 Adet 1.000 Liral ık ikramiye 
Galata ( i tan bun 
\'enıcamı (lslanbul) 
Adana 

i\ydın 

İzmir 

10 Adet 500 Lirallk ikramiye 
Galata 
'ienıcami 
~Oğlu 
lQ)\sbn 

(İst lı 
( 

( 
( 

;.J) 

) 

) 
) 

Aydın 
Ad:ınıı 

Bursa 
l;;ıkJar (Ankara) 
lzmir 

l 100 Adet 150 Liralık ikramiye 
1 Galata 
ne~oğ}u 
~crlıta~ 
ı(\ .. dıkoy 
~~lı 
'i ıniş 
Y ni::ımi 
.\ n 
\ 

1 

l t r .... ul Ackora 
Anta:~a 
Ayvalık 
Balıkcsır 
Bandırma 

Bursa 
~~·hıın 
d~mit 

1'Jski chir 

Gauantcp 
İskenderun 
İzmir 
mıfartalar 
talatya 

Manisa 
am un 

Tarsm 
Trabzon 
Zonguld3k 

cak olursanız, Türk • Surlre budu 
duncıa 3 üncü dUnya harbi patlııcll 
pat:aracıık. Hlıdl&e ,.,. haber olarak 
bütün bu gazetelerin yazdılr.lıırını 
bt.z <la vermı~Uk. Ama onla.nn ma
.ltalelul başka idi. Beş mllyoıın Y•· 
kın tlrajı o.an bir ing1llz. gazetest. 
nln Hıt ya )Olla<l:ğı özel muhnbtrın 
yı lSl oOyle başlıyordu: cDeh~t dl· 
yanndan blldlrirorum-·• Aeab~ bl· 
zlm Hatay muhabiri ne yapırordu? 
İlk lşlm::r. ona bir telgraf çekmek 
oıcıu. Derhal cevap vadi: cNe <leb 
oeı.1? Bunıda ıeçlm ıuııreuerlnden 
başka blr şey yok.• Blz hemen, 
•Gözünü aç!> <!iye lidnc1 bir telgraf 
çektllttcn başka blr de merkezden 
muhabir roııacıık. 

Fakat gelelim Londrn dan yolla. 
nan telgrafa. Beçlm lill'Nl surırecıen 
bah.setmelt hiç <le cazip ı:elmlyordu 
bana. Loucır&•yıı. en geç pazar günü 
hueket. etmem llzımdı. Hıılbukl pn· 
zor güoü <le Tak.sı."ll mordnnında 
İnCinUrU dt.nlemclt istiyordum. Nlba 
yeL Uç gUn ~onııı. propaganda ıııaıı 
retlerlnln ı;ona ermesi IAzımdı. Bu 
Uç cUnde ne yazsam kArdt, hatı.a ,. 
zlfeydl. Başrazarımıza bunlan anla· 
tınca. c'Ma<lem ki çajlırmtfl&r ve ma· 
dem k1. alz n Surıre hakkında &ör. 
ley~ ft'rler1n1z var, çlelln. Bu cıa 
bir vazl!edlr dedi 

•Gclece ım » <!iye telgrafı çekUm. 
Dört u.ıt ı;oııra gidip gelme bir 
uçıık b le• nı \'aıaıı Ga e;e ine bı 

CHP Heyeti 
~ftJJf) .. 111111 

Ba%ıı·ladı 
Ankara, 6 (Hus\W) ......_ Gaziantep 

ve Mersinde tetlclklerde bulunmak 
üzere giden o H.P. muıetveltlllerlıı. 

den kurulu heret.Jer şehrimize dön· 
mUş!erdlr. Heyetler lncelemelerlnin 
aonuçlarını bir rapor halinde C.B.P. 
ml'rlcez idare ~uruluna vennlelerdlr. 

Bugün uat 10 dan 12.30 • kadar 
de-t'Am eden bir toplantı yapan .Mtr 
tez İdare Kurulu bu raporL&r 11Ze
rlnde çal14mışt.ır. Blrtcaç gün sonra 
oaztantep Te Meratn olaylan ne n. 
g lll olarak önergeler haz:rııına<'&k 
ve Meclla Baştcantıı:ına verllecelctlr. 

Kıbrıs için 
3 lü konferans 
istendi 

TOrı.: RııbPrll'r AJan~ı 
Loncıra 6 - lng1llz Avam Ka· 

marMJnda bugün, Kraliçe Ellza· 
bethln parllmentoyu açış mOnue
tıeUyle yaptığı konU§lna etrafında 
mUzaıı:c.~er cereyan etmıotır. 

Söz alan Muhalefet. mebusları 
hültQmctın Kıbrıs sıyaııetınl ten· 
tld etmioıenıır. İKi Partltıl sözcO
ı;;O C&llagnan. bUltCmettcn serelt 
Kıbrıslı TOrkler1. ~crebc Kıbnslı 
Rumlan 1.Dndraya çaıtıraraıı: ken· 
dllcrı ile te:ıısııt bir hütdmetın 
:ıturulması ımklnlarını g6rQpıC61· 
nl ıstemtotır. 

Beyazıt.Ajansı' 
lH İZ M E T İNİZ DE D : ~ 

1'Rktl)Gr 1 
P~nc.n aöyll)e~ım Bu ynılarda 

ıııze i~lltere;t anlatmA)"& alıfmı. ____ ...;=:::;;;;..-------~-::-::-ı 
yarağım. Zaten bir aı:-kaelattmın da --
dedljt ıı;ıbı 1 yıı inıııtercdc oturup lL'esloESINOE 
da bir tek kelime :rıızmıı.dılctan sonr;ı N U ~ 
5 cün için .dip elince bu maluıa t- f'( l l. i 50 
la kaleme ı;anlmak b rıız komik o- o 
ıur. Sa<lece inglll.eredc ntler ')a;ı. 1 7 5 O O lira 
tım, onları an:ataca!iLm. Türklre dl • 
f&ndan nasıl ı;örülü)"Or, onu anlata • \ 
car:ım. Uçakta. aıgara utın almak u DA\RES 
ıaı.eracnlz nasll bir tok Türk para.sı. 1 APAftTMf'11 ",J 
nı kabul etmiyorlar, onu anlataca , 
jtun. :.ıesetl Roma hava meydanın· 4 ARSA 
d& iki inııtuıı gaze~e:1lnl 7 Türk li-
rasına satın aldım. Bu anlatılmaz ... • 
mı? Türldyeyt. battA' inıııterert be
Dlm anınmıun ıtlbl :ı:u.bul etmlyebl 
ıımnbı ama, bu •2 gazete '1 lira• 
hllı:Ayesl yok mu, işte burııda Lltu 
btcmu bep be."&bcrlz. 

P&zar aab&bt 10.00 da YeıW:Oycıen 
uça a bindim Yanımc1a bir kuca 
dolusu ca ete ve kitap tar. Makııa· 
dım Londra:va kadar scı;ecelt 9 aııa~ 
tçinde Suriye hakkında ıı:end ten. 
cııme rsaııl1 bir kura vermek Nr :ı-a· 
payım ıcı. yanıma gayet tatlı bir yol 
arkada ı oturdu. izmlrll bir t üccar. 
Atlnıya kadıı.r durmadan damızlık 
ba)"Tanlardıın balıaettlk. F.Vct, damız 
lık hayvanlardan. Ne ltomı'1Jla , ne 

t KİJiY; 25.000 lir• 
olarak çeşitli 

PARA ikramiyeleri • • 

OOREMCI Hesapluın• 

T AHSiL ikramiyeleri•: 

i O Q • Q Q O Liralık'l 

• 

r - ... -- l • 
;:1:::::; ı '·<'ltcrk ı.esiddere i.tlr:ik edebilmek ~ ====~· 
~~ f için gr:dkmedcn bir hesap a~·tınnı1. ~ 

<le hayvanatı biç mcr:ııı:ım olınadıtı 
halde müthiş blr mer&tclıı <1lnledlm. 
B r kere Türkiye e.uıı b:r damız· 
ıııc haynn memleketi imiş. Güzel. 

lpotık l(redUer• 

l15 KASl!! Akşamın• icadı~ 
ı ~ IUl"\llID1 -.:\: !\,SU•,! dtl 

...................................................................................... " ...................................................................................... . 
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mlştlk. Yemekten şonra ldUşure! 
cl>«!n l:ocamın dUJı:kAıuna. bel&r ı;l
<lecqlm• cıecıı Te e?den çıktı. An
cıan 10 dalclka geçmcm1'tl k1. ?dUJlo 
tafanın ıozımı bıça.klac1ıtuıı dur. 
<!Um• demlşi.lr. 
Aynı l!fo)lıs, sözlerine fllnlan da m,,. etmiştir: •Kızım MUfe?T't dön 

aene onceine kadar 12 yıl ıabrllca
ıarcıa çallfllltştı. Hakkı Ttıncel tıe 
evlenince, blr1lctlrt11~! pııralan ııe 
li:ocaaına bir manUatura dUkltlnt 
açtı. İlk tlı:i )'il her '1 }'olunda 
ııtcıırordu. PakO.t sonrad1Ln koca.sı. 
kızım& tazyike başladı: cille ete <IUlc· 
Unı 1\lıtUme yap• <!iye tarar edlJoT'o 
du. Kmm kanuni 7olla.rla kendi aç. 
tır:ı <IUku.tıı l:ocuının OstUne ııe

çlrttı. Etltlldlklcrlnln ilk ı;Onlerln· 
de tlç odalı bir <le ev yaptırmıştı. 

Koct.liı dUlclcanı tcendl üzerine gıı.. 
çlntlktcn sonra bu defa evde <le 
1$rllra b şladl. HattA on gün önce bU 
70zcıen aa daha botacattı. Elinden 
&1lçllltct.e kurta?dlk. Kendıstnln zul· 
mil :retlşmlrormuf gibi. kızımın b&. 
flll&, :tcardeşl Muatatayı da bell et
ti. YuVMının ;rllnlmn&na ra.ı;ı olma 
dııtt lç!n e1"1n b!r odıwnda ı.tu.sta
:ranın kalmasına razı oıcıu. 

:.ru.stafa Tuncel, BllklrkOJ' buı :rab 
rUta ında çalışıyor<tu. l"ntıp talkın!\ 

61 için bırakılan od.ara ufal: ufc!c 
tadUAt. yapmıttı vcı bu l'll:ı:den O\"C 

uhlp çıltmata kaltctı. Hatt matı.. 

kemelik blle oldular. BUtUn bunlara 
rağmen kızımı oldUrmc:ıtnln acbeb!· 
nl anlayamıyon.ım.» 
Müşerrefin babaalnın bu aözlerlnl 

ailenin yakın iltomşulan 'da ıe:rtd 

etmiş " eıruıreu ~em Hakkı· 
nın tahrik ve teşviki ııe lşleın!o 

oıacar:uıı lltri aürmüflen11r. 

Gazetemiz aleyhinde 
açılan bir dôva 

Qazetemız meo;•uı mOdll.rlcrtn
den Selimi Akpınann. bir tekz • 
bin b ın kanununa artın olarak 
nı:şreı1llml5 oldu~ tddlMlylo ale 
hine açılan cıüv .. ; a cıon &aat 10 da 
toplu bllf;tn mahkcml!S!nde balı:ıl
mt§. C1unJ4ma ba,etıı bir 8'(1ne ta· 
llk edilmiştir. 

Troleybüs' ün 
qelmesine 

daha cok var 
Tenltapı. Beyazit. T&btm aruın· 

da teai&lne karar vtrllen tro!e)"'büa 
lıatt.ının döTlz 1mlclnaızlığıncıan, 

lturulmaaı ve tşletllmw bellratz btr 
zaman tç1n geri bı.rakılmlltır. • 

Bu bat:.ın iatanbulun ilci dUıt!lm 
noltt.asl aruın<laltl taşıt ıukıntıaını 

haflflrtmelt üzere kurulmuı dOtll· 
nuımüştU. 

Trolc)"lıtls, tramnya nazaran daha 
ıUratlt. n rahat, otobUacı nnzıının 

da <!aha lktlaa<lldlr. Zira motor. kll 
r~rl bakımından otobl\5ten d&ha 
Bajllam ve bakımı çok daha nz maa 
ratllelır. A:rrıca trole)"lıllalln :tcullan.. 
<lıtll elektrik encrJlli btnz.tne nan· 
ran çotc ueuzcıur. 
Şimdiki halde hatun teslal için 

en 1)"1 teklif Alman Sll'ml'DS tab 
rtl:ns:nın raptıQı ttkllft.ır. m;er bu 
telcllf kabul edlllrı;e 20 adet M.A •. 
troleJ1)Ua araban bu hat ta çalışa. 

eaktır, aynca son ıUnlercle bu hu· 
sugt.a it.ıran flnnalanndan birin· 
den de bir teklif alınmıştır. İ.E.T.T. 
bu tekll!I de incelemektedir . 

Fakat troleybU.ün bu rabat.lıt ve 
ta;Clalarına lca rİışmaJ: bizler lçln da 
ha b1rlt&ç rıı beklemert icabet tir· 
mektedlr. QUnltü bu ııamn tW\ 2 
milyon llralılc bir d6tlze 1ht yaç 
~6stermeltte<llr ve i.&T T. ielarr.s1• 
ntn bn <lövlz çln 2 atne ene! Ma. 
lire VekAleUne .raııtıtı mUnıcaat 
bu,.Une lı:&d&r henüz cenplınıtınl· 
mamıştır. 

Bektaşiliği yaymaktan 

sanık 
Patihte oturan O&llp Ar.rar Dede 

acıın<la. bir hSJn, muhitte llekta· 
şUlk t&rtkatını :rarma~ :ıı:aıtcıştıcı 

ihbar edilmiş ve bu his dün yak&· 
lınarak :sorgusu için adllyrye uvt. 
edilmiştir • 

.. 

KISACA 
Büyük şehirlerin 
gıda meselesi 

l
• ., ınntıııldQ 'ıı~nı ı ili arak 

her ı:tin ., nıll~ıııı llrnııı.: 

ı::ıdn mndılr•I alı 't'rl ı 
yaııtll)or. '\ nnl bu rhlrdr ıı· 
nanı arın nıü•tcrrk 1;;,.,ı··lııdrn 

hPr üı::ıı lkl tıılhoıı lir ı tınk· 
L"llla ,ı.::ısaha. maıııu a ı::ldl)or 
na ıı.ı mll)ıın:ı ıııukalıll nlıııııı 
tt'm·rrr)t' nııtaııl:ır I•!' pek ö•lr. 
liıtflnülrrl'l;; ı:lbl drıı:lldlr. t.ıan
tıullıı ı.,t J;;anaııt ı:;c-~lnınryc ('R· 
ıı ıyor. 

ı-ıautıulu nıl•nl ol ırn ı.: nll\ o· 
rııııı. not011 l'hlı1rrlmlzdr itli· 
,-ilk nıu•tehllk 1.1111' olan lı ıııı .. 
ı::ıdn ııınıldrlert )ötıtlndrn prl. 
ıor arll:ırın milı-atlrle f!'lmeı.: 
mr<'bn rl) ı•tlndr knlnını.t11ılır. 
1,1. l1"11117~ hlll"Sh: \l' U!'l17. ı:tlla 
ııınılılrst lınlıııak nrtıl; lıll)RI ol· 
mu,tıır. \nzl)ellıı cıııtırı hhr 
ı:tıııır'•I lt;'.111 ile hc-ııırn hı•ıııı•ıı 
tılı• tılr ıe•rlıtıü~ )Upılmıuıınt;· 
t ılır. HA'Tt t'llrrılr. blrlkıııl~ hU• 
~ıı·I l'rınn,rll'r, ım nır\ zu 111' 
ııı:ıırnnıl)"orlar. Zira ı::ıdn malt· 
ılf'll'fl nıt'•rlr'!'I) le mr•ıı:ııı oı
ııınt;, 3orur.u '" za.ıınırtll !•tir. 
ili'\ amil bir <•:ılı•nıRJ ı 'e tr ·ki· 
lllt111nm11yı kap t'ltlr1r. Hll,rftJ.; 
\'ltrKl!ııların 7.ahnıl'l•lzl"r. knzn· 
nılnıı ""mı RJ rlrrlıı hll) 11' :rnr 
bir nıl'er~ n ıHiJ;;tılııır•lnl brl;· 
ll'nıeli nbrstlr. Koın, pnro kn • 
zanıııaı.: Jıın;ıııı 'e fırsatını 
1'örlctmedlliçe. husu t !if'mlRJf'• 
nlıı ıı:ıd ıı nınd•IPll'r1 mrnınııın 
llı::I ııu,-mıısı lnıt;ln•1zınşı1or. 

uıırr ırartan bir 7.llrul"!'t. hl'r 
t:l'Çf'tı ı:ıııı biraz dah ı krndl•I· 
nl hbst•ltlrl)nr. Uüyüt; C'hlrlr· 
rln ı:;ıd ınesrlesl nrtı1' bıılledll· 
ınf'lldlr. Hu 111!'\7.ıt ili' llı::lsh: 
ı.:aıı ııı. me•l'lt'' 1 clılıll bl r ıırnı:· 
rnmıa "'"' aımnsı ın netlrclert 
ıwnlş 1.Hlrlt•rl 1111111'1''-lr rıll· 
) nr. ebzl', mcy,·n.) ili "" ku rıı ıı 
dn ıııılndrlerlnln rıaıınnndn hlr 
~'"il lçlndf' nıı.,ı bulan ddl ıı,;. 
ıtı. tlrk1Uürüd0r. Hll)tık tılr 
1'1tle. lılr ) ıl en Pline nazaran 
ç<tli dalın aıı:ır &l'f:lıll artları 1· 
ı:lndr. lıocaııuııaUndır. l'lntıar
dakl bn başıbo lol;;. ı.oln1" pn· 
rn knuınma hı,,.ııın knr'!!l te ı.t
llitsı:r.: oıu,umuzun, Ul'knyd o-

l.ATPA ı 

ıu unıuznn • Prldlr. 
llükOnıt't , ı:ıda maddf'lPrl pi· 

~ asn•ında t lrlt tan pPliOll· 
İlirlrrr. ı. ını Zl'('rf tl'dhlr1H1e 
bir C\ )&pıt ımndıı:ını bir o\; t"r 
rubc-lrrlr. öı:N'nıııl tir. ~n mü· 
rs•l r ~urc- olan tt" ı.ıııuınnmaı. 
1Ul'\7.111ıııt1n l•r bir ime cılı:r .... 
t"lılıUslc iktifa r.dllnıl•. büfl1' 
rhlrlrrln dprıllııl' c:Art' bıılutlA• 

nıaıııı ur. c.r~ı·ıı kı ın "oouııa 
ılnı:rıı IJln Hl\ rlc lir mtlJd,.11'· 
111'11 Olnın. lılrın• ltr)rtıııc hu· 
zıır Jıaı.ı., ılaı:ıtmaı.ınn IJ~1'a 
pl'k mll•brt IJl r ı )npnmnnıı•· 
tır. \ 111: nılhoıııı n•an •t'rnıa;rP-
1 , e tr.•l•lrrl) le Et ,-,. Ralıli: 
Kurumıı h ılrt 'Aadlrrln l\tr ine 
ı:,.cr.ııır.nıl tir. istnııhulluya u
< uzıuı. bn' ranıı ;rnptır11n l\11&· 
m•, ı ı.ı "rıır lclndl' alrlAdt' bir 
lınl.linll)" hü\1) f'llnr burüıımü 
'" zarardan ı.:urıuınıa rndl~ 
lrrl lçlodr. tııı up Heyoı:ınııun 
ı: bt"ı:lnde nlılt masıu.a a~ma\> 
ı:nrabetlııl ı:ö•lernıl•tlr. Topraı. 
lllahsııtlf'rl orııı n ı .. ımll'r1 ıo:ıy 
ınaı.ıa lllCnıl')Pll :ı.0011 .. nııırıer. 
lr"f'kl;Ollf'r. Jıaıı.n hizmet l'l· 
mel.; &rrl'fltıl pny etmek endi e· 
ıolnde ıtlırüıımll)orlar. llalbul.l 
111111111 bu tı> ııyıııı tf'•klllltlan 
ı~·lndl' tıolıınduLtarı l'f'ha,ettrn 
:ımrııırıııak nıhnıkOndOr. HU· 
) 01; rhlr hnlkını t..ııı ı..ı• yaıı 
l>nçn ~ ı, l'l'l":t. rn~ıılJ aJ ı t;nca •· 
lnrnı:ı f"ll•ll•r•ltırlı•ıı linrt nmını.. 
ınlılrt bir bollu!; perd~l aıtın
ılıı. l;ıı rtı ı•kıııı•J; ) 1) l'tllt'rlıı 1111• 
) ı·mı 1\7.llltmnt; ırızımdır. Yl'DI 
hOkOııırtlıı ilk t"lr ıdncatı mP
ı-rlt'lıorc'len biri dr bn olmalı· 
ılır. Zlril bil• 01; t'lılrll'rl' doıru 
dnlnıl bir ıııuhnrert't oıu,·or. 7 
l"lle ı•\ ,,,, nllfn•n bir milyon 

utnıı f,ınııbnl. ~ımdl ıı.:ı mllyo
ıın ) aklRıjıııaı.tndır. Bu normal 
tılr nüfus \-.;ısnlnııısıııııı nellt•l'

"I olıınıll7- JUilOn lıO.rüJ; t'hlrlr:rd 
durum budur. :soru~ıan tirat· 
le lmbıırnn bil> Ok ehlrler hu 
bn'l.:ııııııan ııa ıı.:tıdarıan S.l'ndl· 
lrnyle ll&llennıc:c zorlayan bir 
lmraJ;tr.r t~ıyorlnr. C:ddllilPrt 
Lliy '" ı.a•atıalarla ll&lll'ri df'· 
'anı r.ılPıı '" eblnll' unımad\I;;· 
ııın ı:ncını.ırrle ı.a~lln&an TA· 
ınııll lnr her hnldt' ı:enlş bir 
propnı:aııdıı l'n1•1 clbl çaıı,a
<·nınr "" bu) uı.: eelllrlPrln me-
1i4'1Plrrtnı ıııııtın mromll'kcte 
nıııı Mt<'l'kll'mlr. 

1 l'nl JıOl;Omr.tln ııda mfff'· 
lr~lnl artıı. bir dO:ı:rne ı;oJ;;ma\> 
ru:nıl lir çaıısmıılarıııa b~lıra· 
<'atını ömtt l'lıııt'J; iyim nllıt· 
nl ıö tr.rlJ orıız. 

Sadun TANJU 

VE 

200.000 
L İ R At _PARA ' i K RAM i Y ES İ 

1 * ' 
lHcsnplmhda ~n :ız 20Ôlii=ail01an1arl 
çekilişlere her 100 lira için ayn bir 
!(ur'a numarası alarak gircr1cr • 

j 

YAPI ve KREDİ 
BANKASI 

! otıııı . Hir ıırrı rf'•1ın teııt.lıl("lllı:I ,;lnıln tek tr 1'111•1 htı ~üıunııır· nıl nıüııılillıı ı;ııaıı hlr Uıır \t't ...,. 

._ ttııııı O;ı kıı tııı ı.a ı manl:ırdıı. da )Rıılıcıoı tl)Rtro trnı.ldltrl t11. nu nılııldf'I .. nıın f'mıPlll'tı • ! \J\ı 11 nı lllt'\ r 
1
,

1 
drdllrr 'ur· ile ol•Ull lb tromııu hlr rıo · ııatdıın Unrmro. Kü~·iık hllhtıl'• Z: 

.,. \e~e ı:lıthıı. ırlHt '1aı.artn•"tua ıl ıoı dokuııduıu loaııM)dı. ı'• · dr l)ernbl'r l'Dlı ıuamu:ı ırkllf • 
• hP>uııaı ul,ıı drdllf'r liııırı ' ıı nı zam nd ı blrı.ııc rı.ndtt•la f'ttl. n.,,ı.,ıı"ı" nlhll)t'I tl)ntro • 
,. )ollandım. l'ıımhurhn ı.nııı B:ı· lılrllt.te •' ata11n ın "DO ı "a) • alanına ı:ttnıt"k rırsatıuı t'ldc t 
~ ) r·a rrruı.ııt l'ıltn lı • 111 heJt'· fa~ı·ııı hu:ırlı)orıtıık , llll Om~· r.tuıl oldum. llalf'n rc-Jl•ıır '" _. 
• ti ile \ u•oMD\>n·Jı ılnla tını. de. •:uıatta Datnn )Rkln ına ıı;I · 11ı.ıör otııraı. Kilçilk ı-.nhıır')c • 
'\ .. bl en >nl'Wll bir ı.nııor cıtn mı · men utıum. il> rıca ıln llormrn • 
• ' 1au ~I u'uıııı cıı nuırı dt•Ht- zı ) u:ıU tü bıraı.uıı bir lı.tldnr ·rı)ııtro•nıın baı:ıı. )eni li11rulaıı ! 
: •lıtde """'a ıtaıı. t'umhurl)t'tln zunıanıııdıı ıınıı 111 fill'rlnl a)ıı"· 'J l)ntro oı.uııı ·nıı ı llt:rPtııırıılm . .ı,. 

il"c5ş· MEMa··=········ oü~;~i···b·~~·~·i~~···t·~;;·i·~·;~ .. -···-.. - ... -............ -...... -~ ............................ "." ........... ""····-·~ ......... _ .. _:4 .. L"c»-P 

._ il n edllılt°i:ı ı::ııııırrıle \lı.ır rtaıı ta tııtmali. \f'tıl rrrl'J ımlnrdaıı 4 
• l:ünıı ı::liıııııır lııu .ull• ı:ııııdr.r· hnh l'tmclı;. ı.:nıı:d 1 ölcOluc )Pli· ıı l'ı•kl. ıı haldi' tıuı:Oıı ı:ı•nr .ı,. * dlıu. l·r~rıı ı:ıııı ıı\ ııtun ı ııı ,._ in tın •f'ıı" •ıtırı. )ll:tnr '" •alrtr· \ \ ı \ Vda ııı• arı)or;,untıı dl\r !: 
~ ~I l.olr.li•huıılnrıııı L ırı•llrılıııı • ' "I k il il' 1 1 ıır.ııılnrını7. olur•11. o ılıı Şl•)le Jf. 
~ ı · rtııl tll'•lf'" l'\llll' ) •U r 11 ' rıı olılıı . ı::ııı.rlrnln 'rızı i•lf'rl ~lu• • 
'\ 111 ) •11 ır lıu\ 1111111 il" l.ıutıır ı•ı• l;l'ndl lapıııda f 1\ ılalı olnıııı: ı 
• 1111 ıııı•,ııılur.ı.ı "' ııı• ı.n•l.ır t•nlı~rııı hu ..,n)fn nııı ıııı-.ull)rll ılıırlı art.ndn ıoı 011·aıı tirı:iıder,,: ! \"l•li ~u,ı 111 ı , 111 , .ı1ıııı 1111111111 · de Lıtnl ı::nzrlr)e ııactıoıııı ha ıı \ rıuln hlr ,trltll'. ht"r ıı:tın dr· • 
., ltı,ı ı..~ıııllııı ılı• ıı•ııııı : tl'lııııılıı· 

111
,
8 

l'lı1'plrrıll'n lılrl,ıtl . \ıııu rtd•n uptdrn bir tyl<'r ;yazma. • 
• llıııı r11 ıınrı.ı.tlıır ı:ıııı -ı•ı lıııl>•· ı:llııüıı blr1ıııle ı.rıı:ıt durııı:ı ~il· ı::ı ıl l'nl'r ml•lıı".'n ı!hl' hlr trklll· ,Z: 
! •lnı ıııı..111 ll'iıı ı:ıuıı:ıııı hııraılı·· :ı:tınılrıı s ıoat ıııra.ı )uli olılıı. ır. tııılıııınnL·ıı. tıttı.ııın ltllLf'tr.PI· Jf. 
• Hiı. bolıt',.lıırh•ıı tılr ruportııj ,,. llıılitını tlJntronıııııııı ) \tıt1llıı ilk lıırnra >•ldır ne ılr ol•a IPI· _. * rı-ı." \ııırrllin'rla '\ı•\\ \ ort;• ı ,ın ı.,uı.ıcııe. resıııl ııhnl'lertıı ı lzı• mi' 1 lemlş. nzı:eçıntk olmıy• '.! 
! "au frııncl•co'' ıı ı..udnr ulııı ha1'tn ı olan nıeııııır zlhııl)rıl •'ııL. • 
' ı.:;oıı kllonı.,ırtllı. )olu oıu .. toıı )azı ile ı:;lcıerllec:ek gibi dtlll, ak•I nu ı.u r.ııln ndmı mnhsıı "'"' : 
! .ıaıııırnk ıı" ımın bllil)e•I ... UJ· ıır. a.ıuı ıırrtlerlıı Ozerlnıle dıtrıı ııntırr.'ıı t.o)dUk. içim: her c;c• .-. 
,. iııı11trhk ıı.ıı.ıııılıtınııı ıln\ etlbl durn hu erer ıcn1'1Cller ) a' on · it J,;onıı ı:1rtbll in dlyr. \ azılıır :Z. 
~ Olnraı. Uotıı \1lli> rtlertoılzdt J a 111 11or. \ c ı::r:nc- ııaı.tım , ) ıllıır ~-oı:ıı :uman daldan ılala ntlll) n· + 
,. l•ılıuı IJlr .. ryııb:ıt ıırtlı rdnıle. l'a tenkide! ol rnı. sıııa 9011 çnt · ı•nli. \ynı :ı:ıımnnıla nh'1 ola· • 
'\ ) ol ıtA\nnıı11 dair bir )117.1 e· tıı.ıau sonr.ı nhnc:nltı öbür ta· ı•ııı.:. )ani ııc:rndll:.lme uBeırn· Jf. 
! rı ı_ lııf'ınn ı·e·tlullerlııdtıı rafına ceı,;lp ı.:rndl abamda. ya· dlm!1> bf'Cf'nmedlctml' de u'liö- _. 
.. hl.llar ... Karıo"dan rrı:n~·a. ı.:o- nı tıratro a•ıınındn. bllfl11 ,·a· ıo:ıı demt:ı.ten eC'lilnmlyrrcı::tm. : 
t._ lltnbaı: dan '1ozamblli"r ı.:adar lı•ıunı.: fırutını tıolnıaı. det& l~allab anla~ırıı. .. 

~~························································~~~···~··· 
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Dünya ihracatı 

rekor seviyede 
Waahlnııton'da Amerika Ta· 

rım Balı:anlılı:ının açıkladıl'rına 
göre, 1966-19.57 de dünya bUlt· 
day ihracatı 11!.mdlye kadar 
mOoahede ecıllcmoyen bir zlr
''eye yoaelmlıı butunmn:Ctadır 

.-aı;anan ı:;ı~·· d r. Bunlnr .ııa
tın aldık.arı ev n parasını ar 
tık tıık&ltlerıe ödemektedirler. 

lıçinin cenneti 

«BIR BELCIKALI KARNINDA 
Tarım Bali:anlııtına meru;up 

oahsıyetler bu devre znrfındRkl 
bugıjar ihracatının ı 283 mil· 
yon bu~cle yClkı;eldlllnı hlldir
ml ıenıır. J958-195f de\'reslnde· 
ki dUn~·a bultday ihracatı 879 
milyon buşell eeçmlyordu 

Son zamanlarda Berllnde atı! 
dan aaıza dolaşan bir llkra ı,;o!t 
rağbet görmektedir: «Bir Ama· 
vut Parti Ltdcrı komOnl.st hli· 
ktmlyett altında ne kadar ucu-
2a geçinildiğini lznh edere!> pa
zarların mallarla dolu olduıtıı· 
nu M!ylüyordu. Llikln tcndıstnl 
dınll'ycnler bu fiÖZleri ta.wıp et· 
meycn bır harctctıc ba ıannı TUGLA iLE DOGAR» DERLER 

B •Okse'cıe.-ı t)o•ende C'ld 'l'Or
dulı: O'obQ On pcncrru n· 
den Belç lı:ra a t lk ntt'la· 

la:ı ed nmeğe ça ~ı ·ol"dum Raıı:vo
da çok hoş Nr moz lı: varoı Ya • 
mur :vatmı ordu. B• uuıen da?ıo 
da mes•uttum Be'ç kııya aene 
2SQ ıtiln ;alim ur 'allar deml<lerd 
'.B<"nl lı:or utmuş:ardı J~lanmııktan. 
ıslalı:lıktan ho lanmı'l'ordum. B!Sy· 
11!& l>-t:rdl: pualu da oı11a kuru 
b'r havııda. rahat b r o•oı:ıust.c. ;ısz 
al abıııııtınc düz ı:enış b.r ro:dn 
aesahat etmek ne &aadet• . 

KIRMIZI KiREMiTLER 

• de' ktt O ı:nçncUk kMaba ma· le dotan eöz!lntl unu• amtTordum 
ğazaıarının v trtnle:inde.k zevİ'e. De::nek 11!md herıı:cs. doltarıten l:t"
ııcnc nııte Belç kalının sahip o:· t rdtlı'! tutıaıan b r c:e ko'l'm&k
~u~ cınnra n metlerine gıpta cıu:r la. rcrıeş•ım:ek!e mt$ıı:uldü neıçı· 
mamak e imde det idi. Otobüs:e. kalıyı L' ııaat!erlnde me:;dandL 6-

tuarıı akıp g den ve imana vire dola ırkt'n ı:Oro:nez.sln z cıı
cburada ya arsam met>ut olurum» yorlarcıı. Şe?ıtrler. l ol ar. >:ıısa'.:>a· 
düşünces n ıce• ren manzaralara lar bunun !çın bo,tu Gençler ı . 
da'ıp ıctcııyordum. Bazan yeşil b r !erinde. ı:üç'erlnde idiler: lhtlyar
lı:ad.fc ıı bl kll.'!abacılı:lar arasına lar ve çocuklar yuvayı bekllyor
&er :m14 o~laklar ve ç menlenn ti· lardı. sonra at'am vakti, b r uııu• 
zerinde uzanıp uadetlerın• at::ıı; tu. bir karn~a. bir vollıırıı. cnel· Onzetf'Cllt'r , Geut•cıe tarl b ı .-a tedra lln ontınde B rb J.J.el e l<;lrul l: Rıtı.ı Z o rltı lir •il& b~taı.,1 Sadun fan.ltı'dur 
gibi ç tne:ren l)onekll, kocaman C!f!.erc t~a başlıyorı:tu. o bom· 

Amerikan ailelerinin 

yarısından fazlası 

ev sahibi 
:U!chlı:an tlnh·erstttslnln A

rL1tırma Merkczl taraOndan ya 
pılan bir murakabe. Amerlknn 
allelertnln yansından ıaz:115ının 
hlll'n kendi evlerinde ikamet P. 

tiklerini ı:&ıterml~tlr. 1949 llıı 
1957 ara&ında ev sahiplerinin 
say1Bı ta1':rtben b03te hlr ı1lsbe
tınde arımı§ bulunmaktadır. 

allı:;orlanıı 

Arna\'Ut ııcıerı. kendtslnl din' 
Jeycnlerden btrtne bu harc..-otıe 
ne demek !Stedtglnl sorunca a· 
dam ı.stırını bOzmııdan cevaı> 
\'erdi. cSöyledlklertnızın dognı 
olmadığını bıllyorum. Pazara 
dmcc ııatlann yüksek ve mal· 
lann az otdutunu göroyorum. 
Parti adnmı, yoldaş dedi Ben· 
den sana nasihat: Qarşıya çok 
az '11 t. ı:tııh a c;oı: ııazete oku ' 

Tiyatro seyircileri 

aksülameUeri 
Nevyorkta Mlllard Araştırın• 

memt>ll ınckler1n aruıncıan ı:eçt. boş kabvelıaneıcr. temtz • pU:, ab re 1le 8-1! 6a&tllk bir me.ate var· Ce kafetertyalara oturup !ıuııur için Belçlkalıydı. hı aylık evlı~·ı:tı. B:
tım z oluyorı:tu. Evlerin birinden lak :razın. .sıhhatli Be'çtkalılarl:ı dı. Ama h:ıyatlJrımız. ya,ayışları· de ı:cınon 60na eri~lnln hüzCln!O zlm yUzümilzden, blr bebe& kadar 
yaşlı ':>ır Flllman kadını çıkı~or. dolup ~alıyordu Bonmıırşeler a· mız ıırıısındakl mesafeyi nasıl a§a- :nutıuıutunu dUymalı:rdık. Yarını ııazel. uııean Orıı:tılü saçlı. pembe 
to:nbu' b r ııcnç tattın. b15lldetlntn n kovanı ~bl işliyordu. Kalclınm caktlk? B r Belçlknllnın rahat.ına. ve ııelecelc yarınları endl§eslzce. yanaklı. kilçücük &:ı:ılı karıe.ından 

:Sazan voı 'kenarına sırAlanmı (lt.tllnı:te rt kalçalıınnı oynata oy· :ara adam ısığmıyol"du Belçikalı gn huzuru".la ne zaman l':avu.şacaktık? oQşQncemi:ıı:ten ı:eçırmellyı:tll:. Ge- ayrı kalıyordu. Bizim 1çln yeni ev· 
kırmızı k rt'mlt'ı, sivri damlı ev- natıı b!:ze atl~ıyor ve kayboıu- rültüca deklldl. Fazla sıcııkt:anlı Şu bir maısal ıı.:emı kadar renkli, lecet }·a.z tat.ıllmf.ı için ştmdlden ı4)tğln masal ı:Uzcllllllnl bo:ı:u~or· 
lerlyle lı:üc;Ot kasabalardan lı"ÇI· ordu iman dünyanın en tala· da ı:tsroomüyordu. Belçikalı eben 11(1.ı;lü memleket.le benim boz renk para blrtktırmelie naıı!amaltydılt. du. Ama biz Tilrklerle beraber oı
rordut. Nasıl bll· e ert mız. na· balık rnr,:n!eketlertnden birinde bu çalışırken bir FlA:nen. eıtlenlrken iL toprak damlı Anacıolum ara- Alqam :remeli nden donra. televlz maktan h<>Şlanmtş görünüyordu. 
aıl bu katlar eev mı • tat.ı d ye şa· lunductunu ısu g r<inü e alda:ııp bir Fransızımıı dtyorı:tu. Ama bö-- ıııncıa. tı aaat.llk değU, kaç aııırlık :;onda Parl.6ten naklen temııll!er 1 b 

19.56 yılında ev aahlbt olanla· 
rın ı.ayı~ı takriben beşte l!ıcl nl 
betinde artmııtı: 1956 da ev 
t1ahlbl olanlann dörtte beşi km 
dl esuı Uzertnden bu ı:ayelerı
nl tahalı:kuk cttlrmlşlerdlr E' 
ı:.atın alanlann büyük bir kı~ 
mı ı;enecııı takriben 6000 dolar 

Cemtretl tarafından ;eU~ıırııen 
ve tiyatro &e)'!rcllerının aksüla 
mellerin! te5blt edecek olan 'I·e
levac 1aımll terUbat yakın bl? 
gelecekte buradaki tlJ&trolardaıı 
birinde kullamlacaktır. aınp lı:alı ordum Kasaba.ar kasa· unklnı >Ok aklına bile tıeıırmezdl. Jet;!ne mamureler lı:urabllmış. böy seyretmeliydik. Tertemiz. apa:;dın M&iyO Clatto, bizi Be çlkada lr ha! 

balara e!!:lentyor, man. b t P ta- Oeçt tım z yener '5yles•ne tenha ve lesine uzlenır bir hayatı kendi el· b r mesafe vardı. B u ml!6afeyJ aş- talik ııezıyo davet eden Sabena ha· 
lı:enmı:ren b r şehrin caddelert.nden 

6 
izdi. sanı: ~rked ımı bir cu- lenrıe yapmış o:manın ıı:urunınu malıydıt. B'5yle be:;az dantelAlı ııı: yüzlü c;oculı:larımız. kanmız. varollan 11lrkctlnln blr menı;ubuy-

rec;ıyo:mu• lntlbaına tapılı'-"orcıu varda dola manın hüznüne kapılı· ona bo """r:nek ı .. ·ımcıı. ;perdelcrtmız. pınl pırıl camlarımız. lh"yarlıtı bir eüi şarkıya dönmüş du ,.e bizi ı:ezdlrme c memur e-.. , , ,.v ~ anneleriıniz babalarımızla cecenın D el B ....... ı h 
Evlerin. dütkAnlann camları. YI'° •onumuz Şu bir ıı.vuç topr-'- par 83ırlara dt.ya.'lacak tadar uıtıam dllmı11t1. lr ı:ece evv •u...,e a· 

' UA HAYA- L iÇi tatlı huzurunu blllü~mellS"<11k. d t .,.,.,, t.ı'" 8 1 •• rınıerı pırıı pırıldı. Şu yoldan hiç çasınm (!zerinde s.S-9 m ı:;on ın- NDE... duvarlı evlerlmlz olmalıydı. Boz cOooh, m&ı:;ı> cıaes _ dettim. Ta~ me7danı~U:ı anı'";ö~a •·üş .... 
mı toz talkmaz. şu pırıltı h ç mi sanın ya adııtını g;zc yeminle atı;• rengin üzerine kendi ellcrtmlzle atfeden;tnl2:. dalmışım.ıı do ruca ou ze rm va 
bozulmazdı ~v t'rtn dante.IUı bem· eler nıı.nmazdınız. Peki a:na Genı•e ı:e:dlk dedikleri Z&.'llan yem;~ l bir llrtüyQ çeltmell, bü· tcf&rın Hbah yolculuıta çıkı:;oruu 
be:;az perde.erine ba:;ılı-ordum nerecıeJdllor, n raptyorlar(Sı? ben hayaller içinde razuyordum tiln çlrklnllklo:i örtml!ltydll:. B.z MÖSYÖ CLAES deml§tl. 
~emen her. pencerede b r vazo. bir TUGLA fLE OOGMAK İ~te, ou b raz kaba sııbıı, n"'•el rİ de karnımızda tut!a lle doğmaltl· 
ç çek varcıı. Duvarlar E>ıvaşızdı old k d ın ....., e. d t T ,. YARI.S 1 TUtla böyle nakış ctbl kul! ld · u ça er de bulunan .ııarııın 1 

• ozu. pisli,.!, çamuru kovma· c.GENT'e eeldlb dl;ordu Md6yö 
ta.'l aonra duvarlıırı eıva.'Tlıılı: ~\e1ı «B r Belçika 1 karnında tu~la ~z:an;arıa. brdtz. kıt:anın birer ucun lıydık. Tort.cm1z elbiseler gl;mell. Claeıs, bembe)'az cıtııer1yle ı:oıu~·or ·Akııamlar ha)Tolsuu lösyö!• 
ti 

1 
° uru~o uk. Aramızda tayya· 1:t döntıon as!aı.t caddeler 11zerln· du Gene; aarıoın cana yakın bir 
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*KOC' (21 :\farL - %0 !san) ·• 
!Neden bu kadıır çeklnı;ellli1ntz:! 
* bu hareketlnl~e &!z1 aevenle:t • 
: cok nztı:ro.-aUDuz. biraz cesur o.: 
* !un. .., 
*Do(; \ (%1 Nisan - :o ) &J'UJ :~ 
+ Ktmsere l~t e~memek lyt bir°' 
:~s deıtlcıtr, bu huyunuzdan uz! 
.ı~ın. Blr1a! 1le tanışacaltatnız. .. 
+tKIZl..F.R 0!1 Mayıs - %0 ııaz.J : .. :H'.a bakımından çok müfkill du• ! 1 
* rumdaaınuı, nreceAtnlz tarar ıa. ... 
* adeUn!2 Uze:lnde bQyUlı. bir te ... 
: alr icra edecek. ! * VE...-GEÇ (%1 Haz. - H Tem.) : w 

*Baııı nnıatı&r zuhur edecek, ta.t ! Uf&de etmesini b!lln, Kıs& bir* 
* deniz yolculu~ nr. * 

' *AR!H.A:V 121 T em. - 21 Afus.) : : 
l *Çoıc aevdttınız btrlalnln ihmal * 

: ltArlıj!ı Blzl fazlaalyle üzUycır. o.* 
* na. itimat l!dln, kJmblllr belki ! 
* buna mecbun1ur. * 
!BA~AK ( %: .tf u a.. - 22 t:,lul ) : • 

:~:=~~~ı~~o~~:1;:ı~~!r:t 

ZAYi 

1.sı.. Traftk MüdOrlütünden al· 
mı olduğumw: trafik cüzdanı Ue 
&lcıl cU:ı:danımızı zayi ettik. Yeni 
alnı aıaeatımızı:tan eıskıslnln büi>
mo yoktur. 

!'alına kızıllm~:m 

~" 
KernrL: oı.umo oıı u 

' A ~I i Z 

.......................... Is. ..... t ............ " ..... ....._...__.._. ............ u....--anuttllHHl l HIHlllll ....... u . ........................ " .. u'ı• ....... . 

vıoı . ~!İDİ 

e•ltl• ••t l .. •M .................. H .. tHH•M•l .. 11 ... llllM ..... •e--tMll .................. __ tlMlft ... Hl .. tıtıtıtıtı ... tıll .. tıllh ll• .... --.uı eıeııeı•ııe••t•"• .. I ... 

KURTKAPAN 

Şahap SITKI 1 

: nuz. 1a:-1tade ctm~nı bl1!n * * TEJUZI (%3 Eyt61 - :?:? Eldm) : * 
• Olmı:racaıc feylerln pe.ştnde koş ! ! mi!!: huyuouEdan nzıeçtp oldu * 
* tunnz ılbl ı;Orllnün. Bir meltıup* 
* alacakA:nız ! 
*AKRF.P (:?l Ekim - ""' Kuım :* 
; İ6t!kballnlz ço par lalı o il kil.* * J'O•, l:ılltün llzUntOleıinizden kur! 
• tulacaaınız. Sıhhatln1zc d kkat * 
:ecı~ * 
*'i'AY (23 Kasım - 20 ralık) :! 
:Devamlı Qalışmanwn mUkAfatını * 
*ı:örecel:ainlı. aabredln. Sizden ! 
+mekıup bekleyen var. * 
•oô r.AK c:n Malik - u o ca.k) : • 
:!Bucün eanaınız çoıc acık. Saı.tfade ! 
• •dtn. llmı" etUttıılz bir dO&tU• * 
* nuzdan ha ber nr * 
°!KOl'.\ CZI Ocak - ıs ·ubat ı : • 
•fi•kladıliını.ıı v" al.El çok üzen bir! 
•ıımnız ora:r; u mlml bir arkada.* 
!tınıza itimat edip 11;1tın. beltt* 
* de çareal bulunur. • İ 
•B.U.JK: ( IS ubaı - %0 Mu&) : ııt' 
!AJın lttakançl1lı:larınızıa &lal ae·" 
* "cnl ~ tlztlYor&unuz. ona ınıı.! 
*nııı n 1tlmat ecıuı. B.r re:den * 
* para alacakınnız. , * 

Babam OlUp de, durumumuz bUa. 
bUtUn earaııınca, oturcıu:;umuz :tö.,_ 
t u de eatmak zorunda uıc:ııı:. An 
:nem, dini büıün bll' tadın<lı. Baba. 
mın ruhu raııaı.aız olur diye bUtUn 
borçlarını Od!7ocektl. Bütün varlıtı 
nı babama ııorçıu unıyontu. Ea 
b&m dtil müddetçe, analı~ı da 
ıçuıe alan hiçbir "' bu ufak ı..."fek 
kadın& bunca te.aın bir fıraaı vere. 
mudi. ETlUlğl ıı:u:.aaı bir bir~· 
ballne cetınn. ne varaa onları Tan· 
n eıı çot anneme vermiftl. SevJill, 
11cat, &adık bir kadındı. 

XCIJ:cün paraaı. daha cıa bir lkl 
tı:vıneUI mücevher, babamın ölümOJ 
le evımtze do!an alacaklılara ~etme 
dl b!le. BUnlar. uzun tara cQppell, 
li;ış • 11lZ ellulnde aoımuş iCJO&lYe
lerle dolaşan, karııa burunlu. zayıf 
d tük omuzlu ihtiyar Yabudllerd . 
Babamın, etlencc ıeceıerlnde, dU.,Un 
meden aldıtı altınlara kııı·tıllk kor· 
:SUnç ıalzler ıaı.tyorlarelı. 

\Taun etmlyeytm. borçlan Ode<llk. 
Ama gidecek yerimiz yoktu. KOşltQ 
1&tın alan deniz Blnbaşw, kOşt::ün 
lı:Omü:IUltten bozma tı:ı Qdaaıncıa. 
batır için bedava oturmamıza razı 
oldu Ana • oauı oraya yerlcttlk 

XUçllk, haatıı1ıkU bir çocuktum. 
OUnetll hnalarda, akranlanmla ıı::o
fUP oyıııyacak )'erde. toyu ırO!gell 
atac dt;ılr.lnde oturma:rı. kızılcık 
daUannı tatlamayı, ham lı:IZllcıldarı 
düJUrtlp yüztımü buru ıu. ... burutıu 
ra yem~ı pek anentım. 
Blnbapnın a;ak bwneUerlnl ıı>

reıı bir Recep QaV\lf'J nntı. Efend!.. 
ıtııden öyle emir aldı~ tçlıı ara &1 
ra btz:m btz.meUe:lmlzl de gOrUrdü. 
Bir gün, n udakl )"a$11 ayva atac:ı· 
ııa koııan bir papaıtanı yakalayıp 
aeıınıı. •Bak. dtrordu, cana tutu ku 
fU buldum. 

Papa.tan bana pek çabuk alı tı. 
Takın bir zengin evinden ı:açtıtı 
be&btUlydl. Kırıl:, pulı telle:le uy. 
durma bir lı:afu yaptık. Ama, ne 
Recep Çavut. ne de b(n, bu güzel 
kuşa, kafll&I Jlyıt tnılmu1ordulı:. 

Papa anı elinden kaçıran zengin 
a um. mahall• bakkalına hartku!Ade 
ıuıel bir katu lto:;mus. Bıınu kim 

tın aııraa, ııeı baııa haber ver de
m lf.. 

:Blr atın Rtcep Ça vu, çuşıcıan de>
nulten b&ltlı:ala utramıs. Papa&ıınm 
ııe yeı:tııını ııormuş Batıcaı, ıı:urnaz:. 

ea, tuta. demiş. Sonra o canım ita· 
tuı ıcıetumış. Bir dü$künün, de
mlJ, çot ucun .erecek. tyı roreıı:ıı 
Recep ÇaTUfUn g!lzlert ı;ıarlamı . Xü 
çUlt Wlı:mete bir hedlJe KOtürecek. 

Recep Çavuş, lta!ale blrllltt.e dön. 
.ııın uman aevtnclmden uçacak· 
ıım. Renlı: rent bonC'.ıklarla atialU, 
altın aanaı k&fe6 gerçekten iOz alı· 
C!ydl. Papatanıma da pelı;, ııet ya. 
raıtı Sultanlar ıPbl oldu lı:Aflr. Ge
çip karp&lnı doya dO)'a aeyrettlm. 
Vaki~ ikindi üatUyd'1. ATlumun 

sıııııe saati dolmuşıu Tozlu a:rva 

her 
perşembe 
bir 
hiH8~C 

dallarında blnlercr aerçe öttıyontu. 
Küçük :vtıreğlm herecan içindeydi. 
Annem. benim bu ltlmaenln ula ı:ıa 
1tanmı1aca1tı mutlııluğ\ıma baktı> 
goatıs geçiriyordu. Basık tavanlı ka· 
ranlılt bt\raıtamıza bir eenllktlr ~ı. 
m1 t1 

Birden t:ııpının önünde mahalle· 
mızın bekçl81 belirdi cHllı:me~ Bt:V 
o&lum. dtdl, a1z1 ıı.aral:oldan ıatıror· 
ıar • Bir terden f0phclenmecıım. 
BOn ııon bekçln n yUzııne baktyar. 
dum. Eliyle papa.tanı gO&tudl: cŞu 
tuµ benıberb deci!. 

Karat.ola gittik. El1mdekl papaltf.
na ııı:ı tip aahlp çıkıyordu. Bırt ııen 
g n bir Rum: Yora ÖteltW. orıa 
a.nırtao b1r aııe. Kom!aer, zenııın 
RumdaD yanaydı ya, aile aıır ba&l· 
yordu. Komtacr. numa, pa;ıa:Snl& 
t.on\llın&Mnı ao:vledl. num. papatanı 
bir çoculttan aaı.ın aldııtıoı, yanın. 
da pek az taldıtı tçıo ırtce alışa. 
madı ını ileri aürdü. Sonunda çare· 
aW klc Ntkol deci!. Papa.can. Yor. 
ctre yan )an balt1.ı auatu. Komlaer, 
bu 101 aııe~o döndU: sız ltonUŞUn. 
dedl Erkek, c~ıum Barbaros• dlY• 
başladı. Papa andı yine us yok. O 
:zaman kadın atıldı: cB&rbarcı&. ha
nt 0 ııcııln ım:d!Cın blzmetçl yok 
mu. onu bir acıam akıllı dOvdUm, 
evden de kovdum• de:rınce, papa· 
tan: cHatçetı diye batırı:naz mı? 
Komlacr elimden kUJumu aldı, ka. 
cıına uzat•ı. 

o Ana tada: ne oldutuııun ıar• 
kında deli idim. B1r atacın U.ı.ünden 
&utulan b.r kUşu elb~te bana TC" 
rtrlu diye C1Uşünüyordum. Karakol
dan ellertm bOt dOnerken )'ine e.k· 
llm acaçıara ıı.onup kalkan aerçe.er · 
de, ta'r\ln yütlU arabalarda, cö1tJ11.. 
zündekl e&mer bulutlardaydı. 

K°'lı:ün avııuunıı. 11.rdttım zaman, 
hava bU&btltUn ıı:ararmıştı. Yorıun 
ayn dallannda aerçelu aeçUmlyor
du Tıış:arı ııekt.ı.re ıcktlre JUrüdUm. 
Taşlı'•ında ıaıı idare kandllinln ha· 
fit, aoııun ı~t.ıa yandıtı odaı:nı:za 
pntlm Altın garı.aı kafesim bOşt.U. 
Keslı.I~ bir .ses artık cHllı.met se:vl• 
dlve beni c,a~ırmıyordu. 

BEYOGLU 
ŞEN SES 

.. 

TİYATRO UNDA Bu akşamdan itibaren 

FESTİVAL 
3 perde 12 tablo 

iüıik Kapoı;cl'ı • Sahne)e koyan 
'\lcmleketimızln }'egAne dan özü 

S E M t R A M i S'in 
Rliylık \'llr)C'elcri 

Zeki AlT'ıı .. 

················~4····· 
ZAYt 

Ecılme 399 ıııcıı No. ıu oı>iör eh· 
llyetlmt .kaybetttm, yenisini alaca· 
ı.m<1an mkl inin hütmU )Oktur. 

--------\h~h_a_• .~n_rn_1.;_~ 

ZAYi 
86456 No. ıu aat:Jık karn mı za. 

yl ettim. Yenisini çıkaracaiımdan 
m&lıı1nln hükmü yoktur. 

of li r 
Rusr~ in ı. ı;ı. 111 

ZAYi 
l•t. Trafik MUdUr!UğUnde11 al· 

mış oldutwn gQrQcü elıll~'etıml :z:a. 
rı e•ttm. yenısını alacağımdan es· 
.k1a1n1n hülrnıQ ;oktur. 

1116.> :S o. lo arnba ~ablbl 
Abdn lla h d~l"lndlli 

ZAYt 
Tophane Ertek Sanat EnAtttClsOn 

den almış oldutum tasdiknamemi 
H)"i ettim. YGn!A1nl alacaıtırncıan 
1!5ktsln1n hütmu roktur 

~luhamnıed Rıılmrı 

Japon tllru yaratıcıları ı:ıon~ JAPON BOMBASI: IKUKO - u· t ıınınmaTDı~ yıldıLlara 

bllhn•~R milhlm mıın H'~reı. he r ı: un J'Pnl ) e n i Jıablll' rtlrr 1'r~frtrn f'k 
tedl rlt'r. Ke•lnıdr <ı.lııtıoıı IJo ııı blll! ı r. oı arali: ,.,.ınsndınlan tı.uı.o ~nr1 
isimli &Pli\' 'ılıtıı ı:örtılll)or. l ı. ı. ı.o (' t\lr!ll&I illi: rtınıdc bir Cl!} ~H ro· 
Ulo!lt• c•) nıımııktadı r. 

Uç adet Volvo marka otobüs 
sahlacakhr 

İ. E. T. T. ljfetmelerinderl 
1 - luba m men bedeli 27.000.- lira olan yukarıda yazılı 

i3 14.11.957 Perşembe fünü saat 10 da Beyo~lu :\tetrohan 
4 eli katta arttırma cksflme komisyonu oda. ında paıarlığa 
Jı:onm~tur. 

2 - llu\ kakat teıninat 202~.- lira olup bu ise ait !iart· 
nameler Levazım dahlU satın alma servisinden parasız alı-
nabilir. (15465) 

Ankara Belediye Reisliğinden 
A) Temizlik l5teri " Udilrltitü için kapalı zarf suretiyle 50 

ton yulaf satın alınacaktır. 
B, Muhammen bedeli <18.500> lira olup mu\'akkat teminatı 

(1387.50) liradır. 
C> Şartnamesi Levaum Mildilrlilğünde görülebilir. 
D) İhalesi 11 Kasım 1957 Pazartesi g{lnil saat (16 ) da Bele

diye binasında toplanan Encümende yapılacaktır. 
E> Teklif mektuplarının mezkur günde saat (15) e kadar En· 

cümen kalemine verilme.;! şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. (15127) 

.................... -" ................. ...-: ................... - ................................................ -........................................ .-
CEF COB ÖZET - T h lla \eyn tabanca ile \U rnlur, " DC'U otmıyan ö~nc Gıı,ır 

.hatıl unnı ile t u tulur-
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~ r 1 " E M A l A 1 TAKSiM (Telı et 
31 

il) : B G 12.30 Hafif melodiler ll.57 Açıllf ve procram 1 ! J ~!At • Hint :l'llml • TUri: u u· . N 13.00 Şarkılar 12.00 Ô~le konurt ~ 
~= çe • Hlntço prl:ıll. 13.30 Ha!>l!rler , 12.30 Beraber prli:ılar ! 
: B r.: l' O (; r. U l.AN (TeJ: 4S07 '8J: 13M Saz e.ıerlttl 12.55 Serbest naı f 
i AKJ!\ <'t el: t 6:10::>: Konan Tuzağı · Stewart 15.00 öıı1e ıı:onarl 13.00 111.s ayarı. ha0erıeı i 
; ı . Ha.,dudon sonu • Dan Oranı;er • vıoreca Llndtors turc • Renkll • iı:ıc. carıo Ooldoıı1. Cntren: eam.a, Per•- be. ,,..,ma, "'•1 . , .... - ..... 1 T F A ,. 14.30 Berab~r pr .. ar 13.15 Oyun havalan r i Duryea Türl:çe. 2 • Al. 1'.enltll • İJ:18. MAR!IUIU 1Te1:2%311f} Ekrem l!uııpr · Sabııe1e Oumarteaı, Pazar auare: y f 15.00 Kapanıf 13.30 Salon orkeatr&llı f 
• 1ın Ktaralt • OriJlııal ı . 'AL 1KuunP8$• · Tel: 1 • İtiraf Daltlltuı • M . ko)'an •e d ekor: Mu aı dt. Cumartesi. Pazar 16.57 Açılış ve P1'0ll'llm 14.00 Şarkılar ~ 

1 Rentıt • ing. $4 93 KJ: 1 • ;Kanlı Para. • llorııan 2 • OTAiar Kap· .Melneclı:e • &omedl 3 ı>U Matine aaat 17 d" eum• 17.00 Karışık mü:ı:lk 14.300 Fransız oarkılan i 
ALKAZAR <Trl : 44ZJt>ıı Orbao Anburnu • Ar!ı&n l&ııı • K. Douc!Mı. de. Suare: :u.oo de. ıalebe:re ı7 ele - Kara (İatanbul : 27fJOO), U!• 17.30 Tilrlı:üler 1.5 oo öç matamcıan .,.r. ! 

j Slhlrll yüzük • mnı f il· lfık • Türk ııımı. 2 • ı.ey \"l!l'll (ŞellZUeltata: Tel: nDd 'd'r&ftO d'IJ ı Ai&Par anı.ta 1 Oram yollu : 274150U. <Anadolu 1'1.ss nomııettat Lous ı:ı 30 Prank Petty ırtOEoU 1 
! mı· Türltç• • Htn~e tar lf.nın oona?ıı ·Melike Sa !2U l5): Zara Han • Alll ......_: Paca rteat. satı aua:. zı ~: 274ı50C!). 18.00 xayıp meıı.tuplan 16.00 Program ve ıı:apanıı ! 
i lı:ı1ı. ltm S&adettln J:rbU • ta :Zkbers • Vlctor ~la. cD1:1J> • E omedl 3 per• de, Salı "llAUııe l 'l de, 18.0S Şarkılar 16.57 Açıl~ Ye program E f ATIA8 (Tel:4UI 33): Türk t11ml. ture • Raıı.11:11 • ine. de • Yazan: 1tef1k Erdu- Çarşamba taıebeJe l'I de tren-vapur uçak 11.30 T&DJO orkutrul 17.00 lncesazdan faşıl E 
: A~ !Can • Jane Ru.ueıı. :ırESı AR (~l: «WıJı YE."i (B. Koy • T.ı: raıı • suareler~ 21.oo de. IST.A.Jnn7L ol'DSlt _ - • 18.50 zıraat. saau 17.30 Erol Pe1ı:can arnd s 
! CorneJ Wllde • Renkli Herşey senin tçln • John il 26) : 1 • Macert.lar Bel. 17.00 Melodi kervanı 18.00 Onlu uau İ 
f Slnema!kop. Wyman _ Renlcll • in&. ded • C. Oable • S. HaJ• llEMIU Of'Dftt (~• ~tNn) 1 <D. De:ıılryolla:ı Baydar. 18 30 'H•btrln 18.30 Rad:;o töy pmtl61 i 
: ELRA iKA C'rtl : 4443'0 , ... ., t M"'' .... (T·I·. ward. 2 • Ye;11 Oöııl.U E- J'ESTİVAL: Müztkal ope. lşBhı.Liot: Operııu p erde pap.: :le0t75 - f51rtecı: 19 43 Kadınlar tuıı heye. 18.40 TUrlcüler 1 
i Pırtına KorltuAı Cornel ·• "'n ..,.._... • alre " K. Douı;lu. ret • 3 Pente, 12 tab· Qa1'&111lb&. OU~ :223079) - (Denlzyollan : 20.1$ Rad}"O KU&teııl 18.55 Serbeat saat 
- wıı D ou J Laıı Vegaa Kumarbazı • il. & 1> ı K o " ıo • MUZ!lı.: ıtarlo x~ Puu _, t• da -U· '91896 t'Tattl natl· '"' , .• ı: d • an ?Tea • ean C"""' Cbarlaııe • Dan o.ı. 1 ~ ııe. _.._ __ .,.. ""' :ıo 30 Şarktlar 19 00 M S . a'"Urı, haberler 
•: Wallace. ıu R LE (Tel: Sttl t:? >ı poçetıı • Çarşamba aaat .. ~ . ... - .... ..,,._ tlhbara• ,.,.,..,,,,. hlkA 1 , 

le, Rentıl • Sln• m· -o.o.., • .. b"'.._ ·--••tıı ..... .: '""'•vı) - C"'ehlr 21.00 B.r yem z vıır l".15 Tarthten bir ""P-k ' 

i
: t"c t <Tel : 4"1;'.93): • ~ ..... "' 1 • Paalflk Cehenııemw 15 t.e tAnzllltlt .ınatıne • ...., -- -·~ ff ı 9 

• ,_ •w s 
.. "" fU 7.AFEK: !Kanmpaşa • 2 • Uçak &ınunculan. OUm.arteaı ış ıe tat•... te. llaıa' il •• at.arı: "4233) - (Hava 22.00 Şarkılar lP.20 Rad~·o !le İngUı.zee ! 
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BULMACA 
londra Notları: Başvekil vilayette 

çahşh 

C·H.P. Bilecikle idari baskıya itiraz etti 
.. 

.. 
• 

ı ~"' •a1ıt: 
1 ...... il t~hlr Dört ı,ıemcıen beri. 
l'tıı 3 Udııt11h1tı )tl.'>'!{'SJnc zarar ve
l'Jıı~ "l; Türk mu ikisi makamla-

t 11 lrı 4 - Kıııa zaman Do
~fıııiıu l Sağ ve solun ortak aı.tı. 
"" ıçı ~ Ulı: ıııcıası. 8 - Senato 

il f it - Habeı asili; Sanat. 8 
\ ·~ u,. 
1 - ll~tilan RŞR!llfl: 

~-"°' <;tıcu 2 - lnııtı; IBlak:. 8 
"'-'llt • lııun. 4 - Mncıhış 5 
7 :ıı. il - Bil' besi macıcıeııı. 
~11111 1~ Yemeni ı;Uııtı. 8 - Kendi 

lıtı 1Yma. 
'1111~" () Rlll.'1ı\CASl!'I RALl.I 
1 ...... "1 ~ıııa: 
~ 4 Taru~i./2 -- Asalet. 3 -

il - KıUlıyonet ti - lı:te 6 
\.~il 7 - Kalbi. 8 - Pısl; Ak. 
ı rııtau ıışaı13 n: 
P~ Tanker 2 - Afaki 3 -
1" 8 · 4 - Afi , lıcı. 5 - Vuo 
'l'ıı; Elen. 7 - Teke, Aba. 8 

..._ lk. 

8ö1oKBA$rNIN--
ouRusMAsıNA 
Dfv AM EDİLİYOR 
4ı1._~111111aı mahablrlmlactf'n 

Ilı o;:- 8 - c M P. sene! başka· 
•ııı, b~-Bölükb1tının duruşma· 
, 1!~"1J <tevam ecııımııtır. 
•3to ki ceıııe 11aat onu ıo dan. 
15 ~ ôltlecıen eonrakl celıse 11aat 

t ll,4ji ıe kadar devam et-
~ · 
• ~kb'tının cıuru~aaına yarın 
1ıı: de Ilı: ncl atırceza mahke
ccı e devam edllecektır. Bu.
il dUf114malar dola)'l81Yle 5&· 

~ tenerken aaatlertncıen itibaren 
~in önünde tevkallde emnl· 
~ırıerı alınmıı. adllye<le iti 
'ltı U ispat edemlyenler 1c .. 
"ıı:ı Pol.leler tarafından adliye 

t: 1 a eoıı:uımamıtlardır. içen 
~ 'nler ıae. 11tıncı atın:eu 
t~ e:ı•ının Hlonu 6nOnde ı
tı ır lr Yoklama ile kU1llatmıt
"< 1 .lqaınuato eaat 18 •~ cıe 
(; t~ıı çıkanlar lae caddenin ı-

1!? illa biriken halltm. atlı po 
'~ı, '-.t&lllyle dalıtıldıtını ııör
-.....;,:: l'Qır. 

k Rektör, siyasi 
onuşmadım, dedi 

ittı CBatı ı incide> 
'ıı !et daha 90nra açılı: nutıı:un· 

o~ Parçayı okumuştur: ciııtan· 
:'eı11ıteııı .. HütOmete çok güç 
lt Uıı olan ltlerlndo bt'r t rlü 

teıııayuı. mUIAhaza, tulr n 
ııı. ttılen Azade tatmak n bıra 

~'ı.ıt"t. kayıt n şaru le memleket 
Qtıl:: rıııın hallinde yıırdıma ma. 
~ llu kayıt n f&rtla mOeueae
lıı e lıutoıı eleaıanları ile hOküme 
~llırtııde ve yanı başındadır • 

'' "tt 'l'anocıu. nutukta, bu ıı:a:rıt 
'1 btl• lar üzerinde çok ı.srar ettiği. 
~ıtı'ttıııı, ve bunlar nazara alın· 
lıı1'titıı tııtcıırc1e ıözlerlnln yanlı• 
'ıılill bllecejllnl aöylemı,ıır. 

it ı.rı'ıı eonra Rektör, talebe me· 
1'D1-ıı ile llglll bazı auaııerı ce. 

lı;ıı. llır111ıı, ıı.san meaeıwnln h•I· S b1r fakültenin bu dhayı be· 
lttllk:Crtk Genel Kurula ııettrmeal 
tı 111~1.nı Ye Hukuk l"akUltwnde. 
~ t bılı:Jı:ı meaelealnl tetlr.llt e-

trıı ,111 IOy!emlftlr. 
!ıtİ tflltenın ünHnını elinden al· 
'ıt lı~enı Adile Aydının, ün'l'ını 
' lllaltale yayınladıtı ır.onuaun. 
~"°"'lan suale: cMakaleyt ıomıe
'ıı '4t 1.ıııı.ıı: olr.uduktan 90nra tlltrl· 
~ebtıecqhııo demlftlr. 

Seyyarelere 
gidilecek 

l.ı~ !Hntı ı lnclct~ ı 
~--:!~'• ı - sovyet 4llmlerıntn 
-ı ı -ıtrtna göre, ikinci aun•ı pey 
lııı::ı~r. fırlatmak için ıruuanııan 
'ı kaYnaaı bir roketin aya ıo 
ltc4 lçlnda uıaemaaını &emin ede ' . ~':tt~"Yet ilim adamı da buıün 
~ ._ Birliği teknlayenlertııln 

ili'\ • &!dip gelme için cgerekll 
~ ~· ıneydana setlrdllr.ler1nt be
a~'n ııııoıır ''!«ti t11::t KÖPEK 
ı...:."-1"rı 

S""rıı. 1 (AP.) - Moakova Raci. 
~~ dthı gece sputnllr. 2 deki k.ö 
~1:.tıı lıenuz hayatta ve ııbhatte 
•~tııu blldtrmlttır. 
~....,"-'4 iLK PEYKi GELECS!l 

8.8.C. Tarafından Televizyona Davet 
10&11 :s •acGde) 

8oııra, biz lıuDdan iki, Uç J'll ene. 
llne tadar ııııııaua Yunanletana •· 
pe7 hayvan aatarmıflZ. :spey de p&· 
rr. ltazanırmıtııı. Bir ara tutmut Tu.. 
nanlılar, blııden damızlık hayHn 
aatın almak latemlşler. HUlr.Omet h•· 
men kabul etmlJ. Bizim yol arkada 
f1 da dahil bir çok tüccar, bükü· 
met! tka:ıı etmiş, •Aman damızlık 

haynn .satmıyalım. Sonra onlar da 
ltendt ha)'Tlnlannı yet.ıştırmeye baş 
!arlar,• deını,ıer. P'altat hllktımetl 
JOIUDdan çe,ıremeıntşler Mctlce Tu 
ııanıetan hakikaten ır.~ndl dımalılr. 
haynnını retı tlt1iılt n blrlı.aç ae.. 
nedir de blıdtn heawı hiç haynn 
ltb!I etmiyormuş. 

lefllllt Milletlerde ıörütülecek. TU
nan bllkf1m•tl, derhal BlrlqmlJ Mil· 
letlerdekl delqealne TUrklyeyt ır.aı.. 

iyen deııteklememeat için emtr veri. 
yar. Haberi bir !tere daha olruyorum. 
Yunanı.tan TUrklyeJI d•t•klemlt 
veya deııteklem•m\4 ne olacak? Hele 
Ttlrkl7e7e Miler yollamı, TeJB yolla
mamı, n• olacak? ıtore·:re 7ollad1 
da ne oldu? Onu bırakın, tendi 
memıeıcetlndt, Arnavutlara karşı 

aaker yoltlldı dı ne oldu? nkat ııc· 
lln ıOrün ki, Yunaııt.atan, Atlantık 
Palı.tının Azası. 'Yunenletan bizimle 
lıetabtr Batı Blokun' dahil. Kıaacaaı 
Yunınıatanıa aını ıemldeytz. 11nı 
dalı ,11tmıtız. htt Suriye 111ueıeaı 
otmill themmlfe; kazanıyordu. Tu. 
nanletan ve Yunanlatan gibi memle. 
ketler mevcut oldukça, Kruşçev'ln 
aıılmda blnr operet mevzuu oltlbl· 
!~it m.ancTralırı, ciddi, hıttA TL 
hlm 1ıır iüna alıydfdu. Batı llOIU· 
nüyordu. Atlınııır. Pattı llbi Batı• 

nın aöııcle tn müesalr aavunmil ıUL 
hı bir andı h'l'fetlnı kaybediyordu. 
KrufÇn, 8P~tK ııe bttaber bir 
de 8urtre balonu tıçutmuştu. Bu 
1k1Dcl balon bir tere hızını alıp cıa 

beklenllen propaııanda vazltealnl 
gördU mo, eıı aı: blr.oclııl kadar mu 
hluıdl. Surtre balı-.u <tellnlp cıe 
tıaıı diye aöndürtıleblllr miydi, aön 
dürülemes miydi?... Tunanletan gl· 
bl memleketlere raamen bu balon 
eöndliıilleblllrdl. Şlm<tl aeçlm arife· 
alnde )'Urdu terketmekten dotan iç 
huaureualutum geçmişti. Benden ta. 
tenllen q birden ehemm!yet ır.azan· 
mıştı. inöoUnün o ancıa nrmekte 
oı<tutu nutku bile unut:nuş•um. Se 
çim fil.An çıktı aklımd:uı. '\"apılacaır. 

iş vardı. Uatellk de e!lmd• mütblt 
bir tırat Yardı. ı lle ıı milyon HJlr 
c1al olan blr proıramda konu.-calt. 
tım. Ayrıca birçok ıuetecUer. dlp
lomatlar .,. 1darecllerle ıoruteceır. 
tim. Bu rıraaııardan baml ıaıtıade. 

(Başı J lnrJdf') 
nın lııtanbuldakt eeçlm ıoıertnln 
iyi oraantae ecıllmlt olm•ından ve 
çaııımalarından ötürü, tlzeytr A· 
'l'Un<tuka •memnuniyetini lahar et 
tlltb tahmin edllme:ıı:.tedlr. 

Öte yandan. vlllyete daha Once 
ııelm1t bulunan Emin Kalafatın 
ela. •Basın kanununun yeni tekili 
Czerlndekl çalışmalarına devam 
ettılU aanılmaktadır 

Bqballan \il Dr Namılı: Gedik.ısa 
at ili u dojru vtllyetten ayrılmış 
iarcıır 
BU4R. mmlK. KALAl'AT. 
ZORl.U UITTll.iR 
Cıımhurbqltanı ~IAI Barar, dün 

sabah özel bır ukerı uçakla An
karaya ııttmlşıtr. Bayarı takiben 
Dr "amık otıdlk. Bmln Kalafat Ye 
Patin ROştll Zorlu da Ankaraya 
tiarl!ket etm141erdlt Başbakan Acı
nin Mencıerea de eumı ıüno D P 
pırctıs ıınıpu toplıntısındı hazır 
buluhmak ti.ere, muhtemelen bU· 
ııın uçakla Ankaru-a hareket e· 
decektlr. 

SURİYE 
ıBııtı ı lnclcteı 

Bu notaoa Türklerin S\lrlye hu· 
ducııı ve semalannı def&Rtle lblıU 
ettikleri iddia olunmaktadır. 
TtlRKIVESIN l .IRVA\'A 
YARJ)JMI 

Trabluaıtarb, 6 - Burada açık· 
laııdıtıne aöre. Türkiye hükiime· 
tinin ı.ıhvara -vermeıtı kararıa~tır 
cııııı 1S!tf'r1 yaroım önümüz<tekl 
hafta Ltbyaya varacaktır 

lıAve ecıııcııtıne ııöre, Türk aske
ri yardımı bir milyon dolar clva
nncıacıır. 

Rl!\'R l T t'RAS!(IZ l!L('IJ,tfıtSE 
Dl"" " iT ATI! Dl 

{Bap l :ladde) 
bu huauata Vatan'a tunları .Oyle
tnışttr: 

cHürrtyet ııızeteelnln 8/ı 1/1167 
tarlbll aayl8ının ı Te li inci aay
tasının 4ı 11ütununda Bilecik 11e
çtmlert batlıiı altında Bllecıır. il 
ııcçlm ır.uruıu bqkaııının ııeçlmle

rlıı iptali aleyhine rey ltullandıaı
aı ifade eder beyanatında eabaoı 
mucibe olarak (ııeçlm kanununun 
6-l 'Ve 88 ncı maddelerine ırore ya
ııılan ltlra&lann derecattan ııeçme 
dtlU ve dolrudan cıogruya Uçe se
çim lturullanoa müracaat edll· 
mcklıtzın ·u BeÇlm ıcunıtuna mor .. 
caat 'l'iltl oıcıuıu yaıııcıır. 

Oyaa kl beyan .tıakllr.ate uyma
:naktadJr, zıra ııçe MÇlm kurul ka
rar cıeıterlen tetkik edıldlkte vlkl 
müracaaUarımıBll! bu defterde ka 
rara rapten yuılcııtı ııörUlecekur. 

Eııueu lteyliyet yuıu.u aeçım ku 
ruluna Ga tab.lttk zımnında telle 
b11cıırıım.ı1t.r.» 
llJ!lRI UA::>Kl u; uozlh OK 

_.\ \ l!lt;l!lı il" IMULı\UIÔI 
:t..\Ul'l 

Atlna'ya inince bu damızlık hay· 
Tin htkA~ ealnı ha. ırlayarak Yunan· 
lllıra daha bir alıcı &özle bakma) a 
ba,ıadım. Yunanlllara para kaptır. 

mıyalını diye bllhuaa bir ıeJ yeaıe
den, içmeden bir k~ye oturup io· 
nu•maya devaııı ettik. ilk bakıtta 
(hıittA llr.lncl, u,uncU balı:ıtta, bat. 
IA lstedljllb11: kadar bakın) AUna 
hava meydanında. YeJ!lltO~ün ciddi 
yet.!. ıemtzıııı yok. Hint ,u ıı;abar· 
din ünl!ormııaı, temiz kıyafeti, top. 
ıu saçları lle chosteas• .sınıfının bir 
cdoltunulaıarlıtı• vardır ya, Yunan 
boaı.a.·ıerlnde bun<tan der yolr.. 
Etrafa mütb~ blr Uiliba!Ullt b4klm 
Dalavereci .satıcılar elz uçag-& binene 
kMlar peşinizi bırakmıyor, zorla bir 
.şeyler aat.maya çalıfıyor. ıtlmeenln 
lrJID3eden ha.beri yok HattA hoat.eaa
ler, bizim uçağı bile ka1ııettller. Bir 
taat içinde :ıı:.urtuıcıuır. bu bercUmerç
ıen. Sonra uçakta otle yemetl, aonra 
da lzm.ıru uıccann bir ba,ır.a hlltAye
einl dlnlerlr.en ıptıııa bu Mfer ta• 
taa UIUIO Ua mal ithaline dairdi) 
dalmlflnı, Boma'Dın uaertnde uyan. 
dım, Sonrr. mer<tanın bann<ta bir 
fincan ccafe •Pr..ııo•, 80Drr. '1 il· 
raya iki İııalllz ıuetemı ( be119Ja raa 
men aldım). 90nra blr cAvrupaı ko
lr.UIU ve nıllr.rofonda tatlı bir .ea 'l'I 
tık. temla lııeanıar, nçını taramıt 
kııclınlar, traşa1Z erkekler, aoıerruz.. 
ıa bmtma'ler. balayından ltavplı 
dOnen bir inııWa çifti, lbtımaı 
8hell111'tn Oldü&ü nı ııörme:ıı:. için 
Romaya lr.adar ıeım.ı,, uzun ııaçlı 
blr İngiliz talebul, bir ııtıael inııUlz 
kw ile ebediyen cŞlrln Teyau o
larak lr.almıya mabkf1m blr ıeyae ve 
ır.wn pefinde dolafan bir delikanlı 
.,. delikanlının elinde dllnyaııın en 
ucuz ve en t1r1n ııuıı:etı .,. meydan· 
dan ipek bir ef&rP almaya çatışan 

izmtrll tüccar, fB""P " makarnadan •'tmlt n Jt~ uyaal bir polt.a 
ye nihayet ciddi, .ade. ıOaeJ " cdo. 
kunulmaıılıtı• olan blr inıWa bı»
ıe.•ı. Hmtma'tn pqlne talr.ılarak U· 

çata blndllr.. 

11 temin ~ek l&sımdı. Bcyrut 6 - Beyruttakl Fransı:a 
:r ııraııt gantelertıı adece Suriye BOyükclçlll~lne ırece meçhul tlhıı 

ile ııııııı ybılannı okuduktan 90nra lar taraıından dinamit atılmıttır. 
lr.ltıt kalem çılr.anp çalıtmBJa bqla· Emniyet makamları mütecavır:
dım. Oece ıo.oo da lf&bll :vatmur al· lerı ,ıcıdetle takip etmektedir. Ay
tında Londrr.:va vardık. rıca Be:ıırutta cereyan eden ıon 

Bilecik il aeçım kurulunun be~ 
muballtıı karoı 6 oyla kabul ettli• 
C.H.P. ıtıruıannııı en başında ı· 

CllU"O twıır ve mııuıurıarınııı bukuıı 
gelmektedir. 211 eltim tarlllıı mü· 
rııcaatta bu lluıwıları uzun uzun 
belirten C.H P., Bozüyü.kte.kı ıd.rı 

ı:ıukı üzerinde bllhaaııa dunnakta· 
ılır. Buna ıore Bozu~ ütttıı 
o!ti elttnıı 27 eltluuı ba&hy aıı ıece 
.ko,1lerle kaza nıer.ı.ezı l uı ıır&.:ım· 
ı.lakı .kaytak nokta.arı Jaııcıan:ua 

ea•ı.ılerı taratıncıan tutu.aru mu· 
haııt ı.ıartuıırle parti te~ımı\~ınıu \ e 
oc menıertıı temaııına Oill (lıı; OıÇU· 
de enaeı o•unmuotur CHP. 
Uu:aôl uıı: ııavc~nıı:ı aa buzur,yle 
te<>o t eaereıt bu- zatın tutuım&lllnı 

ı:la •a&•aııuıtır. C.H P ıun bu ltı
raı.ı, BoııöJ ü.k ltazuınuı bUtUn llı· 
ıec k ııeçl.mler.ne teaır ecıeceıı; aa, ı· 
C11i ııeçmene ııalııp bulunmaaı do· 
ıuy111,yle, mülıım Lılr uıalıllet tll41· 
maıt.acıır. Zıra cı ltııauında cemaıı 
163116 ııoçnıenl t>ulunan B.lccık vı· 
,r.let.ııın 210-111 ııur,;mııuı :OoZOlU-'· 
teuır. Dı(>er kanların aeı,:meu 11&· 

yıları o ulıı ile 12 blıı ar&;>ını.ıadır 

.Bilecik merkez kazatıınııı ııeçmeıı 

aayı.sı blle ıı;ooo kacıarcıır. Vllllyetın 
HbotıJ h!l<tiııelert ile 1111111 olarak 

____ ,_.,.___ ~ 1 40 _kışı ıevklt edllmıııtır 

'1 llralılr. pınıtelert tepeden ıtnaa. 

ta lr.adar okuyacatım Pakat blrtDcl 
aahtıeye 10Z11m ıaır.ıtıp ır.aııyor, Pa
ıııarteal ıünü surtye m-1•1 Bir· 

.-------.. Dr. HiLMi EVYAPAN 

Basurun iliçla tedavisin-

deki yenilikleri Avrupada in· 

celeyerek avdet etmiş ve is

tiklll Caddesindeki muayene

hanesini yeni cihaV&rla tak· 
viye ederek hastalannı kabu· 
le başlamıştır. 

ÖZENFİLM 
Filmcilik ve Sinemacıhk TOrk Anonim Şirketi 

idare Meclisinden : 
Şirketımlz Hissedarlar Umumi Hey'eti Adi surette 29 Kasım 

1~7 Cuma gunü !laat 10.30 da ıirketimızin merkezi olan İstan· 
bulda Beyoğlund:ı Yeşıl Çıım Sokağında 17 numaralı apartmanın 
ıkinci daıresınde toplatıacaktır. Umumi heyet toplantısına iştirak 
ed~k hissf'darlann •"ip nlduklan hisse senetlerini toplantı gfi. 
nündım en az bır haftı en•f'l Be~oğlunda Yeıil Çam SOltaRında 17 
numaralı apartınandaki iıket rıerkeıine tcvdı ederek mukabilin· 
de duhufüc kartı almaları rıca olunur. 

GÜNDEM: 
ı - idare Merli.9i ve Murakıp raporlarının okunması, 
2 - ı 9 1956 - 31.8.1957 }ıesap dönemi bilanço ve klrı za

rar hesaplarının tetkiki tasdiki, 
3 - Kar hakkındaki Meclisi idare teklifinin tasdiki veya de

giştirilecek şekilde kabul ve reddi, 
4 - Yönetim Kurulu ile Denetçinin ibrası, 
5 - 1.9.1957 - 31.8 19~ t.esap dönemi için bir murakıp ıe

çılmesi ve yıllık iicretinln kararlaştırılması. 

~""'''''''''""'""'"""""'""'''"""""''""""""'"""""''''~ 

Gürün Lokantası 
Temiz mal7.eme, itinalı hizmet. bilyiik ve rahat salon. 

OOğiln, nıpn, büyüt ziyafetler de verilir. 
Gürün Han v.ı KalJr<'JOllu Hanlan dahilindedir. 

NOT: 4 asanaöı emrinize amldedir. 

iLA N 
tlste fiilen taanıız ve emre itaatsizlikte ısrar suçundan mu

nun ıııu'ın Şaki köyünden İbrahim ollu 1341 dolumlu Nuri Ka
rabac:ağın hilen Zonguldak Ceza evinde hUtUmlil bulundutu .an
laşılmakla malları üzerindeki haciz kararının Jı:aldınldılı Aı. M. 
U. K. nun 218 nci maddesi ıerf!lince ill'D olunur. (2899 - 15785) 

Adli Amir 

Samsun Vakıftır Mıntıka 
Müdürlülünden 

400.000 Liralık 

ME~KEN KREDİLER İ ( ,,..,.. , .. ,., ... ) 

lslanbul Nafia Müdürlüğünden: 
1 (3'5.140.05) lira keşif bedelll Yalova Sağlık Merkezi 

Lojman ve Garaj inşaatı ilinin 12.11.1957 tarihinde Salı gü. 
nll aaat (115.30) da 1ıııtanbul Nafıa MildllrlUlll binasında ka
palı urf uıutile eksiJtmnl yapılacaktır. 

2 - İlteklller, bu 119 alt mukavele ve eksiltme evrakı 
ile Nafıa itleri umumi w husust şartnamelerini, keşif ve 
projeleri ve buna mOtefeni d" er evrakı dalreılnde eöre
bWr. 

l.ıty t'IRIATJVOR 
'ı torı. 6 - Yetlr.111 bir tllm aCIL 
~~fıncıan bllellr11<11tlne göre. 
~t Anıerlka lllt aunl peyki ge
~l'lt bana fırlatacaktır ve ilk A. 
'tt ~~ Pe:rkl içinde muhtelit böcek 

4ııı Utıacaır.tır, 

Sall'beJ mahallesinde 125 ada, 48 panelde lı:ayıUı 
4960.00 M2 miktarında ve M2 .ı 'I liradan 34'120 lira mu
hammen bedelli an. tapalı zarf aaalO ile satıp çıbnl
mıştır. Muvakkat teminatı (28M) liradır. Sabt prtlan her 
gün mesai saatlannda Ankara Vakıfiar Mıntaka lllildilrlll· 
ğilnden, İstanbul Vakıflar Başmüdilrlillil Satış Bürosun
dan ve Samsun Valı:ıflar l'rlıntata KOdilrJflttınden ötrenil• 
bilir. 

3 - F.biltmeye twtlrak edebilmek için taliplerin (17 
bin ISS~) lira (60) kurut muvakkat teminat yatırmış olma
lan, 1915'7 yılına ait Tiearet OdaSJ belgesi ibraz etmeleri, ek· 
slltme gllnilnden tatil gfinlerl hariç Uç giln evvel viliyet· 
ten ehliyet vesikası almış olmalan. bu işe ait evrakı imza· 
lamaları ve teklif 1'rflanru eksiltme ıonu ıaat (14.30) a 
kadar Jı:omllyona vermis olmalan şarttır. C15050) 

Se:tkan MOdıraa Veklletl ıae bu 
''nıt tt:rıd n:ra uıuıpten kaçın· 

~------

fhalr.sl 18/11/1957 Cuma g(lnQ saat 15 de Samsun Vı· 
kıflar Mıntaka Mildürllltü binaaında mllteıeüll lı:omlayon 
huzurunda yapılacaktır. Deniz Elifim Kolordu Kumandan,ıaı 

Karargahından 

78388 ııeçmenlnden 8"82 ııl oyları· 
nı kullanm14tır. Oy ltullanmıyan 
Bllecekll ııeçmenlerın 11ayıaı 13374 
tür .BozöyüıtOn 2ı048 eetmenlnden 
de ı 14600) kadarı oy ltullanmı~ıır. 
Bu heııaba ııöro (74001 BozöyüklO 
oy kullanmamıoıır. Yani Blleetgın 
6 kazıınnın oy kullanmıyan ceman 
14600 ııeÇme.ıılnden yarıdan tuııııu. 
BozöyOte isabet etmektedir. Buna 
ratmen Bozöyülr.te D P. nın 8685 
ve C H.P. nln 7084 oy almıı olma
ııı, bu kazanın hanırt tarafa kay
mıı buluncıutunu kolayca ortaya 
koyZnakta<tır. "Bu rakamlar, C.H P. 
nın Bozüyük hakkındaki ltırulan 
nın ehemmiyetini bOııbütün arttır 
maır.tadır. 

Bütün Bilecik vlllyetınde D P 
81M2 ve C.H.P. 28800 oy almıotır. 
Ve aradaki fark 6042 dlr. Yalnıa 
Bo&öyük kuasınnda oyunu kul
lanmıyan ıeçmen aay1111 ı.ae 7400 
Bozüyük kazası da oyunu ltul
ıancıııı oylarla belli eden BozOyülr. 
lü ııeçmenlerln kullanamacıııı 7400 
oyu, Blleclk 11eçlmlerının netıce:sı
nı <1eaıot1recek ı:nahtyetıecıır. 

BİLt:l'IK \ALl~I BASKI 
ıuulAı.ARl:\A :-.t: uh OR\' 
Baıskı iddialan ile ııııııı C.H P 

itirazlarını a<tll makamların ali· 
kalandılı bir mevzu olcıuıu mU· 
tali•ı Ue dün cevaplandınnamıt 
bulunan Bllecık vaııısı ilhan Enı
ırtn ile buaün tekrar aörüşttlm .lı 
ıeçtm· kurulunun CHP. itirazla· 
rını dün ıece eltaerıyetle kabul et· 
tttı ve idari b1akı ile allkalı ıu
razların da bu arada varıcı &-'rül· 
dUtüııU kendblne .Oyledlm. Neti· 
celerı henü:a ötrenmedıgı ve yült
Hk seçim kurulunun nihai kara· 
rı henüz bellrmecııaı ıçın reıırnl 
herhanııı bir beyanaa buıunanıı a· 
Cql hWIU&UDd& ıarar etti. Ancak 
bu arada Bozôyült kaymakamınıu 
kencılalnl ziyarete reldl&lnl haber 
almll.' ı ü:aerıne ezcümle tunları .Oy 
ledt: 

•- Şimdi kaymakam cıııarıcıa 
Ar:au ederseniz ça&ırtayım da C 
H.P. nın ıcıdlalan lıakkında eıaı 

tenvir etsııı. ı::m.rı ulun kl bUtu.1 
buııllLl"ll&ıı yenı haberdar oluyorum 
sızı meslekı ve §aluıı ııereıınııo 

ıeııı.n ederım ki, bı!hasııa liOZ(J· 
yük hücııse:ıını dün zatılllınızcıen 

ötreııcıım ve derhal tcltfonla kı.7-
aııkamı aracıım. Bütün bun.ar 
külliyen 11Bılııızcıır Şunu da ildy· 
ıtyeyım ıı:ı, bizzat c n P. iller bir 
çok yolsuuuklar yaııtıklan halde 
takibata u(!ramanu~lardır. Zıra D 
P. iller maalc&ef mUtecaııl:s çalı~· 
IDL'llışlar ve taıubatı mümkün kıl· 
mamıııardır. Hem blliloraunw: ıcı 
birçok yerlerde C H P den &O nya 
llO oy farkla aeçımı ır.uanmıştır 
Halbuki Hııecıltttkl tark &UOU deıı 
fazladır Fark bUyükt Ur Ö; le bll.$
kı lle falan elde edllemıyeceıı: ita· 
dar ıazıacıır Sonra memlekcuıı 
muhtelif yerlerinde ıseç.m cıo ayı

ı.lyle cereyan ecıen mne u hlidt
ııeıerııeıı hiç btr111ı Bıtecıkto gU
rülmemıştır. Bu da B•leclkte ee· 
çimlerin tam bir emniyet vu huzur 
ıçlnde geçmllj olııutunu ~terır. 
KÖ \ ' ~IUHTARl..ARI 

\ AADLER Pt:~ISDE 
Bilecik Vlliyet btnuı her ıılln 

kalabalık aayıda köy muhtarlan· 
nın zıyaretlne 11ahne olm&lttadır. 

Köy muhtarlarmın bu ztyaretıerl, 
döoenecetı vaa<t edilen ou bo
ruları \ e yolların düzcltllmcı11 I· 
çın vertlııcelll bildirilen yol ma· 
klnelerı gtbı çqltll Uıteltlcrlıı alıi.· 
kalıdır. 

l\AR"'ll.11\ ... IZ t;t.liı.ımu. 
ALAKALI JDDJAL..\H1 

Bırkaç ııündQr Bilecik Ziraat 
Banlr.aııına uarayan köylülerdMI ba 
aılannın asık euratıa ve aı:iylene 
aOylene çıkıp uaaklaştıtı &öı:Olmeır. 
tedlr. Sebebini ölrenmek istedi· 
aım zaman hiç bir oey aöylemedt
ler. Fakat C H.P. il merkezi men· 
ııuplan ve bazı baıtım:5Lz Bilecikli· 
ıer, D.P. adayıaruıcıan blrtelnln im 
z111ını taşıyan •eçımlerden ııonra 
taba.il ıcaydı ile verilen bazı çek· 
terden bir kuımının karşıllltııız ol· 
cıuııu için bankaca ödenmcdlıiıııl 
ııert sürdüler ve birçok ıııımıer 
ııaydılar. Zaman darııııı ve blldırı 
len köylerin uzaltlılı dolayıalyle 
tahkik ımklnını bulamadım. 

U(' RRh f,T P~RTl~l,J'.lı 
OlLECIK !!EC:IMU:KI \ lA: 
ILUILI IDDIAIAKI 

Blleclk aeçtmlertcde Hürriyet 
Parttaı ancak '7:.IO oy almıttır. Oy· 
u en lr.ötümeer heeaplarla bile 
10000 cıen yuıtan rey alacatı tah· 
mtn ediliyordu. ıtendllerıyıe ıö
ruıtuıom Hürriyet Partıaı ıı lda· 
re kunıtu üyeleri bu nettceyı, par
tllerlne büyük ölçUae bııııkı yapı 
cıııı ve bırçok yerlerde partllllenn 
bazan tehdit, b•an büyült men
raatlerle oy vermekten alakoydu· 
ıtunu ısrarla iddia ettiler. D.P .. 
C.H.P. cıen oy alamıyacaıı ve C.H. 
P. nın de kondlıslnden oy eQltte
ceilnl oıldllı ıçın bu yolda müeıı
ısır oımuıtur, ııenllmektedlr. 

'Cll.St:K tilE(.' IM 11.lJKlJLV 
\ t;'.lıİLE~lt: KARABI 
\ ERİRISE 

iı ıeçlm kurulunun ekHrtyetlı 
varit rorcıol:ü itirazlar yüuek H
çım kuruiwı<ta da ltabUI eaıllree. 
Bilecik aeçımlerlnln yenUenmeaı 
iereltmektedır. Bu taktirde yeni 
ı;eçımın tartlıi, aeÇım kanununun 
ı6 ncı vıı ti ncı maddelerin• ııore 
tayin edilecektir. 28 ncı maacıe, 
cYükeell aeçım .kurulu bir millet
vekilinin tutanatının iptaline ka
rar verlrııe o mılletveltlllıtı ıçın 

bu ıtaııunuıı 6 ne macıcımıne l(lre 
11eçlm \"apılın demc&tedır. 6. ncı 
ınaade de ıyenlleme kararının ve
rııcıııı ırtıncıen eonra &elen 4tl ncl 
ıünil takip ecıen ilk pazar auuuı 
oy verllmeaını Amirdir. 

Edimekapı h lar 
~tsıta darhğı çekti 

}'ııı (Başı ı ı nrlctf' ı 
1 ":, ~ ISatıçekapı otobOıılert, lhtl· 

Arttımıaya girecekler, kapalı arfın hazırlanmuuıdı 
teklif mektuplannın yaıılı~da, bu zarfJann tevdiiDde ve 
posta ile gönderilmesinde 2490 sayılı kanunun 32. 33 ve 34 
üncil maddelerine harfiyen riayete mecburdur. 

Arsanın satışına dair bilcllmle muraflar, ıuete ilb 
llcretl, delllliye resmi karar pul veaalnıli ahcıya aittir. 

(150t8) 

Gl1vertıe aını! okullan Kumandanlığı Topçu Sııui Okulunun 
uealı:Javar atıtlan f. 15, 8. 'I, 8 Kuım 1957 ıDnleri ıaa' 10 • 12 
ili 14 • 18 arasında Yusıada'dan yapılacaktır. 

Yüksek Seçim 
Kurulu yeni 
kararlar aldı 

ct11 "•1> vermem~ ve dolmuşla· 
~< cı.!t~ft ıtelmcmeaı üzerine pek 

t ıı~ Bcyazıda kadar yürOye-
t~ arı vaaıtalara binmek mec 

tıı lıı11 t~ııae kalmıştır. Bllh-a sa· 
t 'lt"1 aaatıertnde Beyazıcıa doR 
~"<: llıa ınuazzam kalabalık bir 
~ ~t'ıııı 11~rıuıı yaratm"tır. scıır. 
Q te llar. Belediyenin daha ıre-

ı ctbırıer aımııııını tıtemekte-

Kapah zarf usuliyle onanın eksihmesi 
Trabzon Lisesi Müdürlüğünden : 

AtııJar için apfıdı hudutlındınlmıı bulunan allı sahası teh· 
lllı:elidir. atıı K{inleri Deniz ve Bava vasıtalannın mezkilr saha 
dablJlnde bulımdurulmamalan önemle ihtar olunur. (15283) 

ATIS SAR ASI : 

!Batı ı incide) 
yapılan bu llçelerdekl ııeçım ku· 

rullan tarafından recıcıecıııen ttı

razları tetir.ık etmıı. ilçe eeçım tı:u 
rullannın bu huauııtakl kararla· 
rının keeın oıcıutunu nazarı iti· 
bara alarak, Halk Partlel taratın· 
ban bu mevr:uda il ıeçlm lturulu· 
na yapılan müracaatın da reddine 
karar vermııtır. 

IASYAZJNIN DEVAMI 

40 ıncı yıl dolarken 
(Başı ı incide) 

TOrı.IJede bir 1\ff'trull.r~t harekttl bışlamıs bulunmakla bf'· 
raber, bıı lit'haııetln dntru (•ıkarıtıııı brllrlrıı hl\' bir nıfhbf't ali· 
nıet ıll:ır 1;arpm1)ordu. Halbuki aractaıı \"<>k zaman ıı:~mf'dl, .. ur
tarll'I cıw Mnsıata Kemal, Tllrk \f' ıtün3a IRrihlnlıı 11ahl\f'Alıldl' 
ıöründO. Çanıld•alenln 1ıaıı11rılı aıOdaraa.ı, Tllrlo.IJ~ '" Ru~ya il~ 
bf'raher blltOn dOnyanın kaderini df'tl tirdi, TQrlı; mlllrll için :r•nl 
ufuklar ~tı. Bundan ıı.ı )il sonra Ru~ lhllllll koptu, aradan 
aıırak bir buı,:ak 111 ıe<"ml&ll ki Cla7J 1'11ıı>tafa Kf'malln Hl :\l.,-ı 
1919 da amsuna ayak ba~nıul> lf' Türk btlklll \f' tnı.llAp hırf'
lı;etl ııtblle ınf'\ .. 11ae lmndu '" uıu te Comtr'un .. ehanf'tl Ra"a 
"' TOrkbede hf'men hemen &>nl dakikada nılhaı.I bir l'klldf' ı•r· 
("t'kletmeıe başladı. Şu farkla lı;I Turı.l)e bıQ ır lm\\rtlertnı. 11.ıı.ıı 
M0tıkof f'JDPU)allı.ml eu ı.unf'tlf'rlnl t•m~ıı edl)ordu. Do,mu. 
kadnl n hllı;tmlJel hırı;t)lf' Mo ı.:orıoı.:, dOn)a)a ullerte Bf'blt 
akıtıror, TOrklUk tııe t•rasauı milli mbak l3aııetl ile; en <"t'aor 
\e medeni bir lnlılllp bareı.:ell)lf'; dün3anın "n nıOhlm 11trat•Jlk 
aaba~ında Batı m•drnl1et1 hf'!labına bir panzehir hlı.m•llnt &Gril· 
yor, nıubkf'm bir kale, bir lı;öprObaşı manzarasını 10•terl3orcıu. 

S 
on ı.amanlırdı Demlrpnde Alemi, baı.ı ahalarlla .. 1 teknik 
tuaı.t.ı 5ahasınctı o >aman Anıf'rtıcıuı ııııırdt' bırakuaının 

bazı allmetlerlnl ortll)a koymııetur. AJnl tarihi Anıta Krae-
~v son rakibinin sırtını ye~ ıetırmıı. Stıllnhı boş bıralı;tıiı yere 
oııılın (•oı. fazla bir lmroazhk \t' ııtılıaıılıtı;Jı ı•ı.:mıııır. Kruf(ev 
akıhız hlr adam oımadıaını hpat etmletlr, fııkııt akıl \e lıultttlne 
lll\tnllf'mf'&. ı,:ünı.u )ıtlnız kudret u~ istibdat arhoeu nımıkla kal· 
nııJor. A> nl umanda ıcı.ı earhoeınıuna \~ık dtıtküııdUr. 

Hl~· ı.tmsf'den fprnıın ıllıılPmlyf'n böJle bir mU•lebldln. bir 
çıtıınlık d•k1h•ında bir dürmeye basması: .. orkunç bir aıctırıı 
mekantamaaını harekete ıetırmP.&e Vf' buton cihanı atete \ermeıı:e 
Ufldlr. :Slleklm daha t;ılrliaı,: hafta enl'I usıırlYf'Je taarruz bqlı· 
)lcakıı dl)e UJdannı bir bahane ile bOttın cihan trllşa \t'rllmlı. 
bü>üloi lit)amrlln kopmaloi tıure oldolu aannble delice bir panllı. 
bOr in aıııııı nrmııtır. 

CçoıırQ Cihan Harbinin Türk - Suriye hududunda null blfh· 
yıcııııııı ...,, retmf'k u ıaaeıeıerıne h•ber yetlştlrmf'k azere TGr· 
lilye3e on iki Amerikalı, )edl lııılllı., dört t'ran ıı:, bir bll)ll Alman. 
lnıı.:re Vf'.l&lre ıaaeterl81 ıelmletlr. Bunlu, hll)relle ııınnoeıerdlr 
ki TUrk mllletl, aldır11 emellf'r1 bHlrıuek eöyte dunıun, dttn)a 
>ll&Undelil ıuıanıuı. panlle biç aldını etmemıetır "' dinç bir kafa. 
rabıt bir vledanla. tenıtı nıllll ltlf'rl)le lllt'HUldOr. Da mınura 
kırtı&ıııda hepııl birden eu ıcınaate urnııslardır: DUtı> a yttzOndekl 
ıKm alıılr mutıarebeıılnden TUrk mllletı tanı bir zafrrlfı ı:ıknııı ve 
oıetlıı attl)e.•l>le Uenılrperıteııın eelılnde '' bUtOn dUn)ada ne 
kadar ıııüblııı roller 03111Jatıllecdlnl bir defa daha lıpat etmtetır. 

t'akal saııaııı lulrll olmık, tebllk•JI ııörmenıeıc mAna.•ına nl· 
llll'L. 'lı•lılll..t· \ıırılır \f' \11!. clılılldlr. UUll)P)I ııııııclan linrıarınaııın 
l>ııt \"llrl'll'rlıııleıı biri de: lktlclıırın yeni )eni elddet u ullerlndea, 
ıırııce ... ı.ı: kulıııaıa ıııaııı.ı:ıııı toıolltP.rllli ıll'lll'nıf'lt'rlnıleıı ı.nt'1 ~u· 
rl'tıe \U.r.gr\·ıucııl. lıuıılıırıı ıınbe clıııeı;I, hı.ı)lc bir ıldltln blı.1 bur 
.ıuıı)ııtl.ııı ıı>rı " ııtıı. tlıışUrf'cetlnl \e Ueııılrprrde emellerine ıı· 
ırnıetll'ıı ııızıııı•l elnıt'ı.. ille\ kllııc ı.onıcuııııı aıııa1111t8I, beıılınlı:ln 
lılrhlrıııılzf kııllılerllıılt.I Ht;nııııııız. 161101 hCtŞIUIU)lB \e kııreılıklı 
li'ılııı..lirlıkl,ı bu ıııul.oddh 311rddıı le ulh lrnrrnıımız, f'ltılrllil)lt' 
ışe oınrııııııııı.ı: \P. ııı~ıııııınıız 3Ut..lrrlıı ııaırııaını hllr ctUıılanıu 
furı.eııııe•I \e 3ıırtlııııımızu lio nıa~ı l1:lıı tırp birden di\acı \e ti~& 
Jrl1:I t..eslluıenılztllr. 

Ahmed Emin YALMAN 

Amiral Briscoe D.P. grupunda 
iki fikir var <Bap ı incide) 

yen Oramiral, guet.ecllere Çanaklta· 
lenin mUdafaa tertlblııe baktıgını. 

tBap ı incide) OOlcllk deniz li&lertnl g6nlllcftilnU an 
bl Meclise büvOk ııayıda muha· launıt. Türlr. or<tuaunun moral Te e

llt mllletteklll gtnnesı ııebebıylc ııumını övma,tur. 
Adnan Menderesin kendisini rıp- Amlral, Rusların !ezaya attıkları 

ratmamük içln mutedil bir pull· cSputnlb ter hakkında f!Jtr1nl açık 

tlka takip etmeel lamasını rica eden gazetecilere ş\ln· 
Muhalefet çevreleri ile D p mll· !arı sö~lemlştlr: •Bu peykltrlo tim 

letvek:111ert, D.P. lrf'Upunun cuma dllıl hakle aııkerl bakımdan hiçbir 
aünü yıpacaRı toplantıyı büyüle ehemmiyeti yoktur. Sputnlklerln tek 
bir önem \•ermektedir Bu toplan· pyeal feza haklr.uıda çeşitli bilgiler 
tı<ta iktidarın bUn<tan böyle takip elde etmelr.tlr. RU&lar bu bilgiyi baş 
edccetı politikanın ana hattının ita memlelte~lerle pıyla$1D&JB razı 
teıı\blt eellleceRt tahmin edilmekte- oıacaıı:tar mı, oımıyacaklar mı an· 
dlr. Söylentilere ııöre. bOkılmet cak ileride OCrenecetlz. Ruııların 
ıırupa .rahat çalışmııı;ını• te:nln ıputıilltlerln etraıında o tadar gU. 
ecıecex bazı kanun tasarıları geU- rültO :ıı:.oparmalın mf propa anda 
recektır. Bu arada bir ıç tüzü~n içindir. Ruıılann peyklerin vaııtta· 
tadili de bulunmaktacıır Bu 1"411 aırte birçok Jer erin realllllertnı çel: 
ile. ıllükOmeıt kOtOlemek için .bu- t leleri rivayeti ille aaıl.aızdır dlyebl· 
ausl makııatta ııeıtrlldlll l<tdla edl· lirim. Çünkü foto raf çelr.mek için 
len ııoru llnerııeıertnln g(SrU~Olme 1 bundan <taba pahalı bir vaaıta olL 
m~ı. Mecllste mllletveklllerının maz. Amertıı:a ır.endl peyklnl ııelecelt 
lr.on~malannın tahdidi, Mecluı mu Jllın ilk günlerinde atacaktır.• 
ıaıı:erelcrıntn ve Meclise verilen ö- Zukov'un aıllnl cMareşal, el1ııdekl 
nerge tekııt ve taı.arııarın metin· tozları çok büyük gOrdO, bunun 
ıerının tutanak ııerıı ııın<te yayın.an kurbanı oldu• diye tefdr eden Or
madan ünce başka h ç bir yerde rıı amiral Brlacoe. ZultoY'la ııırııır.te da 
pıılanmaması haı;;kında yeni hO· hı birkaç ır.ızıı liderin düşmesuıı 
kümler ııetırecektlr liu taunlar belı.ledlillnl, zlra Mareşalin te.lı: bL 
ıırı..ı.ıa ııeı.rı.atğ, taktirde tas\•lp e- flna Rua hOlr.ümetlne kafa tutabl. 
dlllp edllmtyeccğl bllınmemekte- leceı;ını tahmin etmedljtlnl eO&!er1ne 
cıır. Ancak, D P. grupunda iki tık· llAve etmiştir. 

rın t~ekkUI etmeııı kuvvetle mutı· Orta • Dotudı patlat verecek bir 
temelcıır. Çilnltü, yenı mllıetvekll· harbde Amerllr.anııı m0ttefllr.ler1nln 
ıerının mühım bir kııımı, O.P. nin müdafaası ıçın Altıncı P11oya ıtü. 

oımdl)'e kadar takip ettı&ı polıt.• .-endlllnl. atra bu bölgede en bllyük 
kanın D P. lehine değil. ale:ihlne at.omııı: atllhlarla mucehbea ır.une
oıcıuguııu ılen t.ürmeAte, mutecııı tin Altıncı Pllo olduğunu ve bunun 
bir yol takibine baş.anmacııgı tak· Rualann bir bOcumunu durdurmaja 
LJrde D.P. nın bir <ta.tıa e;eçım ita· klfl gelecetını aöylemlştlr. 
zanınaaına lmltin kalmıyaca&ını be Oramiral Br11eoe pazar Sonü Yu· 
llrtmekte ve ıöyle demektedırler: nanı.tana bareır.et edecek, Yunan 

11Bıa balkın ıçıncıen )eni çılr.tık. Mabdonyaaında tetlüklerdı buıunL 
Vatanaqın hllıetı runıyeaını bıl1· ca:ıı:.tır. 
yorua. Bundan böyle antıcıemoıt-

Da11roğlu ratık kanun çıkarıluı-na mll.ııaa· 
de etmı,eceaız. Ayrıca oımdıye lı>a· 

dar çıkanlm14 ııert kanunların il· 
aa eallmeaı cıhetıne ııcıecetız. An· 
calt, bunların tahakkuku ıçın mu
halefetin biraz •ablrlı ve ı.oıeranı 
11 olml6l aereklr.ı 

Mevcut pollUkayı beııtmeemıı o 
lan mllletveklllert, ııeçen cıevred.ı 
de mllletveltı ı olanlardır. Bu mıı
letveklllerı mubalefetı.n tlttıcıarı 

ıayrı meıru llbt IO•termeeıncten tı 
klyet etmekte, buının hlidıııeıerı 
tab.rtt ettıaın ı ölemekte, bu ae
beple de ıış } apab meb için a· 
llnmuı ııere.ktıli nı ifade etmekte
dirler. Ayni mllletveklllerl ounıaa 
da lllve etmektedirler: 

cıBu 11ebepledlr ki, Mendereıı ita· 
blneaıne antıdemoltratık kanun.a 
rın eaıııılannı .tıazırıayan Adalet 
Bakanıııı m06teoarı Hadi Tanı aı· 
malt ıııtemektedlr. Bu ııebepledlr 
kl, Emin Kalafat şiddet politika· 
aının allmeı.ı 11Şııan muhalefet ıı 
derlerlnl alır '9kllde itham etmiş 
Ur.• 

Öte yandan, kabine lnıruluncı. 
yeni kabineye ıııren mllletvekılıe
rının ıahıılyetlertnden kablncnın 
tutacagt politikanın bellı olacaQı 
ileri sürUlmelttecıır. Şehrimize se
len haberlere &öre, yeni kablne)·e 
Balık:esır mllletvekıtı Sıtkı Yırcaıı, 
Kııııtamonu mllletveklll Haclı Tan. 
Manisa mllletvelr.111 Muzatıer Kur 
banoaıu. Giresun milletvekili Hay 
rettin Eritmen. Nllde mllletvekıl. 
Medeni Beril: ııtrecelr.lerdlr. 

Sahibi: VATAN Oazetecllllr. 
ve Matbaacılık T. A. Ş. adın 

AHMED EMIS \'ALMAN 
l"muml Neşrlvat MOıtara 

0J:Can ERGtlD!R 
Bu aayıda Yar:ı ioıerını fillen 

ıcıare ecıen mesuı mU<lllr" 
t;AUUl' TA'li.IV 

Oaaete:nıze yazıların yenı harf
lerle ııöndertımeaını rtca ederiz. 

CBaeı ı lnrldel 
Bir müddet ııonra emekliye ı;ev

keel11erek yaııırıçhktan ayrılan Da· 
zıro~ıu 1954 ııeçlmlertnden evv 1 
CHP ye intisap etmıo tcıı Da· 
zıroıtıu o ıamandan buaüne kadar 
avukltllk yapmakta ve CHP t.af 
lannda çalı makta idi. Merhum 
11154 de CHP. nln Ankara. 1951 
de de Bursa aı.ta~'l ııösterllmlştl. 
Dazıroııunun cenazesi iatanbu

la naklecıııecek. muhtemelen yarın 
Eyüpsultandakl alle kabrtatanına 
defnolunacaktır. 

SOVYET BANDRALl 
LÜKS YOLCU GEMİSi 

9829 gros tonluk 

m/ı "POBEDA" 
Yakınşark muntazam posta 

servisine girmlstir. 
J,()Ks SEV ABAT, 

MÜKEMMEL KONFOR 
YF.MF.KLi SERVİS 

J.iMANIMIZA AYDA ÜÇ 
DEFA UGRAR 

ODF.S.A - KÖSTENCE 
VARNA -1STANBUL 
PİRE - BEYRUT 
İSKENDF..RIYE 

l.lmanlannı v~ mütekıbllen 
YOLCU ve YÜK KABUL 

EDER. 
Faıla maliimat ve bilet almak 

için müracaat: 
t R S A N B E R K iS 

Vapur Acentası 
Galata, Frank Han kat 4, 

No. 23 - 24 - 25 
Telefon: 44 39 25 

Telr,. 1. BERJÖN • İstanhu1J 
1 - Trabzon Lisesi bahçesinde yaptınlaclk olan •48899,64• 

Ura kesif bedelli ibate duvarı ve bekd tulllbesinin onanmı 'JJJ/ 
---- Ekim/957 tarihinden itibaren 16 ıDn müddetle ve b1>9lı ıarf 

iki kic:iyi öldürdü usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
~ 2 - Adı geçen onanma ait ke,lf cetıveH ve prtııımeılnl ıör-

A - Arz: 40· - 81' - 415• 
Tul: 29• - sa· - w 

B - Arz: 40• - 40' - 415• 
Tul: 29• - oo· - oo· 

~ - An: 40• - 415' - 30" 
Tul: 'JJJ• - 48' - 30" 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

İsi. Dz. Teknik Mlz Sal. Al. Koms. 8şk. dan İzmit As. Sat. Al. Ko. Bşk hğından 
'

11111
1111 Muhııtırtmıwdf'n mek istelinde bulunanlar Ankara, htanbul Maarif MGdUrUlkleri 

~tıı ~~ • - izmıte baJlı Kandıra· ile Trabzon Lisesi MlldllrlUğünıe müracaat etmeleri. 
le ııcı •ıııı kOyUnde buııtın :ıı:.acıın 3 _ Ebfitme ve ihalesi 13/Kuım/1957 Çarpmba ıDnO U-

11..~::: i:_:e~~ı:!:a c~~:Y~!::':ı':m~ at ıs de Trabzon Maarif Mlldllrlilltllnde toııJanacat olan Sabnalına 
~tııı 11• Muatafa özeı ve Peıtah Komisyonu tarafından yapılacaktır. ,,ita ltı :raraııyaraır. OldllrmO•tür. 4 - Muvakkat teminab .3750. liradır. 
4~!'ıtı:O~:ıİm~:tfr~ ır.atıı yaır.aıa. 5 _ istekliler 2490 sayılı kanunun 18 ncı maddesi ahlı:lm1-
~~Cl Yuvacıkta irfan örenoıtıu na göre muvakkat teminat, bu işe alt ehliyet ve Ticaret Oduı 
ı.~ CIJıııbtr ıenç de. ururlten yana. belgeleriyle teklif mektuplannı eksiltme sa.tinden bir. saat önce 

"'4~~·~~~!e~~!e~~~. 11
'

111 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanını wenceklerdir. 0:5323) 

1 - Kapalı ıarf ile 1500 adet kontn>llt satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 20.282.50 lira olup muvakkat teminatı 1521.19 
liradır. 

2 - Ekıilt.mesl 18.11.957 Pazartıeal ıilnU ıaat 11.00 de Kasım
P1&'da iıt. Dz. Tk. llllz. Sal Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - TıJiplerin teklif mettuplınm en geç ihale ıunu olan 
18.11.957 Pazartesi ıünü saat JO 00 a kadar Kom. Btk. wrmelerl. 

• - Şart.ınmeıi her gün ölleden sonra komlayonda görülür. 
(15~7) 

Askeri ihtiyaç için aşağı da yazılı sıaır eti 25 Kasım 1957 günü saat 111.30 da İzmitteki 
Sat. Al. Kom. bınasındı kapalı zarflı satın alınacaktır. Evsaf w ıartname Kom. da her i:ı 
günll ıörülllr. Teklif mektup lan ihale natlnden bir saat evveline kadar Kom. na verile· 
w~ ~~ 
Cimi llllı:tan Muhammen bedeli TP.mlnat Yeri 

Sığır eti 

• • 

360 Ton 
100 • 

35 • 

1080000 TL. 
250000 TL. 

87500 TL. 

46125 TL. 
13750 TL. 
3625 TL. 

İzmit 
Kandıra 
Sapancı 

(2843 - 15552) 



._...._,_ - . - .......... _ ... ____ __ 
• 

• 
1 

Macar Kubala 
Milli takımımızı yendi 3-0 
Madrit'te İspanya'ya karşı takıınıınız çok bozuk oynadı 
Ispanyollarm ü~ go Iünü de Kabala attı 

ic Madrit 6 - Hususi 
·*····················· * lsP..\!li"".A: **** .._ 
: Romalet.a - Leamee. SEGARRA: 
*- Santtat~ban, Garey, Zararsı•-• 
:, l\~el. Kubaı-. Dl Steta.no. w.• 
* al, Oe-nto. ! * Antrf"rMSr· • * Kaptan: Dlatefano .ııı. 

(TELE - F OTO : A. P.) t--panyol 1'.lllf'C'lal Ramallf't• l\'.adrlnln tOlG:n" rııoo,Jon Y•l'ı1or. Top İspanyol mUd&fllerlnlo 
RamaJlelS'lu bakıeıan a.ruındo dıt&n stdecektlr. 

* TÜRKf\E: * .... 
'°"' kaleci : Tura~ - B. Ali. BA!i!Rİ -:: * Muatafa. Naci, Ahmet - Hilmi.• * (İl!lfendlyar), ıı Ali (Buat), a.fe• 

~lh t :ı 118 )) milli tak : tin, Kadri, LEFTER. ... * Antrenör: St.ekelly. _: * ltal)tan: Turgay. .... * Hakem: Prancesko • 
: Goller · Kub&Ja tD&k. 20), xu.;
*bala (Dak. 40J, Kub&Ja (Oak.• 

lspany ile golsüz berabe 
*801. .. 
: Seytrct: 80.000 kııl tt&hmt-! 
* nf'n) ..ııı. 

re ............................ . 
V eni ıuoa edilmiş •Santıaao 

Bemabbu• atadyomunda bu 
.nın fıııpanya A. rnJJll t&kımt 

Mac zevksiz ve 
j 

1 GONGOR ERDAL 

M ithatpaşa dolduran 

stadını 

binlerce 

seyirci dün yapılan Tür

kiye - ispanya • B• ta
kımları maçının hitamın

da, alışılmadık gayet 

enteresan bir hôdiseye 

şahit oldular. Oyun bit

mek üzereydi ... Milli Ta

kımımız bir korner atışı 

kazandı. 

Soldan yapılan rurutta top t.ale 
bnODe aüzUIUyordu. Ort.ayt 18 d141D
d' A;:ıtullah tapt.ı. Sıkı f\ltU kaleye 
ıırerkeo b&lı:emln b1t.tf dUdUlü iti· 
ttldt _ 'BOtUo l.panyol fUtbotcuıan 
ıopun ozertne at.lamlftl. PlonJon f& 

pao bekler Topu bpmat tçın ken· 
dint yerden yere at.an fOrl'et. eıe.. 
manıan, 18 ıçllli ld.eta barb mev• 
danın• çeYtrmı,ıı. Büt.Un ata.es bar· 
reıı.eu don• Ul.mıştı. Nihayet. .t.. 
panyol aae belli topu a.ıkı &W. .ka· 
paralı: kaçmaya başl.Mlı. Ol&e: fut
bolcular dt. pe,ı.nden .lr.Ofup t.opu 
almaya çalışırorl&rdl. Bat beJr. aan. 
tn.da •r.iı.&dafl&nncta.n. ır.urtulmuet.u. 
Her lkt takım b1t1f aeremonia1 f&P ... 
H"- .tıN&izc:e Od&larUıa dOinl J'UrU> 
yorıardı.. TUr:.r. apor aeylrcller1 A•~ 
p&da yapıl•n mıta ma..;ıa~ oyu 
nuo aonunda aıla. davrao&n futbol · 
cu İapan;ol ,.,be~ Plc&lr glbı bOyl• 
t.op aahtbl olabUeceQ:lD.1 bllmlyordiı. 
Oyun o - o berabere n1hayetleııaı1ttJ 
Her lk1 ta.raf ta neticeden memnun
du 

KALiTESiZ BiR MiLLi 
MAÇ 

Al:denız ltUPMl tein bqı llarfı· 

fa ıeıen TUrt.I,. •• İa1>9nya lltlncl 
rutbol ıa.Jıtlmlarıoın dünkü maçı. 

bllhuaa lklncı dewe&lnde zevkalZ 
•e taııt.U ıeçtı. Her [t.l taraf t& 
•ık aıt gol poziaron~anna ıınrı.eı~ 
rine ratımen, aoı atmaya mu••ffak 
oıam&dılar. 

~•rtttf'.'ı RÖ\E~ATA!o-1- t'\K\T·ror ·~p \,\OL D.EKI''' 

Soyunma 

M açtan aıonra aorunma Oda! an 
na ıtıtt. İlk olar&le Türle 
talı:ımınuı buluncıutu od.ava 

r.rdık P'Utbolcular ve ldarecllertn 
yozu sWOJordu. H•an Polat, ~ 
fak A/kaç. Cl..""'ı.at. Armao b 1 o-
radaydı. Sabılt Federuvon B~k ... 
nı Hu.an. Polat m11Ç hakkında şun 
lan r.llyled ~ 
•- Maç umurnıyetle mtıtevaıı 

P':U Biz Uk de-vrede tyi oynadık 
~una da lf&n!t eunet ı.aterım t i 
htzım. 1.stanbulda btra'bere kalıp 
Partate 8-1 yen1ld1RlmlZ PrL'l&lE 
MHU taxmunı 111:~ d~f• ın&llı1p e
df"n İKpanyotıarla berabere !talma
mıı Tart. futt>olu için bir ölt:ün:n"' 
'\'eıtllealc11r • 

tşfai; Avkaç 11te şöyle dedt ı 
c- Tat.bile ettıtımU. mncıllfaa 

taitllt bazı hatalar m.Ostesna. bO 
tün oyun boyunca t~panı;oııann 
ınut&4 fUtbollannı oyrıa:nalanna 
ı:nk&n ven:nedt. r.a~n ıatedt'llmlli 
Mevtyeye uta.1amamış butun&n hi.l 
cUD"l ba':.tımız kapalı lspanv• mO~ 
dafa•ı karııamda ne ıce alam• 
dı. Bcraberllt fena neııce dellldi. 

Üdaları 
M ıt.ııatpa.oa Stadının dar ton 

dorlanndan ne.,etı oıaraı 
eeçen tr;:panyollu BOyunma oauın 
da çoıc f;l'VlntlI ıdller. 

Ellertnl uıueturarU ~;ertnde du~ 
ramıyan A.otrf'nör Dr. C'O"lt& b~s.J 

lı::~ıladı. Mit; bakktndakt ıntib• 
tarını k.ı&aca şöyle 1fade etıl 

Maç çok çetın oldu. To.nıer 
çok canlı l"e enerjiktirler. Her teY 
den evvel ovun doetluk Te ırkm11.4 
lık bavu.ı içınd.e ~reyaıı ettL 

- Saha ooır: bozuk. Bıı çjmen 
•aha.,·a alışı.k olduttımttr tçtn e
tM ovunumuzu ç arL-nadlk . :sı
zım ı~ın bu ıtıabada oynam&Jı: ço 
zordur • 

- En çok ÖzcaD. trwan tt NI· 
yazıvı IX'tendlm. 8a1m Ue lam.an 
dt 111 eyn~ıtar 

or. Delı:rano: Sah• boı:uıc. ıov 
hafifti Topun bat1r oıutu aıeyhı
m.~ oldu. lııpanyol futbolu. bu 
aene. evvtlkı Knelf're nl8be-Ue çok 
111 cıurumdadır. ~adr1dd."k1 mac
lehımıze- .on bu!acaktır. Sı7.den İh 
11an Ue Özcanı betendlm. 

Vlnçante i K&JecJ J ! Tcmız ma~ 
olautu lÇ1n memnunum. Netıce -
ytdır. En ırı futbolcutar:ınıı; Nlra
s l ıte KaaabOtludur. 

1.'hecla 1Sağaçık.ı • Ttırk takımı 
sortu :ldl. Özca.n tek 'ellme ile 
(vPkalAde 

PPpld!a fSolıçı : Saha ço:-c ~öt.O 
ld.L St1yle abada top kontrolü cııı:; 
oluyor Buton .. ıUdafUda •;er alan 
tutbolcııları beı:rtına· _ 

heyecansız geçti 
MUJI taıumımı.ı:, ldwr maçına na. 

uran aaha tertipli oynım&1ına mu 
kabil, ra.tlb1n.1n aıkı ın&rlı.::aJından 

Jı:endlll.nl lrurt&ram.adı. can 11k de•· 
nı mu•atrat. oldu ... 4mau güzel oy. 
nadı "' Anmi derecede ınUd&fayı 
ayu.ı. tuttu. özcan üç gole mlnl 
olank. t.aklmt .kurtardı. sa.:pıar N• 
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; (Aptull&h 1. Ntya.ıı. .._ * Antrenör: Clhat Arman .._ * Kaptan: Saim • 
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c;ıot\ on 

Jat, A.r.ıı:a.çın talı:tlttne uyara.it OUD 
ecırUn ar.ıı:wnda oynadı. Bu ıuretle 
.ı:n'rltaJdan kurtulan J.apanyol aollçl 
raba' oyna<tı ve çUtıtl ,uuarıa k.L 
Jemlı; için r.ebllkell oldu. Bu anda 
futbolcuların t.opu ra21la hanra kal 
dınrıaları tali:ım oyunumuu tesir 
ettl •e boy vaaatllerl ı.7~ ın üzerin 
de olan ra.lı:lp müdafaa ta11wnda 
bocaıamamız.a aebt-p oldu . 

iLK DEVRE •B» T AKiMi-
MIZ BASTIRDI 

Oytu::ı• 1111111- "unımı auraı.11 
baJiadı. 6 ncı d.&s.~U4a Kaaboj'.lu.. 
nun tutuna Şeret ayalt koyarken. 
.talec1 yakaladı, Bundan bir da.laka 
aonra İbaan 30 metreden aıtı b.lr 
faul atışı yaptı. Top U&t- dlreti ,.... 
lıyarak auta çı.il:t.ı. 

a inci dakllr.ad• can Jr.alecl ile 
lı:•rfl ltarşıya kaldı . Topa •Uran 11.ıı 
belt d.ıı& atik da.n.naralt topu kor 
nere çlk.ardı. 

19 uncu da.kl.k.ad• NtJaztnln ort .... 
11ına Şeref çıtar.ıı.en, iapanyol mUd& 
rııert topa m.Udabale et.t.Uer. Pak.at. 
&im. ~er1den gelerek t.opu kaptı. 

Şutu au~ 

MUIJ takımın taçıntııtı bu tınat· 

ıardan aonn. osun duraunl&fW. 24 
Uncll da.kik.ad& İl'panyollar ll.k t.ebU.. 
keli ata.lı:lannı ,..ptılar. Sol için aı:ıu 
fUtuı:ı.u Özcan tut.tu .• fakat. ellnden. 
kaçırdı. santrfor topa 1etltemedt; 
korner. 

38 lncl da.Jdksda Colann ıı..tı fUtU 
.ıı.aıeye g.ttrlı:en özcan yerde ya.il: .... 
tadı . .Su auret.le ilk de•re de mun.
undl b!r it:" lde nlhayetlendl 

iKiNCi DEVRE ISPAN
YOLLAR HAKiM 

OYNA Dl 
ovunun Utlncl ·an.kında İ8panyol 

ro"etı teblUt~ıt ataklar J&pa:ıaya 

ba~adı. itt da.Jı:llı:ada )'&pılan bir 
tomer afı~oda top aaı:ıtrhatın tı.. 
ra.sı ile rneı,re rıttrt.en Özcan ya
taladı. 

ıe ncı dattkada Oeref çııctı. Yerin• 
Na.zm.1 glrdk. 28 ınel d&ielkada d• 
tıı.au aaıcatıandı. Aahadan arnıarat. 
rertnl Aptultaba bıraktı. 

Y1 ncı dakikada mtlll t.a.ilımımı:ıııın. 
taltal rlddl bir tehlllı:e atlattı. Olln · 
ıgör'Jn bılrl:ıı.: bat.Mtnd•n topu tapa-n 
aa~açılc:, topu ita.it Ontıne JU••rladı. 
e put& topa yetl~n tollç p16A& bir 
•Urut l•aptı. hl:at Özcan bunu da 
Jı:orntr~ çıkarmaıta a:ıuvatfr.ıı: oldu. 

8on datıtaiarda mlllt talı:ımıma 

İ!IJl&.H"a taıeaını baatınnaA:a ba,1&<111 
11a da n@tlc& d~l"mf'dl •e mıQ ta 
oorleee O O berartt-re nthayetlt'n::ll. 

ne kal"fllW!&n milli futbol ta.ıtımı 
mıı müeabat&6ını 0-3 k"l-·betmlt
ttr. 

l\façı 80.000'1 mUtecaTlZ bir se~ 
y!rct kltlesJ takip etmıtttr. Tatıl 
aünU oimamasına rııı:cmen ka.r-,na, 
manın bu Clf"rece büyük raRbet 
K6rm.eeı Romada 0-0 biten ve t~ 
panya_va dUnya kupMına .tetıra;.c 

hakkını kaybettiren maçın btr ne
vi rö•anşı mahJyeU.n.l t1.1ımuı o
ıuu ronımlanabıtlr. Stad.yomun 
Vf! ~l?'(!!nln Y•bancılıtı. 11ahanın 
kayaanıııı. ayrıca da talnmımızın 
~dtU oyunu ma,tlOblyetim.Jztn bq 
lıca Amillerinden olmuştur. lapan 
yol tak.lll.l1nda Mlııneı. Kubala. Oi• 
&tefano. Rlal ve CentO<tan kurulu 
tor hattı depllıemanlı ve eOr'atlJ 
oyunu lle bUb~a ilk devrede ka. 
ltmllzın çok 111XJşm•ın.- 11ebeµ ol· 
muştur. UmumJyetle 11ert. futhol oy 
nı .\·an İspı.nvollar m0c1&faa.:ıa mar 
kaja çok dJkkat etmJflf"r ve hll· 
hlff.a Lefter ııe Metını bütün kar 
tıl&.'il'Jl• mOddet.Jnce çok yakıncıan 
taJı:lp ecıereıı: rahat ça.ııemaıarına 
mani olmutlar<tır. 

Hakf'm Praçesko umumiyetle h! 
taraf olmakla beraber alıtJID•dırı, 
mıı ıJ&kllde aertllte mti&amaha eöe 
termıt ve 2 ncl Rolde çift vunıt 
yertne penaltı vererek takunımı:r.ın 
mor&Jlne kötü tealrde bulunmuş
tur. 

3 Oncü l'Old:e 1"' barız ofııaytı 
aörmf'mltt.ır. 

Bılb-.sa llk devrede tııpanyolla
nn baskıaı altında seçen oyunda 
aollerı : 20 ncı dakikada sat açıtın 
pası ile Turırarın müdab.aleııine 

''· \il J\ıılt'<'I Rar11allf'r11·ın bntiıııfl" uıuhııl.l.ak bir .rolu lı..a~·ırut.r_ •re le-foto: ı\.P.; \fadrld. • J.ı,tanDOI· 

ratmf'n Kubala, 40 nc1 dak:tkaela 
penaltıdan aene Kubala at."tlı.,tır. 

hc:ıncı df'Vreye Hllmlnln yetine 
i~encııyarı biraz ttonra c:ıa M. All
nın yerine Suat'ı alarak başlıyıan 
tall:ımımıı htç oımaaa bf'raberlltl 
temln ıçın uQ'.ra.1mıŞfia da henttı 
6 ıncı dakika dolmadan 5 metre
den çekıll"t ıutu avuta atmı , böf 
ı~e takımımız büyük blr tınatı 
kaçırmlı)tır. 

ll net devrt"nın 25 lncl dakika 
titna kadar daha zıyad.f' mütf'vazln 
aeçttn tartılaşma bu dakikalardan 
aonra İtipanyolların bukı ı He de
vam etmeye baştamııt ve bu haki
miyet. oyunun sonuna kada: •Ur· 

mfü}tctr. 
!Apanyollann 3 Uncu roıano de 

gene Kubala 35 ıncı dakikada ıno
dalaam.ızın orr-aı:.--ı dı:re dUrdu(ıu 
btr aırada Turaay·ın müdah•leııne 
ra~en yakın me&ated.en yapmı§'"" 
tır. 

BELÇIKAU ID\RECİLER 
\IAÇI SEY RETTi 

•. 

8 Aralık 1957 cıe iatanbulda MU-
11 ta.ıcımımıııa bir karşıl&';lltla yapa 
cak: olan Belçika Milli takım td.,. 
recHerı {;.kır edinmek lçln bugün 
kil kll%1ıl&1Jmayı aeyretmek üzere 
buraya gelmlfler ve kaqılafll'lada 
bulunmuşlardır. 

Maçın 
Tenkidi 
1 NECDET ERDEM 

Dün oynanL'l T0l1C1Je • t"pan 
ya B mlll ı maçında mı.atır 
futbolcular atletik ka.btllyet, fi 
Zlk yapı1an. nefes ltlbartyle bl· 
ı.ım QOCUklua tlstCln. oldukları 
lllbl topu ferdi ve cemi ba.kı
mınaan tyJ ku!lanmat bakımJn 
dan da tefevvu'k e tiler, 

tepanralı futbolcuların toplu 
oyun bakımından kendttertne 
h• bir •t.111 1>en!ll'll5ed!klennl 
iôrdUk. MU.ıflrler bu tarz oyun 
lartyle kalelf'rtni em.niyette mü 
dafa.a ecterlerken •&hanııı 010 
kısmını aa r&hathkla doıaura· 
raıc rakip tç ve ıaflara aerbeat 
hareket et:neie ımkinı btta.kma 
dllar. İ6p&nya takımın maçın 
bQyılk ktllDlıncıa btlllMea topa 
hıtJı.:lm oluncaya kadar kenl1f 
nıf>lt a.ahıaJ.arında aşatıd&ki to~ 
tlpdt Jararıa çalııµnaları &öze 
çarptı 

j 

• • 

KAFh,E\llZ Ct'IA\"A 
ll.\RfKF.T l..DlYOR e\' 

Peft(:lD.be gilnOnQ burada 'ı:ırıd 
rPCek olan kafılemlı; Cum• 1 .ıı• 
hareket. edecek ve Parıa. Ro:'ll• ıV" 
va yolu Ue Pazar seceaı istaııtı 
da bulunacaktır. 
HO\'A'~. ı\f\ÇI 28 ŞtiR'\TT.4 rı".~ 

3-0 ma&l.tlblyettmlzle nfltıO"lt .ıı 
karşıll.t}m&nın rövanşı 28 şutı•· 
iatanbulda yapılacaktır. 01 f 

Bunda.ı.1 bJr ay aonra. tıııp&i1'i°" 
rın &rıU5u Uzerıne 31 Martt• ~ ,:ıJ 
rldde tekrar btr karşıt1ı1Jm11 d 
yapılmaaı kararıaştınlmlftır. ıc~ 

28 Şubatta fstanbulda A tJJ 1 
Jarı m~1 oynanırken Madrtdd;.;ı 
B takımları r6•&nf karwıı~ 
:yapılacaktır. ./ 
~~~~~~~~~-.-

tan eonra 7,11,9,8 ••tırs•' ~ 
tWcçe nadir olarak 4: nutD 1' 
rakip •abanın muayyen b 1t 1ı· 
rıne kadar hOcum• tıttr•J f'Jrl 
mektectırıer. Takımın söril tol 
huaualyetl 8 numaranın ı 
hattı ne müdafaa baLtı art'.' 
d• amudl ve utıc:ı çalıı,IJ'I-'~ fi 
10 numal'&lı soı tQin 11dnC:· 
llert santrfor oynamuı tdl ııı 

Bu durum muvaceheelııd!?lr 
zım. takımın ted.blrl ne ol 
llnU? t' 

İlk tedbtr 11at hatımızıo ı1 
kine! ı;a.ntrhaf olaraic: çaıı"1'>~ 
idJ .Nejat bu vazifeyi yaptı· ~ 
c&k NeJactın rer1 010.arna&i "'
açılan ~hık bUtUn ms~ 1 ıı• 
yunc• lap.,-ıyoJ futboıeut-1 ~ 
açık ~aldı. Bu Hhayı doid •rl'. 
c&k tedbtr aıamadlk. f.X·ıııt 
no:.cıa lapanyol iki açılı ıt 41' 
nwt 61.haaı..na kadar aeri f="jll 
oe bizim bekler ete bllhaSll• ı•· 
bek ısrarla açıtı ilen ha.t• ,oıı 
dar takıp ederek arıc.:uıııı ıtıf 
bırakmak lhtlyateuılıtınd• 
lundu. tııl 

t.panyot aantrfonı.nun .ı,;, 
avantajı dikkat nazara aJır\ ~ııı~ 
mOd:afa.arnıı;da kademeli t .. 
alınmadı. ~ 

lapanya milli takınııınn !~" 
yun tanın• mukabil ınOd 11 ,,. 
da bllhaa1a ortada tıJ)kl tJ)" 
kaj hQcumd:a ı .. sah• lC'.,rı J' 
la.nndan atan ve a.rıı eetı•!\re' 
tı.ştınneyl •atlayacak Jc011 t~ 
baslar!• tetebbÜle aeçınr1' 
dalı olurdu. ~ 

Halbuki b.tıtm. çocuıc:ıat !'t' 
Ç&lUJmada ve top tutm.O• .~~ 
edere:.c ııorbaz ve hızlı ıı0 
tefebbüısüne sıre.mecuıer. ~1" 

BUtün maçta blzı.m t.Vıı• 
bt!lkl ~ daktka topu r~,r 
dlrrırek oynadı, Maçın ıııU 1,ı I" 
ki k18tnında 16t atıetlk ı• t•' 
yetler1 bizden yOkftek ol•~.,p-J 
k1Plertmtz111 karoı ısrarla t ı:ı• 
baY&)·a kaldtrar&l: oyna:tl~ 
t•unı yantııar. 16'_ 

İaP&nY'&lt f\ı.tboıcuıatıll 1ıt' 
zümtıze çarpan bU9ml}-cıll' Olil" 
den biri de futbolcuıarın .r;lfl 
dataacıa ve hücumda drP f ı• 
teri olmaları tdJ. ~ıısaf!~ ..,,~·~ 
bolcular rantamuına p•-.,. r 
-r-e htlcumlara ruıa it h~r: ..... 
mlyf"re;c a:rr:den •ıkı d~P ,1•1; 
la kale-mıze d.er:nıeme C~d~
hücuma ~eler! blıı;)\! ı'" 1 ~ 
falda ııe<ıık açtı. oonıco P ,,ro 
ta.ıumımz toplu ovun ve ,f1•i 
çalı,na baı-ımınd:İLn tntJ\",.,rJ 
olamadı. ~t:açın netlcMf ııt:,:vr 
tUımın lehtne farıt.h ol•• 
dı. ~J"' 

Tuun1n muva!falt 01uncuıarın 
dan t.m&Il •Bu tık mllH maçım 
da ıalıbıyetlm1il ~le !Atercıı:n. P'a 
kat maıtlOP oım.ad.ıt:ımız.a da M'
Ttntyoruın:ıt dtyoM.u. C1.n Bartu ise 
•Ra.llp ııt"lebllecetttn1ı bir maı:t• 
ıllltbtyetı kaçırdık İtıpanyonar ~ 
•üm.Uzde bQ\""Ottüklf'r"ı. ka'1ar d~ 
l•!.nüı• dı;·eiek ıtıa k111 atı~O.yord'.l. 

Yüksel BAYAR Satit DEMIRCAN ALEYHiMiZE KORNER ... ÖZCAN KALEDEN UÇMUŞ VE TOPU YAKALAMIŞ, ŞiMDi YERDE. 
il 

9 10 
.Ancak topa hakim oıundnk· 

BUtUn maç bo\·unc• b:ı~ "' 
l~r muhakkak eoİICl<t dcrtl lf 
ratamamaıarına muır.n.ı:_. .,,t 
pan:voııar en arından dl» ....... ,. 
aollUk poıllr-ona Gtlrd!lerd:,,Ji~ 
Özcan·ın mu\·aff&k ınO ı.ı;;,::1, 
l~r1 ve biraz d• f&nAlı btıl ıı' 1 •ı maçın aoıeuı bt'rabf'rC ~ 
~lenmeeıntn blrtnct d• 
•ebebt OldU. 


