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Başbakan, «tenkidlere ehemmiyet vermiyeceğiz» dedi 
INONü: cciKTiDAR AZLIKTA OLDUGUNU BiLMELİ» 
t·-·~-PROGRA MIN ANA HATLARI ..... _.l 
1 1 - işlerin sür'atle yürütülmesi ıçın kararnamelerle 1. 

ft

i icra kuvveti harekete geçirilecek. Kanunların . ~ .•• ·== 

: çıkarılması beklenmiyecek. 
2 - Bozulmuş bulunan mônevi asayişi iade edecek ve = 

§ 
tekrar vukua gelmelerini önleyecek tedbirler alı- s 
nacak. 

3 - Matbuata ait mevzuat ve tatbikatta bizzat hür-
i riyet nizamını zedefiyecek bazı boşlukların ve ek- = 

i sikliklerin halledilmesi ne çallşılacak. ~ 
ı 4- Siyaset mücadelelerinde ağırlaştırma ve zehirle- 1 
1 me gayreti içinde çalışan ve birçok yerlerde barın- ~ 
İ mak istidadında olan gizli komünistlikle müessir ~ 
1 bir mücadeleye girişilecek . ~ 
! 5- iktisadi ve mali programlarda mühim bir değişik- j 
l:ı: lik olmayacak. 1.== 

6 - Milli Korunma Kanununun tatbikatı üzerinde ıs-
: rarf a durulacak. ~ 

I~ 7 - Fiat artmalarıno môni olunacak. 1_===-= 

t 8 - Türk parasının kıymeti korunacak, hattô arthrı- ı 
lacak. 

j 9 - Bütçede tasarruf yolu na gidilecek. 1 
İ 10- Yatırımlar bir programa bağlanacak; iktisadi dev- ı 
1 let teşekkülleri ve müesseseleri kendi kendilerini !_ 

~ idare eder hale getirilecek. ~ 
1 11 - Banko kredileri büyük bir dikkatle murakabe edi- ı 
l lecek. 5 
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BAŞYAZI 

hERŞEYIN smRI 
NEYMiŞ? 

Ahmed Emin YALMAN 

A 11 ı.ara. t - Amnıı.an Aran Merllsl Rarıeıy,. F.:nrlimtnl Rf'l•I 
'rhf'nılor <:rf'f'n'ln ııon abah basın lmnruansı vardı. no, ııı. 
bir ııırraliln \mn11dın rfaretlne ko tıım vt tı.onftnın•ta ha• 

tır bulıınılunı. nu liadnr nırrnliımn sr-br-p, "'enatnr Grttn"ln ııl\3 llye. 
l'Pklerıııı ı.rııdl atzınılıııı dlıılrmrk arLD•U dtlllıll ,,.ırr ıınlııtııca· 
tını tahmin l'tmeı.: dl" mllmliilnılO, bir «lln nnra enzl'trlrrclr oı.u. 
ınaı. da_ ıteıı, cıoıcsan y ınııaı.ı llnrlrlye Enciluıeııl Rel ini e zOnıhı 
ııııın.,ı.; "' bıı kndnr canlı, cenııl \I' fani olmasının sırrını anlamalı. 
1 llrnrııum. 

lta,.111 l;onfernn•IRR llellncc anladım lit dolisan Yatındaki l'llR• 
töro ıhrıııeli \C ınnımali rlcıden hRti t"I' cazip bir ar:r- Kl'ndM. bu· 
ttını.:o t\oııırrnlıı t'n ,. ·ıı ndnmı bnlunmnlila knlmıJor Amerllian 
Aun llllllrt Mrrllslnln hOtOn c~ı lnd• bu liadar >atlı 'rl' eruılı 
bir klnı c~r rn•tıetınmeml tlr. Amerikan Konıreslul ,-e \mrr1ı.a")ı 
bir tarnt; ııırakın. brr dhrlle bir dfiora relioru ıe~ı.ıı ed•eeı. bir 
btrıı.a_ 

rnııtör Clrt•en. Amrrllin'nın rn mühim, rn ntır mes'nll>tl 
ltşıJaıı hlr hl'Jetlııln h1L51llda llUIUllU)Or, \ ıulfeslnı. Y8$1l18 bir SUJ• 
rı oııııaı. ııı.trf'. 0 rıı:ıı.nıııdn idrta unutulan hlr y~lı ııııam ılbl 
•athi lılr lıtr1.1lıı ıurmll)or. ,aıı:UeJe tnnıaınlJI• nblp ,,. bAlilnı· 
ıtır, ırııclere ıııııtısıı ııır ıunrnılele atr. I, tılr ctrbeu~ı var. On d!lrt 
\ \ To ıııl'nı l tl.t'llııln ıınıızını yoı.ıamnk Oure uııun bir acyab ate 
C:•~rıı:ııı roıe nlıJor, hl'f ıııraıtııı )Prrte bt'r ' Bati kt.ılt bir faali· 
lPt h:lıulr ltl'(;l)ur. ı•rrhlz flllin tanııııı:ı yoı.tur. Ueııc: n nonı1ı1l 
lıı.ıırılar cıııı cııııı ı tt'dlcl clbl 3tyor, ıcıror. lkrraı.. uyanıı. bir dl· 
lllar;ı \ıtr. Snl.;ıuııııı aııtıJor \e et\"RP olmaJ.; Qzere derhal :ı:arlt nOli· 
itler ) a&d ı rıJ or. 

O Ja~tıı ı.ıı ı.rıd ır etnal olnbllnır5lnln ınrnnı aoıamata merao. 
tttıtımı ~il) ll'dlnı. ıtdl'ee eu ccubı Hrdl: 

- Hıı ır. , lt>ıluııımıo temiz olnı •ından u ömroma hareket 
1 ~1nııe ıttlrnıl'mdı•n lbıırı•tılr. 

8 lr ıuuı.lpllk obıııı Cll.>e Amerıı.an eoıtorııue banct partiden 
oldutunu wrdunı. Drrbnl ateş lie•lldl: ctBıına bll1le bir ııuaı 
•oruldu&un11 bııyret ettim. Demoı.rat Partiden olduıumn 

lıtrı.l' blllr. Bütün ı.lnırüm bu partinin lılzmetludc cectı: bundan 
louraı.ı ın mı do ö> it' ceçecelitlr.n 

Oerhal tuhe ettim ki nıoı.sadım, berS.f"Sce malllm olao bir ıe1ı 
ıoevamı 8aı a. 80: t deı 

SES.\TÔR GREE:-1 

<<300. milyon 
dolar teminine 
çahşacağım,>> 
Ankara ' da Başbakan'lo 

konuşan sena tör Green 

Yeşilköy'de böyle ded i 

Bqbakan Acınan fencıcreıı ile 
cıon uba!ı Ankı.ıracıa Başbalı:an
tıkıa bir mOdcıet ıı:-ıırüHOkten 
sonra New Yorlı:a hareket ecıen A· 
aıertlı:a Ayan Meclisi Dış Mllnase· 

10('\:lllll .. a. 3 ~11. 1 <it) 

İktisadi yahr1mlar nihayet 
alınacak. için tedbirler 

bağlanıyor. "Manevi asayiş,, plana 
Başvekil dış siyasetten bahsetti 

Ankara 4 - Başvekil Adnan 
Mencıereş taratıncıan, bueün 4 A· 
rnlık 11157 cıe Büyük Mlllet Mee
l~lncıe okunan oıımolı:rat Parti tk· 
ttcıarının ~lncl hOkı'.imetl proara 
mı ouııur: 

Muhterem arıcacıaşıannı: 
Dcmokrııt Parti lktldannın be

~lnci hükı'.lmetı olarak tıı§kllatı • 
ııasJyıı kanununun 44 Onca mad· 
~eeıno ~re hattı hareket ve aıy .. 

<De,ıımı a: 3, • ıı: 1 cıeı • 

j 4'C9 .. MENp~RES 
HUKUMETININ 

VAİDLERİ 
NELERDi l 

ı - An111ıunıta tadlllt nınta
raı. 'I' hlr talnm mO~· 
RSf'lerln ibda ıoa c:ıhıı· 
ineni.;. 

! - ~e<:lm kanununda 1930 
dtn ııonra yapılan tadl· 
!At liııldırılaralr n ka· 
nun mlltrı.dmll bir lls· 
le &•tlrlleceJ.;. 

:ı - f•rıat baLliı için mtltrU· 
mil bir tasan ııuırlana· 
l'RL. 

ME.,DE RE Dtt~Kt) Ml!CLl su; &O~USUl OH 

4 - )'enldrn nzun ddt.11 :ra· 
unmlara ı:ırısıımı,-ettli. 

l5 - lthatAt n ihracat denlı: 
hale ı:eUrllettk • 

e - ı.'.araborsa e tbtlktrll 

1. inönü Meclisle seçim 
hCi.diselerini anlallı 

Aman ıı: bir mtlt'adrle:rf' 
ıı:ırı lltttli. 

7 - lbtırnc nıaddeltrl tdll 
bir teni &istemiyle dacı· 
tılal"ali. 

S - Hlr Sanayt Balı:anlıiı ı.u
rulncnk. 

t - htı5adl 1'ıırarıar n mt· 
l!l'll'lt'r bir Ylllist'li ıı.tısat 
enra-ııuıan &~lrllt'l'l'I.;. 

Serbest ve eşit seçimin devlet otoritesinin şarh olduğunu 
söyİeyen İnönü "Gaziantep ~uçluları mağdurdur,, dedi 

10 - 2.'I ~t-nr•lnl dolduran' ıne· 
mor, hliklm \e prottr.ör· 
ltrln t'lllf'Lllye """' ktdllt'· 
~~l.::'c bcıı.mtı l.aldırlla· l 

Jl - Kır tblr tl'!krar \llAyet 
hallne ıttlrllrceı.. • 

Ankara 4 - Bilyült Millet Mec-1 bava lçlnele cerovan eden bu otu· n--
IL&lnln butzüokü otunmıuncıa Bar rumcıa proırram açık oya konulmuş 
bakan ıararmcııın hOkfunet tıro;r- vo 133 lı:ınnızı reye mukabıt 403 
ramının okunmuınııau aonra beyaz reyle uuıp edtımıettr. 1 
program Ozrrıncıl' görüşme açılm14 Görüşmeler! bllcıtnyonım: 
tır. ClJ P grµpu r.-tıına lnönQ, C. Oturum Plkrt Apaycıının baş-
M P acıma Hayrı Çopuroıııu. Hür. kanlıfııncıa açılmı~. ıs.os ela lı:Or
P. ncıına Fethl Qellkba~. D P adi· süye gelen Başbakan hUlı:Qmııt 
na Haı\"lk Şaman konuştuktan &On· proıırı.mını okumuetur. Mencıeres 
ra mllletveltlllcrl flklrlrrınl açık· k:ürı;Ocıen tnıırkım D P milletvekil 
ıamışlarcıır. Uzun ve elektrikli bır <Dt\""111111 !'a. 3 !'iti. 4 de> 

Fatih' de istimlak 
fırtınası başlıyor 
Traıııvay durağıııııı arka
sındaki b 1 ok yıkılacak 
Şcblrelekl lmar ve lstlmlAlt ha-ı 

~ketlcrtne yentcıen hız verilmiş
tir Haber aıcıı mıza ııöre Bcyazıt'
ın tanzımır.cırn ı;onra FatUıteltt la 
tlmlAk harekutlertnc başlanacak
tır. Buracıa tatbik ccıııecck ıılllııa 
ı:öre. Fatih Tramvay Duragının 11r 
kruımcıakı bloltıan yecıı mtl'rl' alına 
rak mevdan vu yola lllvl' edilecek 
h4len tramvayların geçtiği udcıe 
l11c, durağıQ kare~ındakl M·llct 
Kütüphanesine göre tanzlm e:ıııe
cckttr. Yeni plAncıa lr.Otllphaneye 
dokunutmıyllt'.aktır. 

" \ M\ l\ A l 'f ' l . \RI TA!'DiK 
tnlı,nl 

Snmatya ve cıvannın tarı:ı:tm 

plAnl11n el• Nafıa Vekllttl tarafın 
dan ta:ıellk ecıllerek ı:l!ncıerllmto
tır. Pllna göre 50 ml!trellk 11ahll 
yolu ile. lmrahor•un ark1111ına ıı.a
bet eden bo•tanlık eaha tamanıen 
lı!tlmllık ccıııeccktlr 1ıı:llllerln i
fadesine ııörıı bu bölümde. 40 ':>in 
lı:lollik bir ıstnel)om ınea edllPCelı: 
ve bllyült bir ııpor ıı.tesl meycıa
na getirilecektir. Spor kulü:>lerl
mızln btrısı, Becıen Terbly~ nn 
mOracant P<lcrek. her iki teslı!ı :rap 

(l>f'\ROll :0- ıt . :ı !'il. :ı dt 1 

istimlak bedeli 
alamayan üç aile 
Valiye başvurdu 

Oturcıuklan binalar a;larca l!n· 
ce ıştımlAk fl<lllcııaı halcıe ıcendlle
rtnıı vacıedllen bedeli bir t!lrlO a
lamıyan üç •llC)·e mensup yaşlı 
ve ı:cnç kat!ınlar cıon öfilııden ön
ce VllAycte çelerek yeni Vali Tc 
Belocııyc Relııl ile ı:örü$??1ek lste
Cllklcrlnl blldlnntolercılr. Yeni Va
il aaat 12 de ocııı:ııncıan çıkar çık
mu, y11Şlı kacıınıarcıan bir taneıtl 
cloıtruca yanına ı;lcıerek. hakkını 
istemiştir. Yaşlı kacıın, oturcıuırıa 
rı evin tam attı ay önce ıstlmlAk 
r,cıııcııe;ını. !ııkat becıeıının huı:tı· 

<Devamı ~ıı: 3 S~: 3 dl') 

BÖLÜKBAŞI HASTALANDI _ "l"abtl7e t-dlldlfl anda.a beri .13b&hın uk"n uatıerlnden gtttnln reç 
Talıltlerlne kadar kendisine ceçıaı, ohun demete celenler1 kabul 

eden C~l.P. Gtnel Ba•ltanı Osman BölDlıbatı 7orcnnlulı n u71lusuzlnlıı.n hutalanmı,tır. Dün auşt 31 
dereceye JDlı•elen Böltlkb141 yataktan (11lamı1ara.ıı: httrahat etm!lttr. Haıta olmadan önte c. ,ı. P. Ger.d 
Batkanı Bölülıb141, Ankaralı cazet.ecllere Karplç lokantasında bir ollt :remel! ıJ:J&feU Ttrml5tlr. Ynb.nda• 
lıl resimde Osman Böltllıbı•ı ile NwretUn Ardıcoilu (utda) 1ör1lU11or. 

•H•• 1 1 •1TH1-..11 1111 11ııtııııtı Htı1t ... ıı ı ... 11ııtft'f .. tıı_.1 ...... ....,._.,_ .. ,, .... ,.,, , ,,,.,,,,, .... , .. ,, .. , .. , , ,,,, , .. , .... ,""'"'Mn1111u1111ı .... üuı,_ 

Günaltay'ın ifadesinin 
altnması muhtemel 
C. H. P.11 Başkamnın savcdığa çağırılacağı haberi 

dedi savcı Bugünlük bir şey yok,» 

. . 
ıçın 

liA.RADENİZ'DE 
SERT FIRTINA. 

····•··············································································································· 
- - -, c H P. tı Ba.,kanı Şemsecıd n G<l 

~------------""'!'!ııwı---------...... naltay. iki rtıncıen beri ııotu'!t al· 
.,. ~nlı{:ıncınıı rr.ha~ız bulunmalrta 

1 
ve cvlne!P. latırahııt etmektecıtr. 

l<Qrayelden k ömür 
Zonguldak'a hareket 

şilepleri 
edemiyor 

~ karacıenızcıtı lı:arayrl fırtınası cıan de cıevam etmiştir Sattıı 2(). 
~ llenız mıtı hızla l'ben Ku7ey-ba tı rtızgf.rlan Karacıenı:ı:ı bQy(lk to
,:ıııakı ımn!ler için cıahl te.'11 keli hllle sokmu.,tur. Dlln &abah h .. 
~ tıın hlrrı:ı: cıurulmasıncıan ~":ıı de ecırn cTo.!un Cemab mo~öril 
• ll:ınıııtı Kl'lkcn acıımncıan a"":1ln ralı: BoRazd&n içeri ır!nnete mu
>~rraıı: olmu tur Motör mOret.teba t.ı ıtencıııennıı lıavacıan yapılan 

Ytceıı: yarcıımmın acıaya ıııAınan (Dnamı Sa: J. 111: 7 de) 

l.E. T. T. Tekzip ediyor Gazetenizin 4 Ar 
alık çarşamba günlü nüshasının birinci 
ııayfasının üçüne!! &Otununcıa 
CYENt VALi NAKZEDILDİJ ba.,lık· 
h yazıcıa Umum MOd!lrlütQmııze 
attecıııen beyanatın tnrafımcıa:ı vc
rıımecıırıı ııtbı iııaremız mensupla· 
nncıan da bu konucıa hiç b ir ca· 
zeteye beyanatta bulunulmıunış· 
tır 

Otoblls )0 edeklert lç'n 70 000 Clo• 
larlık cıövızın traruferı yapıl:nış. 
tır. Aynca İtalyıcıan krecıı ile ah· 
nacak ıcıo troleybüse alt hattı ha
vai ve muhnvlle merkezi cıbı te-

.ııUılertn tahakkuku ıran m'6elul 
halin~ çelml~tlr. 

Almanyav11 ~lparıe olunan 20 
trolcybQs hakkında bir anl~maz
hk bahis konw;u cıeR"llel lr. 
Kevfıyetln na ın Kanununun 

Macıcıeı mııhsusası ırere~lnce lllt 
çıkacak nüshanızın ayni 11av!a•ı· 
nın ayni &Otununda ve ayni b&§
lılt ve yazı puntolarl:rle t .. ıc~ bini 
rtca ederim 

t ' tOt \ tCot'n 
KA'\ll'RA~ GÖRGtl!li 

EKSER1\"E1. 1:01' - 11 Seçim Kurulu, istıınbul ıeçlmll'ri bakkınd alı! YJa.kJUC., U.kaa hasta oldu· 
fu.ııden dil.il de b&flaJ&JIWIUftu, 

Onnaıtav•ın ralıauız bulundu~ 
süre içinde, C.H P. İl Başkanlıtı 

l l?Örevlne. 11 eekreter üyesi Ekreı:c 
Özcıen vekfllet ccıecektlr. 

1 
Bu aracın Şcmsccıdln OOnattay•. 

ın c H P. aleyhine açılan taltlbatıa 
ııı:ııı olarak anvcıtıta çaltınlaca~ 
eöylentllerı. cıon cıe tahaklruk et· 
mem~tır Bu tonucıa cıün ııe<"e ken 
cııstyln ı:örOotOIOmüz ietanbul ı::ıa,. 
c~ı Hlcabl Dinç. cbuırünlük bir 
te)' yok» cıem~tır. 

Öte yancıan, C B P. n1n tsta~but 
&eçlmlt?rlne dair ıtıru.lannı ınce
leylp blr karara baRtıyacalt olan 
ıı Seçim Kurulu. Başka.'1 Sabri Alı: 
aüyeıı:·ın rııhataı.z!ıfıı dolayı&tyle, 

<Duamı SL ı iL ı .. , 
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BiJ!l•t:• ıl;IJfil S E H i R 
Kanunla ucuzluk HABERLERİ 

TiCARi DEFTER YOK 

1 EiSENHOWER'E T AVS iYELER .. . 

RUSLAR KUVVETTEN 
Brenner'de 
Tedirginlik . 

l k I n c 1 

O fi il) a 1 
tıiR\RŞlll • 

temin edilir mi 1 DEFTER TUTAN 
MÜESSESELER 
GUÇ .DURUMDA 

ılRn ôiıwekl dev 
rt'de ııcılltll.;ıı o· J!İll~M~i!ıl 
lıt) lıırıııa •ıJ.: 1 

,ıı.; ııdı karı•ıııı il 
Drl'lllll'r, tılrl,nı· liili*l;t=~IİI 
:.ııınıııııdır A\· lıiıiıiılı'lllıl!"-~I 

B 
u;ıün va
t a n d a· 
§1n ZılıDlm 

YAZAN ı 
sevlya;lnln 'ö 3 
üs:üne çıkmıştır. • ru11a lın•ınmdıı • ı o:ı. • 

) lı 1 c !.t' 11111 il. liiıll ......... 
dl'n hııh~rttlrl· 

ıuaı eden en 
mahım ııuaııer· 

cıen biri cıe, hiç 
ıüpheslz. hü· 
kfunettn 11on 
rtınlere1c ucuz.. 

Aydııı 

YALÇIN 
Bu defterlerin Aralık ayı 

içinde Noterlere tasdik 

J951 nisan arın
da)tt 1>evıye lie 9 
ay cvvelıne nıa
betle .,, 9 bır art 
mıı oleluğunu 
ı;&tcnnektcdtr. 
D::nııcnııtcyb bı:- ettirilmesi gerekiyor 

eki nır ~cır. ıı tın blrl\nc ) ıldır c'lenıelı 
clııhıı) erlndt'. ~f' 'ar kt. llnl'l'lf'rl 
pulltlk:ı ı:ösıerllerl \f' ı:ıu:ete pole 
ıııll<ll'rl t.kllnde pntJnk \f'rcn 
teıtlrıtlııllk elmdl bombntnn 
11aUntınnı:ıı bıı lndı. Bozen f'h• 
rl ınez.arlıiındıı pntııynn boDl
bnlıır, bu konudn t'll fiOn olil.f'· 
Dabıı önce de lıazı eldarıı. an 
tr:ılll'rlne \C denıtnollnrınıı 
bo111hıı ı.onıılmu~ıu. 

lut yaratma... 
iç n alcııı;ı yenı kanuni tec1· 
blrlercıtr. HOkQmctın bu k.> 
nucıatı z kzak • tutumu ma· 
hlmdur HükO:net ç-0k defa mem• 
lekette pahalılı~ın bulunmadığı
nı ldd a etm ştır Pahalılık vn~ 

dencıııı znman. <Pıatlnr takta bil 
miktar arttı Fuat gelir ler cıalıa 
cıa çok arttı \ a!aıı<la arımız er 
kısıncıen çok <!aha faz a et ve 
şc er yıy.)or Uaha ıyı gıyınıyor.• 
tarzında cevup vererek, ıstatıstıK 

lerın yarcıımına müracııat etme-"· 
teycıı Hatta b..,baıı:an geçen yı, 

bütç~ müzakerekrı ı;ırıısıncıa. cBı. 

mtmletettc pahalılık \'ar diyenin 
aklına 11aşarım!ıo dem it auretıyle 
resmi iÖlil§ü çok \CC z bir oekıl· 
de ıtacıc etm;.o ouıunuyorcıu 
A)nı g rll§ün ba.şta b.r ıfaı.ıc 

eeklln! Ticaret Baıı:anı cB.z l o. 
6CA ııat politika 1 tıııtlp e<ll)OTUZh 
demeıc ııurettyle tekrar etmıo o
luyorelu İtti at pol tlkasının teu 
acı:. etml~ olan tcnnınolojlıımele 
ve lktt.at lltııratürün<le •l ükbeıı. 
ı.at hımayesı. Ocret arttırmıı ·.o 
«ııüb\•ana yona verme g bl deste.ıt· 
lcmo ı>Ollttkası mOna;.ebetıyle ba· 
hı..ı konusu oln..ıllır Pnkat enflaı;. 
)onun gObei;lnele, dl§ ticaret a· 
çıkıarının aşılmaz vacıııer ı:ıaııne1e 
<lel'tnlc, tl!il gOnlcrcıe. mes·uı o,c 
bakanın böyle bir terim orta a 
atmasını anlllmay. 1mKün yoktur 
Bu olsa olsa ıı:uını;ıı elaha mülA· 
Ylln geldlflt lçm cnClll YODll tak.!· 
m~ yenı bir isim olnblllr Hükü 
metın enf.Aı.}'onlıı mücadek<lo a-

• c.z kalelıgını Ortmek ıçln ear!e
cıı.ın~ bir aöz oıabı.ır 

Fakat lınlk e!k6nnın tıızy, .... 
ile, hOltüınct n zaman zamıın vıı· 
tandaşı eon elerece per şan caen 
hayat palıa.llıgı tıııkkıncıa baı.ı 
tedbirler alnı~a zorlacugı devre er 
olmuştur Bllhas;a ııükamet m.ı· 
vaıtkat da olu 1J1Ueyyen bır cıcv· 
re ıçın halkın aııınevl elCbteğıno. 
lılç olmaz.sa huswnetının azalma 
aına tıusuı;I ehemmıret \·erdıg 

anlara" oıızı Oıiterl§lt ae1ım.ar at 
ına yolunu cıeneml~tır. 195tJ y112 
ba, arınaa basın ve toplantııar ta 
nunu gtbl antıcıemokrııtıK ;ı:anıınla 
rın amme e!lı:Arınelıı uyıındıracağı 
ook teaır. nl ııar.rı tmelt iÇ n ınl.lıı 
tehi ıklcrın tıoşu .. a g cıecek buzı 

;ı06terifll ışlere il r~ertııt, o llna 
ma."lliuı oır tıava ıaratımı cıenı:

mıotır 
Nitek im Ui.>6 ıda}ıa ı1on arında 

hltlıl Korunma Kanunu taell e
cıı,erek. büKUmete lkt.aacıı ııayata 

!Bte<llğ oek,lele mUelahaleler<le ou
lunabıtecck yetıc ıcr vemıl§tır f'a 
tura mal }et Uzertn<len azamı 

ıtat teao.tı yoıuy a flııt kontro .. a 
rı. aatıo mec!lurt et eri. reısmı ıı:a 
na ar o u ıa te z. 1.1 ullcr 
lıyet ll~ap ama • ta p 
ııaoıt es .ar. a r pu& c za. a 
mu..acıereler v " gıb aı;ır üırnm 
!er un.va ccıen kararname. r.e 
lk. liB<ll l.ıayat bir mudc1et tanzim 
ecıılmck tenın t r Fakat bu &ıı· 
nunl hükümler. ı.ararnameler. eler 
din ası, kay nıı ınıı inen bir görü~ 
ve ıılıitem ıçıncıe alınmaaıklıır. 

ıçın. tenaırnıınrı tıııdlııelerın aKı
tına nıç U}mıyan veçheleri ço.t 
,eçnıecıen tezahür etınt.ştlr Notıcc 
itibariyle 60nu ııelmez tacııı .e~lc. 
ilk aıı<la verilen ockll bir kenara 
bırııkılmı§, ana .-ıeelel unutuımu~ 
Mılll Korunma Kanununun ası. 

ruhu kıı}bolmu~'ur. Bu kanun 
taıblk edilmeye b_,1an<11ğı ilk bir 
kaç ay aonunela flatlar c;kıcıen ele 
bızlı bir oekllole artmaya ba:la· 

Afağıcıakl tablo toptan flatlar m~nı 1 
en<lelt&ı ile l6tıınbul Haya• paha· 
ıııı ı end k inin Milli Korunma 
Kanununun tatbik ed ımese b~· 
landıaı dene eınasınela nuıl b.r 
aeyır takip et tığını ~stermeıı: t&
d Lr! 

ıo:\6 19j1 

U ı:I, Atu . t,1'1nı Ara. ~ ubnt ;:.. ban 
i11taııbul 11. Pahalılık En<leklıl 

156 148 150 167 161 165 
Toptan F.11tıar Endebıl 

164 140 148 168 168 172 
!Kaynak lt.tat16tlk DOltenl No. 381 

buçuk yıı evvel-
ki tecrübeler ııö termıştir ki, ka- Bilindiği ~bl dert.er tutmak 
nunlarlıı ucuzluk yııratmak müm· mecburtyeuncıe olan bOtün ııcarl 
1'0n ueğtleltr müesseı;eler ı cnrJ <l!'ftcrler.nı A-

Bunun böyle olaca ını matehas ralık ayıncıa taı;dlk etttrmekıc rnll 
liltiıar ve bu ışlert Claha r yonel kellettırler Bu ay içinde yerine 

ald getlnlmesı mecbun olan bu ın<t-

s. 
Ya::an 

Tı·ıııııaıı 

mut a eel(.U el vlet acıamlan ıı· kclle!lyet, ayıı! zamııncıa b'r CIJt'•<ıı 
çııı:ra be) an etın ı,.era.r llk anııa leyt cıo ortaya çıkarmıştır. Müı•:;ı;e 
a.>lr ucuıııueua rneycıann guleceğl, ı::eler. ihtiyaçları olan defterleri 
Ialtat bunun kısa 6üreceıu. cıaııa kırta.slyccUercıc bulamamakta. bu 
6onrn flatlnrın "4Klııtnelcı. elıı ııür yüz~en bUyük bir telı\şn kııpılmak 
ııt.ı oır ~cKllde uıucıme~u bll.)11· tacıırlar Derter ~oktuııu y!lzOn
ync11ı:ı muha ufet ııözcülcrı vo deıı bllinço CSR! 11111 ııöro defter 
mwck adamları t11ratınelan açıkcı& tutan gelir verglat mükelleflcrı \e 
b~n.ı e<lli.IDl.ştır. Hadıaeler ve yu- tüccar müşkül durumela kıı\mı,tır 
karııakı rnka:ıılaı 1>U t hıııin ne- ihtıyaı; Sahipleri Ugilllcrden def-
nelıır elogru olcıı:a;unu açtkcll gös ter darlığının ııtcıerllmeslnl tste-

terml~tır mektedır!er 
Bu te<lbtrlcrle ucuzluğun tnhıık oır:cr yönden. bazı Noterler 

ıruıc ettırıı .ncyt~ının baş ıcıı debe Gelir Verıılslne tAbl 1":5llatın T c.: 
o., ulınıın teeloır.erın ucuz.ouk tev ret Odıısma l:ııyıtlı bulunmaluıı

Amerika eski Başkanı Harry S. T ruman 
Paris'te toplanacak olan NATO Konfe
ransı münasebetiyle Başkan Eisenho
wer' e hitaben bir makale yayınlamış- ' 
tır. Bu yazının metni aşağıdadır: 

ıı t cdecc:t ı:ııı. .ıcu uwıurları ona· nm şart olduğunu ileri ııürmekte K uzcy Atlantlk Paktı te~klU\· kunı,madıkça ı:ıclecek için çok teh 
elıuı kal<lınnı;ı oımıısıcıır lktısndı ve defterleri tas<lık eummcktc<ttr. tı Uyelertn.n 16 nrıılıktıı Pa· ilkeli bir durum olıın ayrılığa <loğ· 
nay tt Bu da ayrı bir mQşkül elurum y - ru sürüklenmiş oluruz. Bu da an-

a a ucuzıuıt temın edecek un rat.mı bulunnı-'"•8~ır r1ste yapacaıtı toplantı. elün- ,_ liU ıar g ........... cıı ... temayüllerımtzde ve mtın men 
' - 1 tu.a ı.m nı uzun boy B 1 d ı ed yıı barışının temini yoluncıa f ti ... ıu t cı ııc k' f fi• aa erimizde açık a.albllllk ve açık 

ı: • etm~ " il ç ıozuru yok e e ıy e 1 e ıs atılan acıımlardıın oldukça önem· dilş(lnccye lhtıyııç ı:östertr 
-Pil 115aC1nK1 mıı. lı&CIDlnı arttır- llıılnı teşkil etmektedir Müttefiklerimizle aramızdaki 
aı111t, ııuna mukıı.bli talebi ıızıııt- d d' Başkan El&enhower Pıırlsc gide- bnl!lllılla ve kartılıklı elanışmaya 
mı.ınan ıbıırettır Eger bir memıe- evam e ıyor mezae, kendi inin şaman bu top- lüzum oldullunu. Ruslanıı !en 5a-
ıtette arz ıe ta.ebe,. pı)asa 1tu\·- lantıya katllıunaınıısı clCldi bır kn· hnsın<la el<le ettikleri son b~au 
~etleııne \O tlnt mcıtanızm ına Altı ay evvel, B!'leellyeele ll~t~•· yıp olacıı.ktır. Fakat ~n konfo- <10\ayısty'o bir defa ı.taha acı acı 
ııyanun nuıı\l:>ı mülkl~eı nızamı cıı konuıarııı ııııııı bazı husu-ıların ransın \e bazı dostlarımızla müt· hatırlamış oleluk. 

llarry S. !roman 

ıtO.uyeıı ortaelnn 1tn.e1ırıtmaK .ııı- tahkikatın& el koyan mıırottıolrr tefltlcrlmlz arasındııkl anl~maz· Sovyetlertn bUyük gürültü ve nü 
tl.'nmt)onıa. o meınıekottc ucuz- incelemelerini henil7. notlceıencıı~ lıkları il<lercceRlnden elolaşı mem· mny13lcrle sputnlklerl fezaya flr
ıugun PllYMa meıı.aııızmuının za· memı,ıerdlr MO!ettlşler. Nıı::"Uo."· nunum latışlan ve ııehlrlerımızı ııocıftmlü 
run ıu1e1ıııı ~nrtınrı. tesir ederek maniye Cnddesl oı:erlndekl Bele:ll· Tek taraflı hareketleri ve tlltl· memıllerlo bombalıyablleceıı:ıerı· 
tahaıı:kuk cttırttaıcı.ıncıcn b~İta ye binasında ken<lllerlnıı taln!a IAfl11n halletmenin ştmell tam ın- nı böbürlenerek yaymaları, Rusya· 
l'Ol yoktur Pakat exonorr.ıyo tam eelllen iki oelada. çalıeınalarına ele mıınıcıır nın ren ııatıasıncıa ynptıQı çalışma· manasıyla ıı.o ıekuvtııt tyıını nU&u vam etmektccıırıer Haber aldı~ı· NATO benim idarem zamanınıın. larııı hiç blr zaman ın anlık hlz.- Bunlardan bir klflmı lkt18tt.dl )'ar- mütıeffkler1mfZln lkt18adl Ilıtlyaç 
sI mOlkıyttı 1'1ueltrbrak 15oııyıılı.at mıza ııöre hlllen t ET T. ldntt3.- Kremlln'ln ba"' ve emniyeti tch· metın<lo kulıanıtmıyııc&ı;ınela şüp- dım proı;:rıınıı acıı altında :ııma· rn ıkıntı tçertsınde olmıılan<lı~ 
\C komunıııı c mıyot cıazcnınuı nııı bir yıllık hesap ve munm•lele- dit eden lınrekctıertne karşı mO,,· he bırakmamıştır. sovyet Rwya- men komilnllit emperyaıızmın.:ı R~•ınt k'almak utruna müttı> 
ıırzu a:ııgı tıırzcı. blr 11e.kıl çertı- rl tetk ": oıunmaktn<lır. terek bir danı~ma ve cıevamıı bir nın bütUn ııaycsl Kremlinin emir- sızmalarından ba.,ka bir çcy dc:ııı- flklertmlzln kacıer nı emniyetini. 
mek ınen yonın buııun ıcapıannıı Dün gelen mallar pldn ıçertt.ınele ı;alı.şmn lbtl)aclyle lerlne karşı gelecek herkesi. gOz dir Ç'(lnkU bir kuvvetle karşı kar- tehlikeye koymanrn hiç dö zamanı 
gör8 hare.ket ecı re , p,y

8811 
moka kUrulmuştur cıogı \ererek alt ctmer;o çalıamıık- '1

1
Y

0 
gelmeellkço, Kremlinin Mil· değildir. 

n.zırıllbtnt tahı-.p etmek ve yerııı • Dan llmar.ımız.a Ilp.z vapuruvııı Son hldı eıer ve tnkt.şa!lar: mClt tır letıeranısı münıuıobetler1n<lekl tu· Emniyet tedbirleri almak üzere 
ıe1ıır. tevı Ul!U.ü, re:;mı r.nt po.ı 928 ton bl' •az çimento. Norvec teflklertmlzle olem yakın ıobırıııı· Öyle zannediyorum ki. Kremli· tumu ve lyt niyeti çok eeef ver!· mütteCtklerlmlZle birlikte mü~te
t kL'll ıı i.Cilltnı ıkıımc etmek IJaııcıırnlı Fl'mhlll vapuruyla 22 nın tc anlıışmıının bugün esıttsln· nın elindeki et.Ahlar ne oıun.a ol· cı bir halellr nu bakımdan mü· rol: bir kun·ct kurmak üzere aım 
rr.ümıtunııur Faıı:at bır tııra!ta p!· ton gah·anlzll 5BÇ levha. 6 ka.-nyon den daha lüzumlu oıcıutunu ıs. ııun, hür mlllet.er. hakiki ıtucıre:., hlm bir toplllntı olan bu sclel'- diye kadar yapılan tc ebbClsler \'O 
)a..a meıı;ıınızmıı.:.ı ıevıım eeler, !65 ton makine vaııı. 22 ton tu- paı etmt~tır Ştmcıı tahakkuk et· kuvvet. knynıık ve ce.sarctlerlyle devletlerin ıennl. a:kcri ve lltttsa· bu mllletıerın narı.ı ııonrııııı lktt-
tlı&eı tarafta tıat tet.bltı, ıe1nr1 luçka maklnıısı ltaı~an bandıralı tırecelilmlı ilk ış, mOttetlklcrlmız her türlü tecavoz kartı koyacak· cıı kaynaklarını bir araya toplama· saell durumunu <lüzeltmok lçlıı A· 
tevzı \e mecourt Htıı mülteııctı• e San O.orgto ile 80 tOQ cam eşya 2'1 le olan do Uuk ve rutı cevtıcrını ıannı ve bunu ele1eeleceklertnı Rus lan zaruret vo ihtiyacı ile menuı merlltan halkının yarelımı ne o
ti ıtJbı uaullcr vnz ecıı.ınıe, buiı- t-On kablo ve Alman bancııralı Le- yeniden tllya etmektir .ara bir ıtcre cıana ııatırlatmalı- olmalıelır. MOtto11klerlmlz ara.sın· tursa olsun. bunları unutmamııı 
elan cıcıAaca& san.o meler ve tena- vante vapuruyla 21 ton tıbbl Mili En yakın el08tlarımızıa münaso- dırınr da biltUn !oıınl bllgllerın. hiç bir lüzunıtır. Bu ne ıı:ııdar pahalı olur 
ıı:uzıruın ıçıne1e.n çııtılmıız. Husuaı zeme &:clmtstır betlerımtzele gerııınııı;c ııebep ola· DlktnUlrtükler. nur kalmak ıstı- oe~· gtzleıımeelen teati edllmcst iO- 6a olsun. \-Ukua ııelmcsı muhte-
mOlk,yet <!üzenine cıayanan bir Yaşlı bir adam bilecek Ozücü lıd<lıaelertn vukuı yen ınsnnlıırın azım ,,e kuelretlerl· rekmekteellr me: stUUılı bir JlltUAftan daha u-

lt gııldllllnl ııçıkça ıtnbul etmek cıı- nı beşabn .atmakta cıaıma yanıl· B,rlcşlk Amertkn tıllkılmet! bu cuzcıur. 
mem.e etin, oazı olaian üstü oarı ld "ld" ııaretlnl ....... tl'rell Hü dO mışlıırcı.r Krcmlln.n, bizim m"•· llwmsta kat'I 11.1ım atmak az.ere RU5"anı "ttlk k ııır aıtıncıa tın, kontroıu, ıeları yo a O U •- m r n)a ı- -... , n ... çe ·avgncı bir t 

1 
• çerltiln<le. herh:ının btrımızcıe nıey· terek Mken kuvvet ve kudreti- bır itanun tasarısı ha.ıırlıyan kon· la\'ır takınpıaıııyıe buıı{ln yapma· 

t:z .er v ıı. gıbı ıı:oııtrollu bir ile· Saıtızaıtacı caddeııl 3 auılı evde elnnıı gc.ecek o!ıuklult ııncnk <ICl.ş· mızı tnhmtnelo nata etmıvecetını trcrn ıtetırmellellr mıı. g~reke~ fe<lakArlıklann cıa da· 
at polltıltllfll &itip ettiği haller oturatı 74 r•eındakl .Alt Rıza flltOn mıuılarımızı rahata kavuşturur -umıırım Hıç hlr devlet. ic'ıı sahıısıncıa el· ha çok artmasını ıcnp ettırnıektu-

o.mu tur işte ..ıarp ıktlsacıı bu· <!On sabah Galata Rıhtım caddeatn- Dı ııtyııset ve emniyet meacıe sovyet Ru~yıı.ıım bır mııceray.ı ele eıtllll bllgJlerl inhisarı altıncın at:-. BOyle bir tcşehb&c glrı~n10-
nun en tipik mllıalıel r Harp ık••- <le fenalaşarak yere düşmüş vr o~ ıerı elnh ı. bütün ıolertmlzele, ara· aır, nıek uzere veni p!Mlar haııır- tuınmamn!ttadır VL• Hnc hıç bır dtğlmlz taktirde en büyük budn
ı,aaı polltlltıısını b~arı ile tatbik nl:ı'.Clltlt Baı:ıka.sı ha.&taneslne götürü mızela itimat ve yattın bir irtibat lamncıı ını ümit etmek tııterım. <le\•let yeni bir keştlnı uı.un zaman lalıı;ı l nıımış oluruz 
etmiş olan 1nıııterc ve Amerııtıı lürken bu haatanenln tapıaı önun- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;: saklıyamnmaJı:tndır Başkan Elsenhower. Parlstckl 
i•b ınemlekotlercıe bu kontrolla· de ölmQetOr ' 1 A\ an mccl~ı hazırtı<t tl.ll ko· NATO tonferııllbına şnlumn katıl· 
rın barbı kazaıunacıa eon cıerece 1 I mısyonuncıa ellnlenllen ileri ten a- mattıüı taı:tırcıe, ""'k motccsı;ır ~ 
önemi t r rı olm"•tur Bu teel « nce Memetn ng·ılı'ı:ce B 9 

'v ~ -. k ' k ti ' d'kk f' 1 <lamlarımızın ııOz.erı. Rusların ten lacnrıız. Kendıslnın. Bırıeotk Ame-
ırler o me:n ek erın ııtt aııı me F an a Veya Şif e enn 1 a ine sahm;ıncıa b zıeru cıswntük gııe.. rttanın başkanı oımıı:u sıtatıyıo 

'kan zma ını harp makaat arına I ve ransızcaya çevrilecek terme erın n başlıca scbeplerını an toplantıya katılmru;ı elolayısıylo 
ılzmu "de<"ek tıı 111.1~ ~!rrbc e• Ro latmı !ıırcıır. nuıılar ıtu. .. ıarın çoı. pre:ıtljl O)e dcv.eUcr taraflıı<lan 

rr . r PR t u, manc Ya r Kema in <ince oıı 1 A 1 çal ıcı b 
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K • D ç n > :-.ıemetı adlı romanının UNESCO ta• 1 ı ma ıııaıarı. kesin tııhs.s- a.ı:aıı ııec;.l<ll!il ııtıncıenbert 
ı a Ka ıuıı ı: hıı • rafıı dan fıı llzcc Ye FTanaızcn) bcr lhtUnde a• lı ı, r b nanın tan nmını 11ını edt-n \l' t-r n ırma an \e ftıı adamlanııı NATO·nun bir aeuıbolO :ııaı ncıe--

ço,.. farklı ıaıek t e~ ılmtlj çevrilmesi ıtararla•tırllınıştır • hli f'n taa Y l:ıı,ıh.ınan mO h m b r t1r:mıthane. bü tOn ~ n tcşv k. eellcl hareketlerde bulun· <I r 
P a&a meıcanızmaıuna olur o maz llllleıleraraııı Ya:ı:arıar B rıı 

1 
IPen ~~r ıo .. allnı oıcıu u cılb ıı \ ır alabtlecek bır t rm11 aramakta · mciııncıır. :>on yıllar(! ınClttetrkler ara ın· 

f:KUel&nnle:ıe bu unmak de ı. b - Clubl tara!ından 
1936 

yılının en ba ' N.\TO koıırr.ransınela aynı za. da \'Ukun gelen g rııınllk rn kil\· 
a 18 buncıan 18 lfaele etm , bu- fllrllı 

6 
romanı araaıncıa aeçllen İn· Lokal. banka ela olma n herlşll olduı;uncıan. arzu c<lllel ıı. mnnııa en llerı ve r.n ııon 5llfıhla- ga.ar NATO'elıı ı:Oç;Qklcr mcJeln· 

nıı u arak. una muhtouf tcelb rler ce ltemedln lngtllzce Ye Fraıwzcı tak<! rcıe b r BANKA'~a ,a.nız binanın cıcı;rt düşOnOleblltr. nınızın da. umulmadık hlr za- 1111 ı:ctlrmtştır. Başkan Eıscnlıowe-
:c tcsır edl'rek ondan ıstıtacıo yol- baakıları 

1958 
yılının mı: ayları için• TKN rümuzu ile P.K 17fl İ$TANBUL ndl'efllne mOrııcaat. manda \'Ukua gclcht:ecek bir taar- rin rıu- son toplnntısındu bulun-

an aranmıştır. de yapılacaktır. ruzu önlemeleri için. bOtün üye ma.slyle birlik tçın kU\'Vtıtll bir 

••••Moum•Huou•H .. .,.,,,,,.,,,,,..,,.,.,..,,,., .. m,ueHH••-•HH•H•HHMOH--••••""''"-''""'' .. '''•'" ... "'""'"''"'""''-'"'''''"'"""'''""''""' .. ''' .. '"'"""''"''''"''"'•"H'H devletlere Vel'llffiCSl ld2U0ıllr, llembol el<!& oelllmlŞ OlaCıılttır, Mocıern harpte zaman en kıy· Ôyle ümit o<liyorum ki Amerl· 

TAŞ DEVRi MiSTiK 1 

metli wıııurııur ve bır ıı'lfıtccıı- kan heyetı NATO ıı:onrerımsına 
vize aaha önce bir ııürprlz taarru· kat'i teldl!lerle katılacak blrllk ve 
zu ya11mnlt fırsatı vertlıııemeııcıır. t\hentrın teminlncıe karşııııotığımız 
Fakat hepimizi eşit oartlarla ilgi güçlüklere d<'rlıal cevap verecek· 
lenellren en milntm mcsclo bıızı tir. IJt'rl..,H'n: ı;. /1., 

Dr..,ııııl'r, ltal)ll 'e Anı tur
> a Rıııır c;lzı:;llerlnden biridir, 
> Okı!ck dnı:lnrın nrn.•ındn ıı.ı· 
~111 kıılmıs hlr daıt ıtl'('lrlldlr. Jtl 
rlıwl llllllJ n "il\ n ındll ı:ıın"l' 
"' ı.uzı•y lli)t' il.:l)c lıölıinh11 ntl 
hhlırw,ı lınl) ıınlnr:ı sunulan T•
rol'nn l'H hn,,as noktn-uıır. ZI· 
r.ı A\lı•lnr,a'cla kıılnıı Jiuı" 
'J'yrol, hal~ ııntnrn gl'ı,:en GOııı•J" 
TYnıl'le olan ılll \e killtflr tını: 
!ılığını bir tllrıtl uııııtnmamı~· 

tır. ısıın1 't'kllıle lkl)e böıtıııt'll 
'I'> rol'ılıı nıt'rkl'zl Dozrn rhrln 
ılf'n ltlb:ırrn bfltün tııııya·ıt• 

lıııııncn \ e ltnl) ııııı:-a re•ınt 
ıllldlr '" bOUın t&hl'llilnr ht'C 
iki dllcll' ) nzılıdır. ıııııttı rııl r 
lrrln hile iki adı \Ordır. bıl 
adı Ooztn olan bthre ltnlynııınr 
Bolzano derler. Fakat !.;ırk > ı· 
in > ııkıasnn bu ltaı> nnl81itınıııı 
ı:ıı) r.,11, lıal) nn ldıırc•1nc hırıl 
kılan TJ rollllt'r"I hlr ı Orlll dt .. 
i!:I5tlrrnırnıl~tlr. Andlnsnınınrıı 
r ıı:nıtıı ClOnl'J' hn13;1·c1ıın ı;l'tı
rıı"n ftnl.rnn ınohaelrlcr ııııe. 
ıııHııs cnı:ıınıııgunu Almnncn 
1;01111şanı11rcton nlnnııımı ıır. 

Hozeıı hl!l&e•lnılekl nOfıı•nn O•: 
le Ilil•lııln ıına dili, h!llfı Al· 
ııınııcndır. 

i ı.ıııı·I IHlnro ~n' o~ınıtnn 11011 
rn A\ rıınıııııo ııolltlkn ıırobh'• 
lrrlııı• urr nrıJ ım ınllt1Pfl1'1er, 
'J)rııl ııııııl\rıııı da ti<"lilen ıınl· 
lrtmlşltrtll. hııı~a \"e , ıı~ııır· 
Ja nrn.-ııııın l'nrlste lnıuıııuınn 
ıu.tn nııdlnşınnsı, <JOney Tyrol· 
llll'r'e ltnlJ n l'umhurlJell ~ı
nırlnrı içinde kl'ndl lil'ndlnl I· 
dnre rlillnl kabul cimi tir. se 
\ nr ı.ı. ııolltlkn ıınılla~malarıııııı 
prk ~'(lıu Jlbl, ı•nrl• anıtın ııın· 

111111 ,ııı hllhassn btı ırnrnı:rnfı 
ı..ııau osıilııde kalmı ur. tını· 
~rmlnr, ı:lltlkı;e daha ln7Jn. c.ıı 
ney T) rol'llıı bilnJ rslnl ıle~I • 
Urıııcı:c ı:PJ ret etıııektrdlrlN. 

Gilnty 1 > rol'le patlnk \ ert'll 
polltlko trıllrı:lııllı;I, mevti ı•I· 
mnktnıı )ll\llŞ YR\'RS çıı.mnktıı· 
ıtır. \\ nıp:uıın r.n hnrı~~r\tr 
ınlllrtl '" lsıh;rr.ılrıı ı;nnm I· 
klıır.ı t:ını tııraf•ı;ı; de\'"" oııuı 
\\ııslıır~ıı. ltnhnıı ı.0111susu11;1 
ııotıııar ır.rıııel<te \'C l'arlR ıııııl· 
lu~ınıhını 1ınıırıntın11ı.tndır, \ · 
ıtı•lıır)ıı'ııııı 'l}rol l')ıılrtlnılt' 
(•ıknıı ı:nzeıeıer tıol)ll'):ı ·ı1' 
~ık lıllrunı 1'11111'1'tetllr. \ 1,·111111• 
dn l'ıJ;ruı > fik!>ek tıra.ııı hlr ı:n
zrte ile bu J;onodn lnuıh·f' ı.ıı 

tlnr lılı,: hlr \ IJ nıın gll7.l'lf'slnln 
ı.11ıınnrnat111(1 bir ırnrtrrc 11115· 
\urıırnk: •:\\n~ııınıl'nın ıııın. 

hiç bir zaman lll'f'nntr oının
ııııştını dt'nıekteıllr. 

lkinc·I Diln)n l'll\ ınclıııı tıır 
kııç ) ıl sonrıı Hrrnıırr•ı trenle 
ı:rı,:1111 1 lııı. h:oıııp ırtıınnn ı..nııı· 
~ulnrıın bir ı,,\11,'rl'll kı:ı. ıı.ı 
ııwrlknlı ı.ııdııı '" ııtr i\lııı 11 
ı:ı·ııcl) dl. \Tmım ı;cııcl, kıtuhlll 
don ı.tr nrn bnsını knlıhrıp: 

ııBnrı :ı knnışı 11;ıınıt17.ll slnııll 
111111111111111 drınl5 'e tılzlrrr. bn1' 
nıı&lı. ıı:Olümsl) trrk. Hltlf'r \ e 
\lu s~uııuı·nın ~ıı. ı;ık hulu. tıı· 
j(ıı Hrı•ııııer ı:cclıllntle harı \'lir 
ılı, nrtık. <::oıı oın~lnr, Hreııııer· 

drl.I IJnrı~ı ı:olı:eli> or. 

UMSOR MIDOS'l,JNU KUCAK_ 
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[l\11l1&mtiınbltl] 
RAHMET YOLLARI KES Ti,, 

Tahir ALANGU 

M izah kltaplıırı çıkaran cDtl- ruhlarda arta kalmış vah~et hlıı- hizmeti. cıevamıı bir sulh. ıttı.sad• 
§ün yayıne\'b bu ay başın· ııının de baııkıaı lle-lıaye1ut111ra kar dQzen emniyet kuvvetleri eayt:tılP' 
<la yeni bir seriye b.şlacıı: §1 haıranltk cıuyulur • Onyecııncı do ortaelan kalktı!ıı anıaşıımnk"ı· 

1 •Düşün ı;erlııb . İlk kitabı bir yll- yuzyıldan bQOlıyarak ta Cumhur!- cıır. Romanın osıı anlamı eşkıyaıı· 
danberı eııcrlerının hlrblrl peşine yııttn llı1n yıllarına kadar g"ıcn, l!ın yolunu kesen cıayanıp bcsıeı:ı· 
çıktıııını gur<lüiiümüz Kemal Ta· Abelülhamlt Il. ııevrlndo yenlelen <llitl çevreyi ortnelan kalelıran, oır 
hlr'ln cRabmct ~olları tıkadı. a· geniş ölçüelo canlanan e~klyalılt «Rnhmeu ln ~ıırllğınıı Jşareı edt'Il 
elın<lakl b!lyük romanı oldu. Kemal töresinin. 1916-1022 yıllan nrnsın· ycrlerıncıcncıır Sıığlam, üdll, btıııtll 
Tnhlr. 1939 40 yıllarıncıa Tan ga· d111tl alyast vo aııkerl çözülmeler koruyucu bır elevlct ielürcııt, roınıı· 
zetesınde tefrika ettıRı cOöl hlkü ııraısınela Anacıotuela yer yer yeni.· nın kuruluşunıı göre gökten yalla!l 
yelerl• ile <llkkntl çelcnl~tl. Bu hl <len alevlencııtı gOrQlüyorcıu. rllbmet gibi cşkl;rnlık müease:ıcııı· 
kllyolerlııl ancak 1936 yılınela ltttap Eski eşkıyalık töresinin kOylO nın kökünü kunıtmlıştur. 
halinde yayın\ıyarnk )CDl<len '.Y"'1.I nruında kulaktan kulağa ııöyl~ Yaşar Kemal'lD lkl yll önce ya• 
hayatına cıönebllell. Ardından Rem nen menklbelerl vo türkülertne yınladıllı clnce Mcmedı romanı 
zı Kitabevi csagıraereı ve Kördu kendini kııptırarak bu :yola özenen dıı aynı konuda. ama anıı tıkır b•· 
ınanı adlann<la birbirini devamlı lçin<le ya,acııklan elevtrden ve dev kımıncıan tamam le aka! bir )'oldll' 
olan Çankırı ve Çorum <!olayları· letln otorttesıncıen ha~rsız. Cel· cıır 
nın mahalll y~ayıolarını anlatan lo. Çakırcnlı gibi •Dağlar ırumnn· Yıı~ar Kemal, tolklardnn öjtreıı· 
lltt bO> Ok romanını (11!55, 1051 ve danı• olmafta yeltenen birkaç köylü. Cllklerınl teli: taraflı yorumlıyara• 
.Martı ; ayınevı cıe Miltf,relce yılla- Kemal Tahir\ bunların köylerin Anadoıucıa hAid ynoııyan bir n•"' 
nn<la lstanbulda çallş11n mllliclle bOnyesınden nasıı türcdlklcrtnı, <!Ut romantizminin medhlyeııl oıatı 
rı anlatın c:E&lr §Clırln tıısanlan» ıııt gt<le işi azıtarak CŞklyaııııa ka· bir roman yıu:mı,ıı Uğracııgı hP. 
romıınını yııymla<lı (10561. Kemal dıır gldlşlr.rını }erinde ynpllmııs. aızllklnr yüzüncıeıı dalta çıkan, ora 
Tahir. 11155-57 yılları arasıncıa Ç<>k <lerlnlere ırtdrn mü ahcelo'e· <la köylünün hlmayesı ile cıevlct ır 
blı1 lllkiye, e1ördü roman oiınak rlıı neticesi olarıık anlatmaktadır. torlteslne bile karşı Jı:oyan. cfncıı 
Uzere beş kltıp yayınlanmış oluyor. Bütün :yurcıu saran teşkllAtlı bir Meme<!• ncııncıııkl bir eşkt)·acı11n 

Yukardakt tablo 1948 yılı orta· 
ınma ııa.ıan 100 kabul e<llldıltl taı>: 
d.rcıe ı atların M Korunma Ka· 
nunun tatbik edıl<llğl elevrc bo un 
ca nıı.ıııl b r seyir tak p ct•ı&; nı 
g6atormelttedlr lstanbul hayat pn 
halılı ı en<lekııl bu kanun tatbııı:o 
bqlandıtı llk iki .ay tçlnde tıat
ıan,. 6 kaılar elüşUrmeye muvaf
lak olmuştur. Fakat Ekim a ınelan 
itibaren na•lar yeniden yUkııelme 
70 oaşıamış artık Aralık ayın:ı .. 
eskı aevıyesını de a~mııtır. De
mek ki nll!b! ucuzluk <!evresi an
calı: dört ay kadıır earebllmiştır. 
Toptan ııatlar encıekslnde cıe <IU· 
rum aynıdır Burada flat Clalgalan 
m ı daha mütebarlz bır şekilde 
ııöze çarpmaktadır Hııztraııela JM 
olan enelelı:6. A!fU5tosta "o 10 ı;ı~ı 
b r düıme göe,termlt. fakat eklm 
a~ ıncıan itibaren 'Ok etme blrdon 
bızlanmı~. nlha)et 6 ay sonra Hk 

Kemal Tahlr'ln rqınaıılan lçln· emniyet k\lv\·etlnln ıııoıncta. ke- Y ktŞJklı sevlmll, yiğit bir erkek ır 
cıe bu ı;on Nıl'rin özel bir yeri vnr narda kalmış köylerin uı~arıya ka· larıık bamctmekteııır. naııcıakl ~· 

"""'"""""""""'"'""""'""'""'"""""''""'""'""'"'""'""'"""'"""""""'""''"''"''""'"'""""'""'""'""""''"'''"''""''""""'""'""'"'""'""""'"""""0 " .... , .......................................... - ............. -.. E,kiyıılık me eleatnı ele alan ya· palı iç hayatında. yerli kabaeiayı· ktyııya -yut bozuklukları d<lzeı~· 
Rex bir mOClelet o;·un ıııılonla· f l~~~~~~~~~~I :ı Her halele genç kızın kencılslyle zarın anıı dClşünce • kitabının bıı ?ann nasıl itibar cOrdüklerı, köy mcğe memur bir evliya payesi dll nnC1a o~alanelı Saba.'ıın lk:151nelo ı : !J mcşınıl oıcıuııunu görtlyorelu. Bel- oına alelıl!ı ou tıatırlarla açık~• or- içinde ve komıu köyler arıısıncıa- bahşeden YaŞnr Kemn!'in knrtJdl' oeluına <IOndüRü zaman kapının ' J J J lJIJI ki dl' cııı ma yalnız dolaşmıısı, ltı· taya ku)Ulnıuşıur: •Ahlak <!üzeni ki rekabetlercıen 'iııısıl faydalan· nıı şimdi tam alt8ı bir teııle xenıal 

altından atılını~ olan §U tezkereyi zııı nlfikı. ını çekmişti E\•vell işi ııa{tlam ulroıyan 50yıruııculıırtle cııklan, çok cıcta bellııı elokunmn· Talıtr çıkmaktaelır. 
bulcıu Keskin hatlı bir yazı ile t C!;ncttllc bıra nrnıt tanışmış. oncııw. ba.1a çıkamıyan bir cemiyette • sın diye alkışlanıp. hııraçla nwııı Anlattı~ı çevrelerin dll, 1~arı~· 
yazılruıştı . cMatıkeme huzuruna 

1 

VA~\ V .. W)Lt.11\MŞ ııonra Rc.,,; ·ııı cazibesine kapllmıı."lı - --:---·---- be lenellltlerı tftSVI? edllmektcellr. )'orıı adet. tipleri. ınaııışlarını ye-
:yarın aabah davet catlıtınlz. Ddva ==::.:-~ = : ===--?!?! = = === için clıncıcn gclcnı yapmıotı. Buna ı Eşlı:lyıııırıı bir 6osyaı h talık gl- rlnele nra.,tırrnıs bir ı;anatçı oıarv cıyı Satnt Jer.n de Luz·a yt •te raıtmeıı, 0 >,ne çekik elurınuştu. bl ele alan yazar, bu hastalıCın en Kemal Tnhtr'ln bir benzeri ecıebl' 
ııötürmete ınahkfun eelllecekslntz. Tercu"me eden.· Rezzan A. E. YALMAN Genç kızın etralındıı blrblrlorıne r ~ baflf cıerecelerıncıen baş'lıyarak en yatımızda mevcut <leill<llr Da?Jll DAvacının otomobı.ı varcıır. Ran- No. 28 rakip iki ada.'11 varcıı. Bunlar dele- ağır buhranlarına kaaar bütün çok büyük Fransız romancıınrınıP 
devu &&ati ondur• llll;orcıu. Onun an otomob.ll 

1 1 
bü ü ta birbirine bıçak çekecek hale ıre- H A V A ''e~lköJ teteo- safhalannı. hastı.lıiı lııızırlıyan gerçekçi anlııyışlannın yolunda ı;I 

imza olıırak dn kocamıın bir t n~atc deltll<ll B~ ka<lının ne Salnt SebMtlen Clckl bütün <lükkA:ı ~: ~~aıt:;. ~n~~~~~~no:-:::ı~!: lıyorlarelı. lçlertnden bir tanesi o- roloJI htu'.l'ODD· çevrelerle birlikte ara,tırmnkta· den. bu yolda G. Flaubert'ID çıı-:tıarıı ıoaret edllmtotı. b çim bır ha at s!lrdOiünü kim· cı arın 11.şlnası teli Yalnız orııı.tu cıe- •~ 
1 

lan Mathlas. 0 aralık Fraıısa"·ıı nun tahminlerine ı:5re buıUn dır. Bu bakımelan eser ancak bıı lışmıı oekllnl ancaran blr raıı~ınıı· 

:\:il 

Allll,DE!il EY 

Pazar günü ter1111takl konuşma
lanna kııdar oarrett ile inocencıa 
J>'"k seyrek ve res:nt bir şeklide ı;!'>
roomaoıerııı Genç kız. Rex Gar
rett•ın kendisine } akla~!nakta nazr 
landıtıncıan ıtkfivet etmişti. Gar 
rett. glrl§tttı lehllkell ı~ı b~ııra· 
bilmek ıçın ıınıyatlı ve tedbiri 
cıavranmal;a mecburelu Pedro Oo
mcz•ın ıcıaınından yırmı dört u.a• 
geçmeden Salnt Seba5tlCD' gelm e 
df'rbal lııocenc a') ı bulmUli ve da 
ima onun roıunu kcsmtıtı Bun 
dan makudı .._enç kızın eancıı~ 
g b "aa ce onu bcğer.cıı ı~ n ta· 

!erle gOrüştüiünü. n ıl bir· insan K l, lf(lzel inocencla'yı Dlarrıtz ve ~!'::;;,,:: ~":~z Ab~~~~n~e~~~~eü: tıOnme{le mecbur kaim~ ve meyda· ':~,rlmlz n tıurınd.a hna ka· bilim csertn<le bulunabilecek Ol- sı olan Komaı Tahlr'ln ro~anİartll 
olıtuQunu OCrenmek ıatıyorcıu. Sint Jenn de Luz'da cıa herkeıı ta· turuyor. vakit vakit ııeyahat e'1I- nı !11panyola bırakmıştı Rex bun- ~inde ";eç:~l~k~ıu~arrh~~~·r'ı~r ~~: ~~<1°1 tarafsız. hlı!lerelen, pe~ın hü· <in ı~:: ııtın büyük bir yeri varcııt· 

Sabırlı ve uzun tctklklertnden nıyorcıu. )orelu. Bir kış evvel Fa ·n gltmıı elan aonra artık onlara katılmağa rayrlde11 se rt oıa;ak tsr.ce-ktlr m ercıcn. mizah ve hiciv nl)'Ct- Başıncıan aonuna 'kadar roınaı:ılll qıt ı.tbım neticeler elelo ccıemeımş- Rcx. üç bııftıı mücıcıetıe bu ka- olduğuncıaı-. laf arıısında Rexu balı başlamış, gezıntllı:re, danslara iş- Duntin en vlikuk bararrll .+6. lerln<lcn uzak kalmaktadır. Eşkıya ,.he• >erinde emek. ıı.lıntert yer aıır. 
ti cıın hakkında her yerde her türlü aetmıotı. tırak etml~tl. Fakat )ine ele lno- H dilşlik ı;«' ,.ı-3 !Jantlr:rat oıa: pslkolojlslnln en önemli motifi, bu hal onun eserlerini yer yer t..,.. 

inocencıa•nın lıu at tarzınela hıQ malfunatı toplaınaıtı ken<llıılno 1' cenctı.•ya kur Yııı>mamıştı. O ı;ırn· rak knd~dıtmhtlr adlarının tOrkUlero geçip <111elen laiı: manzarası arzetmekten kUrtat 
bl b kt O ld 1 edlnml~tl. Pakat yine <le pek faz:a Rex'in bütün öltrendlitl bunelan lar<la l~panvol Scvllla da Madrld'e . ellle BÖflPnmest, Ylllltllklerının makt ılır. Onun 1!6Crlerıncıc dtklCll" 
b~ı::r~t~;u~~rcı~. Yn~~nd: ~~rn;: bır ıey ökrcnememııtı lııocencıa·~·ı !~11~~~; •• ~:ankdabnll"slonecıra1 neclneokcentl cuı~ elönmüotü. Yalnız kal11n lnoccncla. T AKVIM ;; .. ~•:,~~!~~nı~ıı.;; ha~keı:ı ~a~~~lıkb uyııncıınnıısıcıır. ti çeken bir başka yon ele kutıaP• 

1 
herkes tanıyordu. fakat nereelen ..... " Rex'e bU11b<ıtıın balta olmu• ve () ' · ' 

8 
r. u motıflerı çok eltllı TOrkçedlr Onun Türkçesi ıc/J~ 

<la hlz::netçlııl bl e bulunmuyordu zun ıronler genç kızı tetkik etti • • .\ \ ı L1' -: !: -.; 3 ı . - K \!\nt :!~ lYI anlamış, artık 1:!1$klyalı&r için tün On de fehl~llnln cıe blrle,ştHit 
Her zuı;ın. ııenç ve itUz ı ıcadın ~elelllilnl, kimin ncısı olcıurıunu peıı: Güzel, zari! vo zeki leli Etrafında kcnel.ıılııl ltnzıno·ya <la\'Ct ctmeı;ln! JU ." 1~~·3 -; l\Asnr 2'- tUrkOler yıkılınamaJı:tn. onlara kar bir Tilr;ctyc TOrk et.lno cıo nı ı:t• ııtbl rahat bir yıız hayatı yaşıyordu. bilen yoktu. Bab&&ına dair bir tek cıa:mıı. ha}Tanlan vnrelı Emniyetini l&temtştl. Tabii otnrak bu a~usu mırı ı:ı • • - f 1"111.11.1, tlen-1'1 ili ~ı hayranlık bealenmemııktcdlr Ya eliyor. Cümle ku~ıuşuncıa ı;vc ıce-
Denlze giriyor. o:omobl.lle geziyor, aOz eluJinamııtı. Anne!! iki sene kazanmak ıçtn his tarafını hareke- elerhal yerine getlrllmtştı. Genç kı· SABAH vuaıı Ezani zarın bu mOşahc<leıu, çok yer1ne1e- llmclertndo ht~·bır aşırı ilk oımıını~ 
cıaruıedlyor, flört ediyordu. Yalı:ın evvel ölmüştü. O zamana ka<lar a- te actlrmck l.bım geldiğini tahmin ııın nUlkıısı çok kuvvetllycıı, fakat ÖOt!: 07.0D 02 28 dlr. A'8Cloludıı bu eoktyalık devri- la beraber, konuşma <!ilinin 0 taV 
akrabası ve arkaelaşı yoktu. Görü§- na kız ııenenln uzun kııınıını Btar- ediyordu. Rex'tn aklı fikri hep Sal· RerJnkl do onelan aşağı eleğllell. İKİNDi 12 04 07.23 nln eplka havası artık ırıco yok Jı ahengine geniş ölçüde yer vcrtl• 
tUitü kltrıaeler pek çoktu. falı:at rltz'ele ııeçlrlrler, ara ınra Partıı ve- ly'ele leli. Yalandan bile olsa bir lnocencıa sadece çok ııozeı <le""I· AKŞA'.' 146 28 00 41 olmah yüz tutmuotur. Eşkıyalığı mıı. Anadolu köylüııünün "chtrll" hepııl ele zaranıız ve züppe ııını!ınıı ya Madrtd'c glderlcrrnı~. "' " ı 41 12 00 besi iyen nu cı .... • ., me:ıaup ıosızlerell aşk macenıt.ına gl~meRo gönlO cıı tlstelllı: cıe ııevlmll, cana yakın YATSI · · • 

0 
n o.,up gelişmesine nln konuşmasına özenen dlll-tiV

1 

Rex, kumarhanede yaptıtı tahkl- razı olamıyorcıu. lnoccncln'nın iten ve çok ırıncıı Bütün bu kuvvetin- b.ıSAK ~·;: ~~·3~ bl:ıanet eelen en büyük ı;ebep hu e· takllellnln yertne-başıırılı bir şeıctl 
R.cx n hatırladıQına gOre. onun kattan yaşlı annenin çok oyun oy· elblyle alllkalı oldutu mulıııkkaktı elen ııon derece e kadar lı!tlfade et- · ·

4 
plkn havasıdır. ~klyalııtı bellenen. de kullanllmıştır, bu elll roı:naf'I" anıncıa tı:Or:tütü ilk acalp acıam. nadıtını. takat buna karşılık 1no- Kadın hususunda bllııl6t çoktu mes.nı b lt}·ordu. Rex farkında 01_ Gazetemıze ıöaderUHı 1a ona bir kahramanlık ııcstanı ha· lıın kacıar önemlidir Kemal Tatı r 

ı.ton Leancıro idi lnonencla herke- cencıa•ntn oyundan hiç ho1lanma Kenel• keneltnl ıılelatan ve hümma· ı:naııan bu caıtbcye kapılmıştı ~ıu ve rcslmler llanUıa va.sını veren. tOrkUler çıkaran, ortaya koycıugu f'Scrler ve kullal'.l' 
• tanıyor, berket. 'ara!ından elat.e· cıltını ötrenmtotı. HalbUlı:l aervet lara kapılan clnaten ele eleBllell. (Dl'\atnt '"' basılmann iade edilmez. menklbelcr düzen sooyal vasatın dıtı cııı lle son tkl ,rılın en bUSGJ artık tahsil, mwıtazanı asa;erllk Celebi olayıdır. 
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l&TF& 1 

~.~~:~~~:,oo~ ... ~~.~ron .. •t• .. kl u y•t Fatih'dedeistimlak lnönü Mecliste seçim hôdisesini anlattı 
~ tler Ko:nl6yonu Baııkanı Senatl!rJI po.ltlkıısmın bu.Un.kil !'m!ık ~:: f nhnası bashyor ı Uıt ı ı ıııru:ı· sa· ı'ıruın• !Stedller Bir ~ancı n 1 hU!se tab'&t.l)le tap t:lmıt oldu §1.ll t~rı~;n~ ~~:~cı~tanl;~~ I~ 1 oı::_1 şart. ııeçlmln e it ~rtlarla ~heodore F Green Clün İ5tanbu.- zı~etl ı:ne1dana ııe.lrdt.,ını ~ 1 • ıen ura:ıncıan şıcıcıetle alkı,!an· da D P. ve C HP. mflletveklllerı 195.S ıonıarında yeni hükflmet teJek hatı e d r yo cı a ıımuı ve 

6 

im neııcet.ınln dü· 
Can tranaıt ~eçmlştır Saa• 11 de cıctıe reddeden Mr Green, cAmerı- fR~ .ı ı ı nr1ı1eı mı;tır. Bu sıraı1a l:.H P. o;rup baş blrb rlerlyle münaka,a edl"'orlıır- kül etti. Adalet lz.t.ll:lillnde açılan lleY11:1• ~Kaatlll~az~~et~ere~lf;., "' !U::ıu u uzerı~ münakaşa olma-teşııkö~e ııelen Amerıknlı hava kanın daima lüzum5\lz ın~:a:e: tırmak !çir. faaliyete ceçmı~· r kan \Ci(ı.ı Faıı.. Ahme~ BarutçJ dı. Bazı D P m '!et\'eklllerı ıse ha- uhnenln kapatılacatı ve ~e~ı°:ııka~u ~~~~ h~~~:ı~r: ı:elmeğe ':ıa~ıacıı. Z'I 1 maaıd~ Serbeat ve eştt seçim şanı ıne;,cıanında bir &aat ka.m~ bu !erden kaçınmayı ve anı ,.u ş e n ,..,, \llA:\f YE I"'\ • Rı.t RI au:t lfitem 'l \<:: ı..u:ı.uy ... ~efercıt lıktan Cll§arıra çıı..-ma ı:ıı r ca c:i'· 1 nunda yapılan huzuru th rı e cı e E'• m Onu halk valinin tııhr ıı:ıe- devlet otorltulnın temel taşıdır Bu •tacıa gazctccılcrle g!lr~erek, Kıl>- re Uh\p iki grupla dost o:mtyı Öt" yancıan İşçi sıı::orıa:n~ı d~ euyle cıen11~ı.ı" :vorlaroı. Yerır.cıen lrn'kan Balık ğlşlkllklerın dUzelıtıece.)I taahhUt;e· rl iti hakııaretlcrl ile çlleden çı.t~rılı· şartlar aaraııınca vatanda huzur kal rıs met;clesı mevzuunda cıa oun prensJp edindiğini» aöylemlştlr şehrimizde üc büyılk hıısta!l8nc C"Hur.umııt p.o.:raıı:ı buiUn C!a· c:.ı,arı çıkarak: lkım. ıcnrsO\" çıt:- rly!e )eni hukumc~ ıı.uruldu. RtJ ın ı y~rdu Şuunmz blı .ıııııtdur kala-! •z ve bu huzur tanklar ve •Cır l arı ııöylemıştır. cTOrkl e ile YU· Mr. Green, NATO'da bir tnıı!llz· yaptırmak: için teşebbüse ııeçını~- Aıtılmı~t·: <..irupumuı:un hUırnınet ıı ve R,..lse hlt11he·1 • a m111. t,11• 1 buhranının hııllfleyecett ümitleri b !ık haline ııttırtlen halka lo'..Arşı ı· ~ ıar a teıta oıu~amaz ieı.e ~imdi ilanlı.lan bu meselenin btıthn NA Amerıkan hlklmlyetlnln teıı.ıa e- tir. Genel l\lüdUrlük, HL•vrıP;luncıa proıırıııııı O zerin dek. ıı<>rüıunu teıı ladı. :Rır ola' c; ~ :u ~ ~ıak rı::"landı. ıı~kı'.lnetlnı kıaybeden idare mak.ım b~~ u~ çextıı.mtz huzursuzıuıun te 
'to cıe,·ıetlerını ıı~ıendlrdlğtnı bı. dll<11lııne lnanmaı1ığını Uade et· 500, Anaaoıu yak»ında 4oo. Pa•a bit etmek UzHc llH7 cıe baş:ıi an kal:nı tı. "- ,.. . Bu Umltler tabakkut etmedlj BU· ıan orduya müracaat cdıvo lur. dı:ı &rC$lne eldik Hllkumet hu-
llleildlr Bir hal çareı>I ararken hem mi~ Ru.syanın TUrklyeye lktl&acıı bahçede l.Se 100 Y~trıklı Uç ha•ta· tea:nü e U)Ulara proııram uzer n se}ln Ba'ık'ı ko.un ıu•aru: •;:ın taahhlltler ııerı taldı Ada et • vak'aya Hı..lk Partu.ı mfibw.'a:ınııı k k ~evıeu dü&turu

0 
Uzer!ndek.I tah tendl!crının hem cıe NATO'nun fardımda bulunmMına daır rn,- hane kuraC'aktır B:ınlardar ·ı;ıa •-ı deki i.ırJ•meıerı~ ııeıece · oıur~- kün.QJu• !.ldlrcıııer a· "' I leyhlndeıtı tatb!kat \ahim bir ·ıüa'at tertibi s~u "erilerek. adli tıı ·ı- 1~ tı d h ı tadlle baş amayı taah ~enfaatlerı~ı ııöz önOnde bUIU:J· rını 11orao ııazeteclfere 1untan ııöy ~:!:i~d:rt~ı~;~~;n c~:er8:ı~~~; ı..a tıra~ıın:a.-.ını rtc1< ed~rız ~ cıı~~~ı hak~ınd.a ~z • te"e"l Fe•. ~~d:•h:i~~.:ı~:ıd~a:;.~pl~~~~n~ü:r~ bata 0bqlanıyor. Herhalde n; ıt~~ ~u~ .. u:~ı;ır En basta lhtlracrmız unnaııdırlar. fürkıYe ve Yuna- lem~tır. 1 tü k cııs.n at bulı:nmu~a- ı Bar&ıt\'~ ırnn; .. c. . •1 antnce ı.:~ hl Ç"lllı:b~ ırru;ııı 24 n a t mühlet • tanda ia ıemıııı ı;üçleştıren cıen \erilen f'mlrle ıan:arf'le ;- • ada!et 16tlkJA,ı ve hiklm temlnatıı1ır llb•anın Kıbruı çıkmaz.mı kend.ı «Türkiye~e bla;, ltlmad.u~·ıız ııon ~ ~e ~u ve eAnac:oıu r..'<a..ın:1a ı .~me;erın cı·ma ~unune bıruı.- \'erll!net;lnl ı~tedı yet. va.ıı. ı ·ı derectde tıa!ldı. n Gerııerek tedhiş edilme& ~ten. o. Bunun.a benıber. dlter thtıraçtarımı 

llralannda. halletmelerine tarafta· 11uzdur Bu mllletln NATO nun a- ~lrhast!h~nelerln an.ala} tC.."".lln e· ma:.ı .ıa~ı>ıncıa Nil\ it Yeııtm. ı aııt Bn aıraca le.met 1nönünun C.H ~~~~~uh~n· ile .:ıeraber &e~lm bub 1 Bu esnıdn. mah\:eme kararı 1 ~ ır:ı da her vatandat artık b!Uyor Hur 
nz.. İki ıtı:ııı me::nlekete C114tan :eyhlnde bir k ara ra varmuını a lt· C1llm~tlr Ahmet Barutç-u \e Fetbl Çcl.K::>a1 P. Orupu adına ıı?z ıs•edlğ• .. n:a-ı 

1 
lnd blçb!r Umlt kalmadı. Ye Gaziantep \e hlerr:ın hACI eıe,:ın buını aerbut toplantı.arı. muhtar Jaııııacatı: tazyikle bır anlaşmaya tımızdan d ahi ııeçınnıyoruz. T ü r .ti . \• • toratmcıan \ r.ten Cnerı:e.er 0 ,.-.;n ldı r&nı ç e m tr.ı•'k re ime aon 1 den bah5edllmesı ~ıı.sllk eCl!ll\O \e ün!Ter&.lteyt hür aendllı:allzmı. taraf· ~artı..ınlablleceğıne ınanmırnrum yenin ala~atıı her kara r da!.ma iti· Ca1J~;,..,~·~;:1~;~~a·ı a~c~~hr:n•·;~ du Ba kan, .. Iecllb ıç. tCl ı:ü~ünde fl K~rı;üye elen inönCI proı:rL-n ~!r::!~~~~rı~~ ~ttuaundin c1ddl ~~ı~ro ö~~~r::-: ~~~:r°P:~11~~r •'~~; m rad)oyu, halk hizmetindeki ta «Kıbrıs meuıe.-.ının hallinin İn m ada şasandır.ı , ıter m!l5a.t rr.ahol!e!"nC!ı b !)'18' sa ou konucııı açı\: ı.ı.r ka ıt olmadlit nı.er.n<ltkı ~or.u~uı:l:1a öne~ ;.:ş b•r end~e umumi ve muııtevl1 bir 1 ne hükümlerle n!:§lr ;asağı ·et.!ııt ratu ldareılyle it:çek demokrasi 

!terenin arzusuna baıtlı olup o:- Amerl~alı .aenatör •• 16 araıııc.a tıcarcthamı 'Ve büro•ar lç.•ı l Qy<I < nı proaramın ı>abah ııaaı 8 den politika üzerinde durduktan ııon-ı hal aldı BUttın ıdeaılıtlcr harekete ediyor! r Tıpkı 6-7 Eylülde oldu- bu «ıpraklarda kurulmalıdır. Eşit llıaı1ıtıı oekllnClekl ııuall M. yapılacak NATO kon~eranaı~d! btok apartı:na:Jlar inşa ... ~· .'T e 1 ıt.baren m ıletveıttllerıne C!ağm.- ra. iç şlerlne temasla pro~·a::nın ;-eçı.ı. 
1957 

aeçımıerlnden oneekl detr ğU ıııtı aerbtat ve dUr!Ut Mçlmtn bUtün 
Oreen cevaıılandınrken. «Siz in- Türktye ile müşterek b.r h a re•e: d~ kararı~tırmıştır D!lro!a"CI. n mııı bu!JrıduğUnu •Ö)ledt ,e öne:- başında rıiuralrabe ve ıcronın Bu- re işte ::ıudu· uzı.ın auren vahim 

1 

Tayyare harp :zıımanında bile şartlarını aaa amak meulelerın en IU!terenın kene11 menfaatlerı tca· tanJ takip etmek hakkında Tarlı: iki ta:1eııl de Refik Eaydom Ca1· I ie.erı :'e)C ıı:oycıu n~ .. :uıa F c~h. yut Millet Merl:Jiilndn terr:er Oz et 1 ve ... em '\'erici rejim tahribinden aon ôüşman halkı aleyhine kul anı'- ehemml:retııaıcıır • bı bu ışı alevlendırd,ğ.nl zıuınedl· ldarec.ıerıne herban~I bir teklif· detil ııe Ka.s::r pa•a ıı~mcıak aırt Çellıı:wn,ın t>Oz ı.ı.teıllk• iöru.cıu. tlğlnln lfadn olundut· nJ ıı:ıne ra uçım emniyeti ve acç:m eJtt11:ı maz. Askeri hedef alevhlne k•ılla- Bundan aonra inonu, lktll!&dl n 
:f°Oll.unuz. Ben ayni fikirde Cle 1- te bulunmacıııtını be!lrtmlE: An· ıarın ozerlne kurulacaktır Anca· .. nerge re}e :t.:onuun~ :ıu- 6 onra lcranın &crbest olma ının ıs ıı:aldırııaraı: vatandaş eeçlme df!.vet 1 nılır. Gazlııntep halkının yecı.~ın-1 ml.I kOnulardıı. törle aöyledl• ltnıı cıemı~tır karacıa hükı'.lmetle h a ngi mevzula r İşçi sıı:ortalan Kununu tcıarc lunu~orcıu c H P mıflet\·exıı .. ~:., tcncıı ını. huzur ~e &ü':Onun •<.· olunmuştur den \etm\•lne kadar asken ht'd~f •E.ııf!Uyon memlekete ancak kat-Suaıın sorultışunun sebebi bir da ıröı1lştOltono sO:rleıneyı bir ter,e :Meclisi Reısı cemal Klperte Ku· oa~ta KIL!ııııı OO.tk oldu~ı. ha:cıe. minin buna ha!jlı o!du unu•ı be-· •l::ecım de.rinde tl:tlder propagan ı;u·ııııcak İıır cıo~man muamele merıı ı:ararlar verir ve muha:.aralıır 
lnüddot lince Kıbruta tetkiklerde daha rl!dı1etmlı.tlr c. ~f\ROl:S nım u mum l\Iüd.Orü iıhan Altan bagırıyorıar, canıa~ılma<1u dıre llrtlldlltlnl. bllzuımuş olnn manevı da ıı.ıeıı olarıık çalış::ıalı:ta ııe:ı dere çöıme.-ı. hı.r suretle haksız ve •· getirir. buıunmuş olan bir Amerikalı Be- cıa dün vilayet. zıyat?.t edt"rek. Vı.- ~e31eııı~orıardı. !:Iraz.ar •e iUrill ılsQvlşt lade elieceok tedblrlcrın '4lı ceye varmııtır Devlet malı olaralı; daletslz bir çllgınca hOküm:.'lür Sahipleri ve)-a ortakları araaında ı:ıatöron ve ıeçcnlerde de bir is- YI LBAC:I N DA ıı ve Belediye Reisi !le ıörOemUoln tO,f.'r de11un eder."n ba~kan oner- nac0ağından bahsedllClı~ını. ıuat yalnız iktidarın tek taraflı orıanı Uzerlerınc ııu ~ıkılarak zorla çı- bulunduğumuz Dünya Bankası 28 
'l'eçll ÇQZl'!tecının. tnıı!lterenln Kıb· '!/ oır. Gör ü•me esna.~ında bllhas;ıt ı:< .erı "a!)ul e:.nıyeıılerın el .-aı- tedblr lnl ıı mahiyetinin açık!R'.lma hal! totaliter memleketlerde vardır. leden ç-ıkarılan 16-18 y~larını1akl Şubat 1954 lt:cdl anla ma&1ndan Mln 
l'll!ta kalabilmek için Kıbrt! me- 400.000 şelllrd.e Kurumca lnpılacak lnta· aırmu ıııı ,flted.1, ve ue::tdecııım.l'" :nıt olduRunu ~rledl ve eöyle d.e h'tıdarın muul!yetını ta41)·an ve· An•epll çocuklar. :a~;are tedhl ıne ra ıı:rccıı kapılarını blZe kaııaı:nı, ıeıer.ınde mümkün mertebe anl14· at men:uu üzerinde dunılmuotıır tir» decıı Bu, ııuruııoıerın dana 'l"am e:tı. klller~n uçmwt karşı tendllerlnl ı;ehep ~öst!!rllemezler . Devletımıı: tır Geçen yaz ııunterınde llln tı:ıa;-a varılmasını ıeclktırmeıte ç-a · Va li. toplant ı r.onııncıa müzaker~ da artmaaına. muhalif mı.:et\ eo:ıı •- Mlne\'l lı;aylşln ilde ecııt.-ne m ıdataa e~•rlcen eö~ltdllı:lerını pl"O· onlan r.ClkOnete iCtlrecek aklı ba· olunmu~tur ki. TClrklyc hükllme-hştı~ı tıkrını ızııar ctml•t.r. Ve lira lerın müsbeı ~eklle!e ııevam cttl!t j lerının !ıra kııpak.arını nırmaıa- ı ıo:ı:umlud•ır Ancaıt, daha enel ı;ıaganda sayınay;.n kanun hClkmUne şmcıa lda.~ Amlrierını her ıamım ti bazı matı reformlar yapınca;& 'l'Clrkırc ile Yunan!Manın ı:;ı çe- nl ııö~ıemı tir rınıı r.ebcp oldu KOrsOnün önü· ı 957 seçımıerının tahlil \•apılrr.a- do& rtay~~ l'<l:.tmemışur. B:.Z aeçlm bulmU6tUr kod. r Dır.eşik Amerika yan:ıımının 
t;ln:nes,ntn fnı:ll•erentn l!ten..edl· * ne ı:eç-m tlulunnn C.H p An: ara, Ildır lllemlel:etln huzuru bu.~a propaganduuoı ı ... ıstltamette d· Oazıanteçll çocukların Anl:a:~.ı tam tesir le ~leme.ine lmkln VO:< tını llerı ıı<lrmeler dır 1 k b d I' mı.letHklll H~eyın Ba.ık ıle Ka· 1 tal'lıı1ır Bu huzur varlıli;ımız n v randıışa arze·tııc ı -Jım dhaları ile kan:te !eri seçim em115ında Brı.rı tur lktlaad.l \'c mali 6&llada mem-«Türkbenın ta ep c•t ti 300m1- 2 lst'ım a"' e e 1 ~•m Oülekın el kol bareketlert·le mel li:onu.,u, kU\Vetlmlzln. ltıtı .. n· l:tludl "" ~a 1 mc.ıc eltr, Dış poll · elan ııeçen heybetli Bakanlarm <>- Jeketl huzurdan mahrum e~I ı.e 
l'on dola" kredin n tem n ıç:n e- \PAR:rt~.1 \ ,. r>AİRE!'ii ımıtkte lnzan başkana bazım ka- mızın. ,,. I§ p ııer:ememızın bıı.•lı· ~İkada b'r mUnaıtap açmayı ta)·da tomoblllerıne de taş atmışlarcıır )Okluga ı:ctınn olan ·artlarL-ı ~e ltncıen ır;.enı ra~aca ını. Türıt e- I R3•ı ı lnt'lılPI bine ure.enne oağırıı~k !>ır ~cı- ea mcsm . .11 olır.uştur. .ı buıma'mış:.ı~ se •• m tonuemaıan Ve d~n)l'anın" kö~ıne bir ııu k~t nı bir tecrübeden tıCÇIIICA!nn hiç nın, her makul tc.ı>I f,n ~a.1!.en 1 '2 n - ka•ar öılenmecııtını all;la:na;;lı ter Ö/!edlklerı g6rOIO}'or. rua~ 1057 11~lmlerl:Jln tahlili zor bır bu çerçeve ıçıncı~ devam ederken: lı:omp.o:.unuı. 1111.nına ı;ebep olın ~ bir ııebep ~oktur HClkllmete nı~ 
d lekl!•eceli nııo sa-ı -en Aır.e- .'ır~"""[ .,.1 •• KREnı.:t ~ " CilrClltüden ne dedı;.ıerı anl D•Jl· ı tir Hü;:llmtı.n ı;ö\•lcd.lkle. ile çek df'ta auratlc ıarltedlldı ı.ı. n - !ardır ,. 
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halefctın ıtımad ctmemcsı t&.b. rt lı: , 

1 

.ı ... ~ ... " • "' '>lr ııee:,. \·aı ıye blldlmııeıır -. zı d. t:anııatte"lZ Blrbtrlmh:ı mO-tn k 
1 

du· ı&tıraplıdır Gaziantep ı;:il.zlle:1nln o.,u arı \e Cllrülmek cnbed.er ı alı ııenat3r. Aıı•arada r.p 

1 

ve Vali. kadını bir mOd.det ava ktn nıırordu. ~rk b ,. anla •• zeminine ı:etn·:nek :andaş ço 0 ı:uıı ·• . a · torunları idil.resiz ve p'artızan bir ınonocıen ııonra CM P Ml'<'ll6 l't:naslnrı nçıklaıaıalı:tan ı.a~ı .. tt • C11nledikten sonra. paralarının fil Oürült<llcr arnoında başkanın. • üç a'ma. bJ'i:ıoç işler ha•'lmıa: h:t.ıda ·• değlşt.lrnıek Utl)or. Bu !:ı 1 utının hatalarına böyle kurban e- ıırupu &ôıne Uayrt Çopuroğlu lli\ 
: llkat eevnbat sebebini NATO dev 50.000 kıaa r a.-nar.d.a &ıenece~ıne daır z ;\Iccııs kararına lt!rrı::: eden Hüııc- fAzımcİır lçıııcıc bul~nıhıru ... ~z .ı::ıdar ricaline bDsUt tell ;eh ı. C!Umı~·eceklerdl Bütün ııeçlm Cle\'• kı'.lmete it mııd. ovu \ermlyccekıerı eııerll"CIC tetk l:le:-de bulun: ı. • verm!~tlr. Y~lı ,.,, ııcnç kae!ın· Ylıı Balık'ın !)Jr de!aya mL'uius (ıkmaz(lan kurtulmaya meeb\•1'\lz. 1.:t ~~: rt;••1 :reni n tn zarar 1 1: rl \alinin taraf tutan partizan tııh nl • blld.rd; Sebaİ.ı Atamanın C H 
•e tetklktcrının netlcf'lertııı bat Liralı~; Pllr" fkr.nnıi~·tlf'ri ı ar. dua ~ıerı arasında Vllli_y~ıı otınak üzere oıunıın:1aıı çıkarıt.:nıı a ?lletln ıedbırı vardır. Bu ucıe k"n • d.ı 1 hareket oır:ıalt üzer; &e rtklcrlyle büyClk 1nfıaı blr!k:ırı- p ~e alaylı bir cııııe hücum eune-lı:anı bulunduıtu kom ~}ona bil· • S terketınlşlercıır &1111 reye koym ak ıs:eıııtı duyu,. tedbir cetnıyetımltJ ıı:olayc• hu- Fımc.e d·~1• al)-asete ' et etme yot ~or. &inden 

6
onra HClr P ııı1ına Çelik· cıırmek olduıtunu tekrar bellrtmlş ISJANBUL BANKA 1 du H~eyın Bııl:k bnı:'<aııa h.ta· 2ura knuşturablllr. 19!H seçimle .una ~lrd.ler . ~aştanbap ~~l~k~a Seçim ('.nasında vaıının k ltClk baş k~aca hükılmct proı::ramını 

tar. ~ G •ı ben ı>agımıakta deva.ın ed.l)'or- rınt :-ntitdk·P kanun içinde muha· te C.HP. muha.eretını~ dlıW ı4 
11 

teri onblnlerce .,eçmenl meyil& e:ıı ttıS\' p etmlycceklerını. çuntı:ü pro-u .. na .. ay G.ı Bunun Ozerlnc ba~kan HCI..~- l"fl'te mev.l c'stemıls vatanda•lar tünde l!tlra propeı;aııuıuına , ııeç - yor Bın rey farkla seçimi kaybet· ~radıda tutuln.ak istenen yolun hu 1 
1 1 n Balıkı n ~·trı:1o b~kanlığın ı all'~hlne 0ln11at&ı z hlr taktı> ~·aınt- ml~tır. R:caıarım ız. şlkiı et.ertmlz tlklf'rl bllcıırııen onblnleree hak zur getirecek yol olmadıtını bc-

hnkaret ettıııın &i:IYll>ere:t \i\l 0• rnışur. Hulu&. IDM fif!Çlmlcrlnı1cn aemel'fl ,•rmedı. Nereye kadar 1~c 611hlbı vatancıa.~a teca\•ıızler ba}lı lirttl ı Ra•ı 1 tn clı1r ' turum ıçın c.alt)nllt n çıi\arıltn a!ı oııra ı:: e ı e c e k 6CÇlmler yapıııı· 1 B !uç_ m~I aoyllrece4 ~ or. ldlre tecavuı.ıerı durcıuracak Daha eor:ra kill"l!üye Turha:1 'l"ey 
dün d P tnpl anarnanuştır hw.~unu rl!yc ko~ aca~ını söyledı ıçın muha:eretın ı.amaml)le kotürüm Konyada ık ıda ;ıar lainin ;ıropazaıı ,.e hilkı teskin eı1ecek teşebhCıs zıoıııu ı:eıcıı Ve cıecıı ki ~u hu.sıuu ~öznnllıt<le tUtlln r: Bu drta dıı t; R P m 'letveltllıerı~ ha line ııetlrllmNlne karar nrı:m ı• dası C.H r. zam11oı'ldakl •aöıdu ~l!yte CIUr&'Jn. matdur \atanda la 1 «HUkılmet ı::tztı tomün~tlıkle 
RP lııt anbul tP.şkı.Atı lı::ll'll"rl. nln hemen hep.o. ıura"kapa\darını n bu kararı tatbik itin her türhl dmaızııg: raz.ı., neşrrdly.,rııu. !r.mlr n çılgına döndClr:nek için hıç b r mücadele ~dece iz dl)or Gizli ko 
<!ün &avcılığa marac:ut !!dere: <I" vurarak gCirOlt 1 ~ apmata · b~la- lmkul: düzeni tahrip edilmiştir. se- de vatandaıa camiler 1;'n ne hicap hııtuyı ihmal etmı;1or Kı?ıa et me- mon tllklo mücacıete eunek, aı;ık \'amlı ııurettC' ranau.ız oı11uııu için C!ııor Ilı; ık ı:ı ı;al~ndan <'lkar::ma çim esnasındaki yııı.ılardan doları verici iftiralar an attı.darını hu kür rll! m yerinde ım tulumbaları le lt'omCln stl ki mücadele etmek u kuruıun ıop'c.ntılarina kaıılau •· • bataız ve ınsatım: tal:lbat yapılmı, ı •üde ıöyllremtm. hft•l;.a hOcum eı1111~or Ve mikrofon dar mOh mdır Komünıı;t Ce!ıieiı::.I 
}&n Sabri .\k!.O\'ck'ln verine yıır- ~· ~al:>ul ccı.ldl Ancak. Balık "

8 tır 1954 aQnruı bu r.uretle bfit ın Ba,bakan, Adanada ha!ka hitap tı>. ı ıcııı llıılka \illi tarafından oo· Mlnlet utlltlA. ini reddeden Bum d.ımcı~ının .• cvekdlf'ten b6'kRn!ıb ıon:.ı terkctmıyor. ırOrO.ta cıevar;ı c!e'.ıtıcr "le b r rejim buhranı iç-ine ederken •Türkçe eznn, Arap~a e:uıı \ ılü l'r. G az.antep b6dlsesl, O r~ ııurr yctını rrddeC!<·n. adarc taraf· 
e•mes nı ısıemışlerd.lr. Cd ordu 1 1 ,. 11155 aen~ncıe bu buhran dha.sını anlatıyor. c H.P. ramamr.· uın uk asınuı &}nıdır O r~tın • blZlıjtını recıdedeıı bir c~rü·tür Hü 
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•nııe ola n 1"11cl'l'e suı•an b r 
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bas,alilıliı d leı-.z 

ltıı ıılfı lıııı11.ıl A ı.uıı . ım lnı ~I. 
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müracaııtl an _ rıı. n u:ıt1r 
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~ tı ıı rpı,.ıı ,.111ıra. ;,h·ll hıırnı·ılı · \A.,.ll utırıt, hııtı:\ ıı fnl. l rn 111 · ; 
11- s ] ıı:ııı ıırlhnır•I lir \Rzl~f'I ıırı:l•I· rl•tlrrln lltll .ın('lıırıııı ı.ıır~ıluııı ıı · Jf ! ' eya ıat \Prıll. Hııı:ilıı l.ıııııhııl · ıııın llf'A· ııııı tlllf'IU \Prl)Orl:ır. Hıııılıırılıın : 
11- "'- ı:ıı hin ip rrtr•I ~Hl>Rh :\r" \ orl. · hf'r ltlrlnlıı hıral.a<·aı:ı '"" 1~ • 
11- • tıı olmak ı ırn tıllr ıırıll . ı•rı. az hile olsn . ."PkOn ltltıarı llP., • 
'ft Ed 1 ü ı ıı. h11rcaı1ıı.1ftrı p:ım zenı:ıııırrı ıı • 
'ft J emeıne \- 1: r 

1 
Pllm: ,\nıa O hııl.ımdnıı aarfl'ltl•ınflrıı fazla lrtlfl)Or. ... 11- ı da ılurıım 31\\n Jll\a~ ıleıl•l)nr. " • 

-. " ı urı~ııı..n ~rrerın rıaıınrda bıt· 1tıu1>tt'11 M•llrıı tıllha•,11 :\ ıtıı • 
,. ~oı,; bir lndlnnPJI' JOI açnıı ıı. nı,en~uıın \\ruı>a nwmlf'l.rlh•rl • ! 1<llnlh ~lali n ı:nzf'tr•lnll f' b ir imdi de hte urı.ononıll.;ıı rff'r· arasında hf'llrf'n lın ı.11 IJl r ~e- : 
'ft lıtu111, ı:•17. ıl rıı" ili ti. llü~ ııı. lt>rr b&•lanııl•almıı . !illnıdlld rı- rnhat ı.ota)lııı 1111 ılıl'IPrlıı ;-. 
,. hnu~ollnrıııııı \llanııı. ıı ırı ) f'• ft llıır biz" ,-ınr de bir hl.lll ,ııı.- İ.aıı.nın•ı ile ı>aıııandı . • 
;:: ııı hl r ıır.l.;oııonııı.: •l'nl.ıı tın ini- .od• ı:örıln•r bllrorınhalllnlıı aıı: \mıı ıelıtrlellnı hlıtuıı bu ı.o · _: 
-. nı aca ı.nrnr \rrılll.lrrl bllMrlll· O•tllııde lılr uupntı \e,ya \ . ıa~hlil:ır. llnlemeler r;lırtlhttl.Pll • 
• ~or, nu ) rıı ı •Pnl~ ım11ıı.ı ıır ıı lı; ml'rlı.aıı ppl.; füA \l'l'f'blllr bn biz. aı.~l•I". ll'rllellll<. tı.ıısadi • 
~ llPltn uı•ıı7. ulurı~ııı,; r.fern ll'r· ııa rıı..ı ı. Hrm oraııırdn bllet ı•ara· darumamm: normal nt .. aydı, • 
,. t!Pn dt' uı 'U7. nlnra l.; , hrupod nn •tnı uzun \ llılell afal; tal.:•ltlPr ı>ııranıızın ı.ı)metl ıttllflnı;: derr· ! 
,. Anıl'rlı.n, a lıl7.lnı ıınrını n 7110 il· halindi' odrmrl.; ı.otaJlııtı da ı·plerl' lıınıt~f'~lll , bıııı:tııı tlhlıı· • 
• rMnıı blrn ı ruın,n ( re•nıt J,,ur· t:t!ııl ~·aptn talblk f'dlıt,or. 'ıı- den tırnaıınııan atıırıı> nJda • 
• danı ı:lılllrhllrırknıl • f,lfllp rın 1lbür ı:On bir loi&ç Y-07. ,.oll'll rlll llA JU7: llraJı hlr ı.ennr.ı l.o· .. 
::: t:Mııı" hllrt tir ı:rııP tılz lnı 11;1 ın nabllrceı.: daha dıı blhttı. •ııhlll'n ıın Tflrı.. \at11111ı n ı si"· ! 
11- 'nJlıı 11 2:; llm ı •hnrıııd a nlnrnı. ııraı.ınrın >•Ptlrnnsı lir nıu ıı ııeııı. ınt l llrıdr. A , . r n ıı 11 ' n • 
.. ( J41 lııır;IJl7. llrll•I) , flll'SOfl' )OJı•ulol.ları lt"rek ~il t:ldfl111lrdl. 1 fi 1. 1 il ltl'r ... 
::: llıı•tıııılııHz. •lahn tıııııılnıı J ır- mnıı. l!tr"ı. parıı h11ı.ınıınd111 ıumcı ııır \\ ruıııılı ı:ıııı ıııır:ııııı- ! 
Tt nıı 11 uııı •r. \ııırrlı.a ıır ı..ıul~r her h ıt ııı:I hlr ıneılrni lıı.1111 1- ı:ı rl'hlnılıı> alıp •eynhalr. ı· ıı.- • 
1t ıı,llk lılr )Cr •a) ılırdı . \lı••f'I :\ Is ı· lıı IJlr ıııı.~ olııını.uıı büshlltUn ııını. hn1'1'ınd:ın lllllhrıınıur. z.ı - • 
~ tnntıul'ılnn !'iri\ \ orı. •a ıı:ıtııw· ı:ıı.ar:ıı.. lf'ıı hunu Jnııallll•rk bili' pnr.ı · ! 
• lllıı 1'11 ı.ı.u ·~•lıı ıl) lr.-111. Tr .. n· t ı•al.;lo Jnlcnıııı. rııtınlln111. u - 11111111 dtierl )Oli, FanNllP ı.ı • 
~ ı,. Uç, dort ı:ıııııı,. Pnrl•' C't \ n rır- ruzl n)ıı llnn<oıı . buıun arııı. ııııı.nnıeı mu•aallc t'ttl. hıış· ! 
1t dıııız. nrılnn ı:rn(' ırrnll' Chrr· \Hupe'da ıırn IPJa nlobıı•I~ ı.a ının bir llrına ~RJ>lttı hlzc • 
1t hourı:·a \l'J a ıtnHe r 1:ıloinr ' " ... ,ahııt rlddrn ~!.: ozıın hLtll' ollı ml•llnf' mal olacaı. nldnl.· • 
11- llnrn IJlıırr. rıı hızlı ~··nılyle h('~ ı::e.lml•tlr. 1 .iıb arıımnmaı. "ilrll lan ~onra l<:iml7dl'n ı. ııç ı.ı~ı Jf. 
~ hu~· ııı,; lllllllP \rııerll;n')R \lt<JI lir \llPDr )Ol<•11l11lo;l11r1 dM tı)ll! 71'Vk l(•ln 'l'~RhAtf' (:11.Pblllr? : 
• nıurııunıır~ \anı rn nıındıııı ııu "eTahnl lmkAnları nrttıı.t•ıı 19:;7 Ttlıııda tıüıün ntl'ılPn l • 
... •- dün,·anın h-r tarorında tnrlım ıııın .•fl•la "e.•ahat. mııhlt df'i:'l" • .. "DZ a:ilıı. 1\1 tın RllC'OI; 11Q111'rll ' 
11- ~fnr,-11 1rrn 1t:\nrnınndlr 1 ı:Pınl- dhnhetl df' ı,.ıce ı:tll ti. (hıe tlrmrk, ınrmıeı.rı ı:tım1f'lo. ıııı.• • 
~ lerıne blndl&lnlz: ıoı.;dtrde mılnı· ı..ı hıiı:ıın t\lrlzm olenınlla ileri olmaı,;ıan çıı..mı • herl.l'•lıı hıır· ! 
,. l.tı ı ıı Öbür ı;cmller ruı. mrnıteı.rııer. e 1'1dl'n oldo&ıı rı hııııne ı:;elml Olıthllir ıımıı• 
"" da~ 0 ıır 11 ı::lbl zPnpn f'Y7Rhların 11eı:ıı . bonon. bizi' rR)da~ı nf'·: • 

*t*•;.~~~~++++++++++++++++••••••••i••·························~~~···· 

t ı ı.r ı \11 a.ı d ı11 l•f' «'l rı·ll- t ıı ı .. ır.ı B r~ r. ;;zabUrlertnı 6 • 7 Eylül hi· da 800 camlln aatıldıl:ını, lk\tdara da <la ııeç..nılcrı tahrip etm ş b.r ~ı'.lınet komünıst ff'Uicfeslnln tota 
rı ~af e<ll~lnı diye hağırıyorcıu. vahı:" 1 kadar ı;öatermlştlr 6 7 gelince camilerden kam) onlarla t•· parti tar. vali varcıı. Giresun \ali 1 !iter görü 

0 
ilC' mücae!ele f'tmek 

Uıı.ıallf mıııeu·ekllle.; Bıılık"ln n d~~~ :dlııekrt once muhalefete na feyler taşıttıtını illin edı:rorcıu. seçimde mağdur '\'e meyuı. ett RI ISU)onıa herşeydcn m"Vel ad.n!et 
!ondan ç-ıkarılma.sı h~usunun tek E:r k ut •dl aonra komUnlst C.H P. nln parti mUfettlt!, )'ilbek halkı bele<Slye tulumbaslyle ıwıl· ıı.tıklllırtı b~ın hürriyetini ve ta 
:ar reye konulmasın! .:sted!ıer. ~Y r.ı:~~~~ne ve~~m~ııe çalı ıldı :.ıey idare heyeti Jı:aç devre mebuıu olan c:ıracak kadar thtl:i au;ız olmadı raft1ız ld.;.r ı ter..6 etme ildir" 
.ııma oonuncıa Ba~ı:a.1 ~~ııtıı.ı!' ta a tlkömetten ba&ka muul tal sayın Bnşbakan, C. H P. nın Ba,vc- Hayrettin Erkmen IG!ret;unı • a- Bu tilizler! Ozeorıno D P. mllletv 
kabul rdlldıııını rA5yled. CH P. ı. . dsnd h hl bl ıı:ormeden itil! ve Ornel Ba$!.':an Vekil! o.an lan v alen cııy., ba~ın?ıı~tır" M m!C klllrrl kül"f\Orn hücum et•ller Fev 
ter buna da itiraz: ee!,,re!t r eylerin may:nea klmae ç r crza Sayın Ctlil Bayarı cıa dılştınme)e· ketin bir il ı talihi ile Gı~uncıa ıogluna bu ara1n bir iskemle !ır 

lf!l.1 

OSMANLI 
BANKASI AS~ 

1958 aile sancııgı 
ikramiye planı 

1''t~ılk'1)d' ~ /Jıın:r ıta:ır 
2 Apar.j'fiıit.WJ:dairesi 
~mr u 

400000 
lira 

/ltra,.~t Çtl~ıl~ T tın1ı!1rl 

$ ı1/,4RT 70.000 rL ! .S E>'Lt.'L 70000 n." 
S .VAYIS 1 Afla,.lınıaH : :; J;. ,4SJJI M .OOÔ i L. 

Daır~I ı;ı 41 .4RAll/\ l .Aj>arlımalf 
SIJ ()()() rı.. DafruJ tı 

j TlVMl Z{,(J(J(J(J rL 30000tL. 

Fa::a tafuldl ıpn çı:,ıemHtU "ıurt:ıadl «lııu;:" 
lltr JSfl br/J\'IJ C1' ltıu'o ll/llH4rıUı 

Kit 

ret c H P. aleyhine dln propapnda baskılar karşıEında hmClz an•,-n ı- ~attılar öte ı;andan bir D P. ıı 
ıına 111\rılmı,tı. makta olan ı~an hekimlerden b rı milletvekili c H p m!lletvekUI Meh· 

Seçim ııcıncı. 27 l!:k:m 10l7. i.t &a· t-ulundu. Hakim ~z~~k~~~~u .,.,·"~ mtt Zeki To un n hücum etti. 
a tltrden itibaren )tnı blr durum ııo kik ettik~~~ ~~nrbııvrıım hcv ~:-ıı Bu 6tra.ııa başkan tarafından 
rU:du Her taraftan •lklıYtıtler ı:ell· ~;;ııı~~:~ı·anından başka bir mnhi ı;ôzlerlnln cer e'ınması istenen 
yordu. Kaymakamlar .Sahiye Mtl · net ırorrr?eaı Ancak bu mesut te- Pe..-zıoıııu ~züıı l ı;er. a.mayı red· 
d llrlerl aeçlm ııandıklarına emir ve !adilf say~ındc memleket bir d • cıetmeı;I Clzer ne üç celse :Mect.se 
rl)or.ar, tunlf ltlerl)'le a.lkndar o- ger Gazınntep facle.sıncıaıı ku. ı.I· soıı.uımamru;ına ıtaraı ler idi 
Juyorlardı. Seçim tefkllAtının buzu- Da. a onra kti:bti e İç ~ıorı Baka 
ru bozuımuıtu. Kimi.il ldart'nln mll nı Namık oocı k celdl ve CH P 
dahale.sını men için hAltlmlerc mu ıı.ertn ae ım aıraSlnda O P mert 
rocaat ediyor, !cimi aandılı:lar da lda a kı ap•ıkta~ından bah edere" 
renin emrine geçmiş buhınu)ordu onaıırın C'ı;lm kaybcttllder n b 1- o ıın• p•e er-re an C'den oıar-
İnOnU konuşmasını'l bundan .son cııım ı;. dır arı anl}l •ı Oe ;' n wzler! CHP 

nıkl ırnımında m!-'httllı aeı;.m o:ay- j Bu seçim faC' asıııdan ııoıı. a • 1 ıer a a a kal dırı or D P llle~ 
Jarını anlatmış lçl lerı B11kanının buhran l' ..: ç-ııpta o lı\ ula e • e ckahro un• cı e bnRırıyorlar 
tamimini, kUtQklerln ha.ini izah et. ffihretmck ı· ıırdır r ... ılntep ııa dı B~ kanlı makamını Aııil.h Er· 
mtş Hı şlıylc drunlşttr. cı.urları tmgün YMJ;ıt':.Ac!ırlar liaş 

0 
an aldı Sö:ı: alan Suphl Baykan 

.n Eldm •eçımı için kUtukler fa bn ıının ochlt cc.ılt1 ğııı en ba et da &aıled. dışına çıktılı lç.n sa 
cıaaı d rnlleblllr.> t ~ı t.:omıser olayını nümn) ç lc.ı.: ınnda;ı cıı an çıkanldı. Yeterlik ö-

Seçlmler hUkOmet merlı:ezlnde Baı ! a larr.ak mümkün ° a.-na.:nı •ır ııerg ka uı edıldl ve oylama;& 
vekil ve Dahlll)e Vrtı lntr., nlllerle Du ~ uzadıkça dola 1k olaca 

1 
tır ~ ç d.ı 5 AClnaTI Menderes kabine 

dai mi t~maaları hııllnde idare edı, ı Ma:.umlara bulıı.ştırma g~I re~ ~c ıı ll okunan proırnımı hakkıne!a 
mı~tır Vl!Aretıuln devam tıten fi • ı \ cslller iç n agır lılC:~ 

4 
~il • ~ ı . o .~mra 636 mi!letvekll1 katıl· 

ltll·,·ıerıne Yüku:> Seçim Kurulu cr;ıttlr D~~0!,r:ı~ 1~1u~atefet 4:44 mı • 403 mllllet\ekılı lehte. 133 
telgr•!', :Lı cevap vermiş. r&<l)o !da 

40
1
3 tı1 :":,, 1) ,1 • 4 'mıl"On 827 b n .lt;;,\ekl.ı ale:;hte oy kullanm~ 

• d d k ı • ı ele- b n ..,..o.< ~ e ' re!.: c ~a;'lmı ur urma ç.n 1 tır Vatan(laşın ycı711c s::ı drn tır 
toı: \e tt.grllflarln tcbhl; • aııı.ı1ı{:tnı ~ ~ışın; yüzde 47 ıcıare edect>l:tır o nn oyu alan Menderea'ln ~ 
y:ı::ıyordu. ::a rklmln l't. aaatlerln· i~~ı~r azlıkta o•tı.uRunu unuı.rı•a- •ekkOr toıı~masından sonra top 
den itil. aren Başb11kan roırlndekl cıan idare eden." ıüçWkler bil Ok taııtı ona erm!~tır 
yüi:•rlt 11cçım enc•ımel"I bir humma 
lı faalôre• içine 11'1111"' r. Pek colı: 
Yllfıyet!e:de aeçlm tlctlda~ lçtn kar· 
bediim!• gl\rOnUyord ı. BRfhaiı .. n, Da 
biliye Vek!ll, Da!l!:•ye MCistl'{&rı v a 
.Herle can havli temasında ldt;r· . 
Rad:ronun klvbet•ı imiz! ıoy Pdl • 
h er :rcnıen derhal t s bcr alıyorduk: 
dJa !)aşa ı:: dlyorıı~. açılmamış ) eni 
sndıkl•!" n r, nmıtıırız. ı 

28 Ekim !\Onunda \'e onı1n:ı eon 
ra her tıır.nftr. C.H P . a!e,hıne t"' 
zahtırlc~ bıı•lndı Sayın Başhaka
nın nazarı dikkatini \'&Zlye;ın -;e
himctl üzerine celp için müracaa t 
ettik. Bu c~nacıa Oazlıintepten. Ol 
resuııcıan. Kırkaıtaçtan 1 Batka tc
den, Egeden lıstanbuldan fena h a 
berler ıı:e.ltyordu. Mel'l!lnde tll:Jln· 
mış bir C HP menı.uhu ıt<ınırnz 
soka k ortaımıcııı. llııtk önünde bir· 
kaç D P ileri ~elen! tarafıne!ıın nl 

Karaclenizde 
rRn 1 ı ınettıeı 

Mitün cemlcılcrt açlık tehlike• n
d en kurtardığını ,ısOyteml terd.•~ 

Kefkcn·c ııığının cemllertn Şlln 
d.lllk 4 - ş ırunlük koman;aıan 
me~cuttur. :Motörler cıönaş tç•n 
ha\'anın durulmll$ını beklemekte
dirler 
KihH' R :-.\1'1.h .\1 I 
Ol Rl \OR Ml ~ 

Dün Bo!\azd.an içeri Zonı:'.l!d.ak· 
ta n kümür ytıklCI o:arak bir " '('J' 
ve bir motör tlrebllml~tlr Smı
la r Eti şilebi ve Hakkı Burak mo
törild Or. 

DUyükdere önlcrıncıe. Zongulda 

sert fırtına 
~11 kömür almalı: Ozere yola ~ık· 
mak için ekli en 80 motör \'e 
Van Ka:1 roaıu. Altay. Tan. Nazar. 
Ortıköv \.. Yalıköy ~lleplerl cınn 
11abalı halanın biraz duruıma.sı tl· 
zenne harekete hazırlanmışlarcıır. 
Fakat bunlardan ~ota çıkan Ka
dlroRlu tll bl Bollaı. dışıncıa u
zun müCIClct bocaladıktan 11onra ::e 
rı dönme.: zorunda kalmıştır H•· 
\'a cıurumu dUzelmecııııı takdlrCle 
Zonı:uldaktı.n ltömür nakllya•ı 
bir müddet vapılamıyacaktır 
1<' \K "Hll!l,IJIİ 

Hava muhnlcfetl uçak 11eferıe
rlııe cın man: olmu,., dun sadE"ce 
Ankara ve İzmlro uç-ak kaldın!&· 
bılmıştır Diğer bütcın hatlar. h!l· 
hllSlia Heron tıpı uçakların çnlıştı 
iıı Cıınakkalc, Bandırma. Balıke
ııır. Buru ııcrnıııerı iptal edllmlt
tır 
\ Ac'h t il 

Meteorolljld.e:n a!dıllımız b~lll ye 
göre dün İ6tanbutda h ava kapıılı 
\e yatı~ıı ~cçmı, metrekareye ~o 
kilogram yıııtmur dO~tı,tcır 

''"'"''"uunrınnnıınınnnınıııuı1t111ı•ın111111111ııuıuıuu-._ 
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1 NE iYİ ADAM! 1 
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j EKSTRA KAHRAMAN 1 I 
T eablt cdllen en düşük ımhunet 

+ ı dcreccôlr Mamıara. Ege ve 
Batı-KaraClenlzcıe poyrııı; rını:J ll.tiı 
dcvıım edecektir. 

1 F. K. GÖKAY 1 
~ • YAZAN: ~ 
i i 
~ Yusuf Ziya Ortaç ~ 
: : 
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1 YAZAN : ; •• _: 

f Aziz Nesin ~ 
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Evvelki ııün hava muhalefetin
den Botaz mania atlarına bindiren 
71 numaralı Halfls lapurunun pc: 
vanc:sıne takılan tonlarca agırlık· 
takt ç-ellk aıt parçaları dün lııtııı· 
ye havuzunda tl'mlzleıımlştlr 

Jf. 

Ankara'ya dolu yağdı 

AKBABA EViNiZiN BiR HAFTALIK NEŞESiDIR! 

Ankaro, 4 IHuaual) -- Buııün uat 
16 30 da tehrlmlzdl' tnl olarıık hau 
kararmış. 15 dalı:llı:a aur,n fındık 
bU)ilklU Un!le dolu ya:mıştır. Bazı 
evlerin b.xlrum katlannı aulann 1~
gal "ttljl ııOrülmUştür Huar yok· 
tur. 
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Kader diye birşey 
YOKTUR ~!JD 

;' •l!lj[t1i'I l"iitJ •l 111! fdlJl 
K Çinde günde 15 bin Tuvalet sabunlan aylarında, Praııaada Pro9 lna ıeh· 

• rlndıt cıunyacta ilk defa olarak 

kişi doğuyor sarfiyatı 
nln her geç.işinde kUçük bir şe. 

bir olan Orevendekl boğaların a. 
rabalara hUcum etmclHldlr. 

peJf\lr lrutuları aergl.sl açılacaktır. 
Beynelmilel mahiyette olan bu aer 
ıtye iııvlç:e, İtalya, Hollanda, ı,. 
tırak edeceklerini bildirmişlerdir. 
Bafkaca iştirakler beltlenmeltt.e• 
dlr. 

... r<~f~~ 
l_!aza~ Muzaffer BUYRUKÇU \ . r \ 

ba·a erişiyor, gül albl yaşıyor. çevrede cıo aşıp dura.ıı kadın. ka
ruıı~cıı. Kadının yüzü donuktu, 

kın~ıklar çoı;~•ıyordu, ı;açta:-ı a.: 
alttı. Ama kadın ııençtı daha. tar
tılar söyll>ecek. gülece:t, her te
re evıı ler yo!lıyacak çaldaydı. 

ister istemez onlara u:vı:nat zo- • 
nında;tz • 

cBen insanım. iyi bir lneanım.ı 
aemışıı adam. 

«Öyleyse aynlalun ı cıcmı~tl 
kar.tın. 

•Ayrılalım• 

AdL•tıın a(Szlert cerıye. §U masa· 
cıa rakı içen donmu~. öfkeli, ya· 
şaını;;an bir ;rüze dönüyordu aııır 
aı;ır •• 

A~ açılıyorcıu kadının: «Ne o
lacak?» dlyorcıu. «Bu hayat hiç 
de~yecck mi? Baba evinde 
gülme, koca evınao ııülme" Peki 
ne olacak? Ne fien yaşıyorı.un ne 
ben Hiç olmazsa ikimizden biri 
y~amalı. İkimizden biri • 

sorular hep. Beş ı:ündür &0kaktaydı. Yani 
Sorular çok Bu çat böyleydi. b~la71p biten bir ııürü olayların 

Kııı hep m>nıyordu. Kendine. or· un ka:nndıfp, yanı kıralların lülı:ı 
talılta. ~lu a 30ruyon1u. •Ne o- otomoblllerıe aeçtııtı, yanı konu-
lacak? Ne yapmalıJ'lmh Sorular, §u:an, ııü!Unen. zamparalık yapı-
ısoruluyordu ama bir kartılık bu· lan, insan öldUrülen. hızlı hızlı, 
ıunmuyordu. ya da yava.ş yava.ş }ürünen. yanı 

c:B3yle olmaz. bir oey yap.» cıe• S:Ökyüı:lcrlndelı:I ı:ürQltOlere baıcı· 
m~tı kadın ~ ırün önce. lan. yanı suçlular ı:cçırııen. yanı 

11 'eh döi~Olcn, lanı vatan, millet dl· 
cOaman ne yapıyorsa.> ye nutuk çekilen ııokaklarda. ev· 
cKaraborsacı 0 • ıertn yaptııtı sokaklarda dola.şıyo:-· 
•Her ne ıse. ya ıyor ya• du. •Hani1Sl)1mh dl~on1u. cBeıı 
11Ben karaboraacılık yapamam.• kıralı alkışlayan yüzü ı:ülen ve 

KomUnıat Çln'de nüfua art.ışı 

!evkallde bir raddeye ftrmı,tır. 
Bu artış senede ıs milyon, ıun· 
de 15.000, aante 1800, dakikada 30 
o1•rak teablt edllmekıedlr. 

Bu halin lktlaadl hayatı tele• 
uCratmıık tehdidini ortaya kOY• 
dujtıından, Pekin hükflmetl 2S ya 
fİndın eTVel evlenmelil önle· 
mele, lkl çocuklu ailelere prim 
vermete. bundan :fazla çocultları 
olacalr: aileleri husual bir nrg!ye 
U.bl tutmayı kararla~ırmıtt.ır. 

Miyop, presbit ve 

astigmatların elektrikle 
tedavisi 

Şaııgh&ydalı:I bir gOz doktlnı ml 
;rop, prublt. n aııtlgmat tılbl ı;ıız 
hastalıklarını elektrikle tedıvt1e 
ba lamıştır. 

isml blldldUm!Jen bu doktor 
tııt göz kaı>alı:lanndın on dakika 
müddetle hafif bir elelttrlk c~ 
yanı, bunu müteakip ıs daklka 
ıı:ö:z:ler kapalı bir dinlenme dev· 
ret.l ı:elmelı:tedlr. TedaYI üç haf· 
ta devam e~mektedlr. 

Fransa'da ekim ayında 
gripten 7000 kişi öldü 
Sıhhı t ve İçttaıal Muavenet 

VeklleU fatlhb&l'l!.t büroaundan 
yayınlanan bir htıltone göre, ge
çen etlm ayında, Pro.nsada grip· 
ten 7000 Jttıı ölmüştür. Ö!Uınler 
en fazla Parlate Te orta yaşlarda 
olanlar araaında ltaydedllml~r. 

Geçenlerde lı:Oçtık bir itfaiye 
yardım otomobiline hücum eden 
l.k.l. bo41, bunu iyiden ıyt:re hıu&· 
ra uğratmışlar ve lçlnde.lı:l 3 ltfl· 
iyeci zoria kurtulabtlmlşlertılr. 

Peynir kutuları sergisi 
l953 aenw marıa n 

11Ba§ a b.r şey yap 11 yarınına bir lı:ıral hlkliyesl~le y6-
~d r evden a:;rıyım,. «Memurum tşıc.M• nelen ııelam mıyım? Yokl!a bir lı:t· 

4 e end ~ıemur olman yetmiyor, daha raı mıyım? Kıtal nll.'lll olurum 

Üniforması alerji veren 
asker 

araıı ı bul kendi canım? Allı:ıola:nayı bırak bir ya· 
S::atlehl d'.ıda!darmagOtdrüı::kıın P yer er ne.» na. klm5enln baktıtı yok yüzü· Clgara.~ını çıkarırken moktup 1· Halı:aız k!mh diyor, illve ed!yor- Baerum'da allAh altına çı~nlan 

ı:enç bir aslı:erın, antrormalırın 

imli edlldlC1 maddelere ka111 fld 
detll allerJlk oldutu anlaşıldıtın· 
dan askerll'tten lhrıııı edllmı,tır. 

bır upı K dı ı::a.;ertniiı önüne. cNen1eh ııu. cBenden ayrılı-an ne yapa-
H k l b ru ? me. varlığımdan blle haberi yok llttl ı:özüne. Bu sabah karıııın· •P 

Hı:ala önttı n bır kapL Bu tapı • er es nası u yor • .. ca"ımı bllml"orum. EI'-den -ı· H kesi ıı: milletin. yoıı:ıuııumdan da olmı· elan ııcımıotı daireye. Bugüne .a- • , uu ·~ 
kapanınca. et n odc ~ar olan • er n at ası var.• yacak. Öyleyge ben ııülon acıa- dar ya.şadıltlarının bir özetini ya· ıe. fabrikanın blrtne kapılanır, 

ekler de - ataı>larla d~e- ~~ı cıe bul .•• • mım? Daha neler.M Oülm adam· pıyordu tansı, cSevlşerek evlen· baya~ımı kazanırım. Ama ıı:clmi-
meler e. tencaralcr.:c. t1blııe ııo!a· '°u amam• "Ot, Kötü yola da 6apamam. -·•. cB ı bl d ıa nasıl bir ııı.şııtım olablllr? Gül· elik, hayatımızın r.onuna kadar da ~ •~ 
bJrla ı ll sarç kleıı- bu ııe-~· u amusan r ara a yaşıya· me-k Nuretttıı Hoca fıkrasının yalnız ııevışmoyl, blrblrlmlzJ .tır· zeı cıetlllnl, lru;an kandırmuını. 
le:ıe yaşamalar ımnnuş olanla: ı:na ız.a ırüldürmesı cıeıııı. bir dellnln yap mamayı e1uşunecektlk.ıt dlyortıu. yalan eöyleme&nl bilmem ... Ar· 
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ViDİ ViDi cta ...... en or:ııu. Ama. gızıenmc • «Sen bentm bir memur oldulu· b ı k tık •ana bir eeY ~öylemır-eııım. ,....... bl!t -· tıkları ela gülmek dcl!ll. Benim Adam u satır arı te rar tekrar v u ~~ 
Je yok olamıızttı --e~e: A.c1a.- mu Y0 • ...... n "• "abn cvlnde ...,,ime. koca evinde _.... 0 .. _ ı ı dedlitlm ı:aımck Tarlığunla ııı:ısı okudu. ...Seviyorum, çok &evlyo- ,., u "" 
ınm en mdl: bu kapıyı açı· « z.,...an yann ara nanıyor· "0lmo deml.yeceğ!m. Ben cıe, ~-

cı ı- rıı.. 1 ı rum. olan bir eey, yani mutlulukta ol- rum, ııcıuıız yaşıyamam. &enden • """ 
"ordU. Kanısma it çman Alla!ı um. ~a • A nanm YO man·ın karuıı 0 lbl "'ylnme". ti· 
.1 y .. -·ıı: B ..n •• manın anlamı. Eee, peki bon hız. ayrllırsam ölürüm ... Hep bu keli• • •• " 
o elu A !ah. -·~•ar:ııı. dudaklar- arın Y0• 1" .. ·- u ... n 7_,a- ö eı ı 1 yatrolara, ...... .,melere "'tme'", btı~ ._. k B ..n ı 1 b la yürüyen adam mıyım? ldürü· m er e yaşıyor an1ı ilk J'lllarda. •- •• " ~-
cıa. z;crde. e11k1ml ldllmlerd ma ıstıyorum. u ... n ç n er zlk ıhı.......... "ttyo~·m. demlyec"-l\I cı iti k kııl üz rı d len adam mıyım? Hangisiyim? Ama, ırözlerlnl, dU}KUlannı sevi~ .......... "' •" -
topu an amut uş a; ak!ta!nlıır· ııe; • a em er e n. e n e H ... ı ı ? Öldü Ol d rnelerden dU\·arıara. koltuklara. "I H -·-• .. amuMuzlu' cıa.. tencerıt er.ı d.. Allah'tn a- bir ııorumluluk var, evini ev yap- an •• .s Y m Den r en a am ., m. ı.ou.oı... yap, n it 
nmda d er vartıı Evcek :11· mak zorundm;ın .• mıyım? Evet. evet bu cıurumuma tol Clolabına çevirince. kcllmelcrın yap, ama ıııo bana bak aemıyece-
len d er _.._ ta b =t «Hırsızlık 011 yapayımh demiş- daha uyııun.ıt sesi de, anlamı cıa dclil§tl.- Al ııa· itim Az az yaşıyoruz ama yaşıyo-
cı a•ı l""l'. ~~ .ar araruyor:. d ti adam sonra evlerin Ooünde dUtulOt- na daıı:ınlıklar al 6811a ııısık ııu· ruz ne yapalım. bu bizim kaderi· 
fttın "~rece beklen arıt..... •Yap_. cıu ratlar, al ı;ana bal!ırmaıar.M mu:. Allah alnımıza öyle y~. 
DO .er bir ~ey ııeı re~ ama ne cYap bil?- Uınıızlık. dallr:avuk· «ll:Jnların birinde artık ben Adam. bir cıı:ara yaktL .Allah'ın yaı4ığını allemeyl:ıı ki."> 
zaman? N uman" Acıamm z.. luk. ıu bU- İmanı tnsanlılı:tan yokum.» diyor, camlara bakıyor- cBJr duble daha. .. • Adam. mektubu cebine koydu. 
ıerı Al.ah tan dd t!t'e. dtış.erııen çüaran fcylert ;apt.ımıak lstlyo:-- cıu Kadın, mektubunda. adamın «HCJ!aplı dedi, kalktı. 
b r edltcıe. b r sandalyeye otur· 1>un ban&-• B~ aon böyle ıteÇtl l§te. kendl6lnl bırakıp kaçmasına kız- Hızlı hızlı. uzaklardaki taran· 
muş k ~e i!!Ç yorcıu Bu yor- cLıt mtyorum ama çotu bu kO- eli r Cluble daha• 11cdl ~ar&o· madığını ısöy!Qyordu. Aelam hak• lığın lçlndo bir Crümcek ı:lbl du· 
a:.ın. hep :ecı rl no.na kadar blr til dedlğl?Iılz .şe;leı1 ~apmakla ra· na. lıydı, •Ama ben ae haklıyım. ran evine cıoıru yOrüyorelu. 
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llLDIZ 
OLABiLMEK 
UÖRUNA 
Simone Silva ilk defo Cannes Film Festivalinde 
Robert Mitchum ile çektirdiği resimlerle meş· 
hur olmuştur. Doktorların istirahat tavsiyelerini 
dinlemeyen kızıl saçlı İngiliz güzeli Londra'da
ki ıssız odasında tek ba}ına ölü bulundu ... 

DUn ı:•l•n ssocb ted Press A· 
;Jansının dörduncU sayfasında 

4i17le bir haber nrdı: • lmone 
sun llldll. 29 yapnda bulanan 

lmone lln'ııın tablı bir şe· 
klJde llld tü dün açılılanmı tır. 

Ö!Umllnün nbeblnl anlamak I· 
çln kfndlslne otopıl yapılmı tır. 
Slln Cannes film frstıvallnde 
ıtıı1enlnl cıkar:ırak resim çr.k· 
tirmiş ve bununla mrşhnr ol 
mu,tur.• 

t>olr:torlar mln on fatat muhterla 
Eilmone Slln'ra çalıJl!ları menctmlt 
terdi Halbuki S mone •Yıldıu ol· 
mak 1.stlyordu ve yıldız olmalı: için 
coıt belki de pek çok çalışmak gere· 
kecektl 

onun OlUmü Londra'nın ıssız bir 
tötealnde Maztatr•cıe n ltlmsealz, 

ıck başına otmamall !dl. Henüz 
cenc. :rtrmı doltuz )'aşında, ltızlı aac 
lı "e tıayalpe:utıı. 

Fakat hayal ettlll 4cY1ere pek ta· 
buk ı:ıanır ve karş!.&lndaltlnl ele l· 
naııdırınıı Son !fi Londra'nın We.s.t. 
En kı.amındıı. bir k&bare'de rkı ~ 
ıcmeıctl. Bu sefer ve bu ,.oldan m • 
hur .Jlacajındın cınlndl. Ancak ıeçen 
gece lfine gelmeyince tTlno haber 
göncıcrllmlŞ TO b r l;?lz nette=&! 6l 
dülü anlaftlmıştır sımone'I !y. ıa 
nıyanlar, •Bu onun ilk ölüşü ddlb 
dl)'Orlar Haltllt&ten Slmone hayatta 
çot çeltml,, çolt düf1Jlll$ fakat yeni 
başıan mücadeleye atılmasını bil• 
mlştlr. Bu uıurcıa kocasından bo· 
eanmış, !kendini. ,eretını feda et· 
ınlştl. Fakat kader onu latedlil )ere 
varmasınn rıı:zı olmamıştı 

iLK ÖNCE 
GÖSTERiŞ 

Talnuı it yaptı· 
jı ltlmalerı de· 
111. tendi lmıdl· 
nl de kaııdırmuı 
nı pek &everdi. 
Nlultlm aon bl· 
rllı: tlrdt:I bQ tün 
paruını ı.ame "e 
altın }'&ldızh bir 
ıeceıı:e nrmı,tL 
Slmtıne bir yıl· 
cıı:ı: &lbl glylnmo 
llydl. 
ıı:ı hafta Once 

bir böbrct krizi 
Slaıone Sllva'}l 
yatafia düşürmn .. 
tü. Doktorlar haa 
tahtını pek ajır 
bulmuşlar. kcn· 
dl.sine, clatlrahat, 
açık hua ve bol 
ı;ıda• tavatye e;. 
mlşlerdl. Slha bü 
t!ln bu nulhaı.. 

lcrl eden melet 
7ü:ı:lü adamlara 
1çln 1çln gülU· 
yor: • lattraha t 
mi? Yann lşba· 
41• diyordu. 

SIMONE 

SILVA 

KiMDi? 
~melı:lın kendi· 

•ine enelce bir 
kontrat tdtllt e 
den •La Ronde• 
kabareaı, Slınone 

Sllva'JI l•e alı• 
yordu. 
•Şlmdl daha lyl 

ınlalntzta auallne 
Slmone dCvet ga· 
ret lJ'l:rtm• diye 
eenp vertrordu. 
Bu. mealet!nln 
son yatını olacalt 
tı Hayatına mal 
olacak bir 7alan. 

• ~tı.\'\ C''~:-.ı; 'DA 
:Sudan enel de işini ytırütmelr: Ne var ki mes'ut bir 111•a Slmone 

lçln mulıayyeleslnl lşletmelı:ten çe· Eillvanın hayatta latedıtl en aon ftY 
ıı:ınmeınlştl. Her ite girişte olmuya· dl. Nitekim bo nmat üzere mUrn· 
cak feyler anlatırdı. Bir Fnuıaız mil caat ettlgl mahkemede. evlWCln mea 
ronerlnln tet ~ızı oldutunu, Ame- le inde llerleme#lne mlnl oldutu· 
:tka'da birçok yerde f&rtı IOyledl~I· nu, iddia ~ırordu 
nı. bu ıp zevk tçın yaptıcını tcıdıa CANNES FESTiVALiNDE 
ederdi. 
Anında ııelı:reterllkten aahnere a 

Ulmıftl. 1oı:uı ı.se zor aeçınen Fran· 
sız n Kum klnrımı klmnlerdl. A· 
merllı:a'dakl şarkılara ;rllnce onlar 
da bayıl mahsulü idi. 

Gala gecelerine gitmeyi Adet cdln
mlJtl. Dekolte cl!ı~elerı ile totoQrar
cııara poı.lır verı~or, ;azetecllere bir 
türlU ,erçekl~meyen tıım kontrat 
laruıdan bah ediyordu. 

Kocaaı, Cacll sıınr. evlnl r.enr, 
hail yattı >erinde bir iş acıamı ldl. 

NELER OLMUŞTU ? 
3 Yıl evvel Cannea P'Um !eatlva· 

llnde Robert Mltchım ile çtktlrdli!I 
realmler epeJ dedlkodu'ya sebep ol· 
muş, bütün dünya gazeteleri gün· 
!erce reamlnl buınışlardı. 

Slmone bunun ü&erlne Hollywood'a 
bl~ ae)ahat etmenin tam zamanı ol 
duğUn& kanaat getirdi. Fakat ne ya 
zıt ki bu seyahati umdutunun tam 
teraJne. b!r fl}aakoyla neticelendi. 

Blmone Hallywood'dıı. günlen:e aı,ı 
dolaştı ve nihayet yaptıııı cıaıısıard& 
ful& açılıp aaçıldllından Amerika' 
dan çıkanldı! 
İngllure'ye dönünce yeniden iş a

ramaya batııdı. Televizyonda ufak 
bir rol aldı. O bununla tatmin ola· 
mazdı, Kürk mantoınınu aataralt 
eline gecen para ile tarkı dersler~ 
nlmııya b••ladı. 
~lhayet çalışmalan a&mere verdi. 

İyt bir tabare'de ••rkı söyleıneğe 
başladı. Daha ilk gtlndrn •Muradıma 
erdim, nihayet )'lldı:ı: oluyorum• cıe
mete başladı. 

Fakat ne yazık kı yıldızı yalnız 

brt gece parlayablldl. inıllız n A· 
merlkan gazeteleri bu muhterla ta· 
dının hayatını okuyucularına lb· 
retle Termelr:te denm ediyorlar. 

.................................................................................................................................... __ . ____ ,, .................. 
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i SİNEMALAR Kı~:~!ra~'~n:T;~ 8 u G -u- N $ wer Kim Nen-ak . Renkli· 

fog BU .GECE 
7 30 TOrkQ!er 
7.45 M. s. Ayarı habe:-ler 
8.00 TOrk mnzııı 
8 30 Hafif melodller 

RADYOLAR 
ZAFER: ı&aumpa,a . Sll2/19S7 PER E.\mE 

Ttl: u 93 06): ı • Kanlı J ı· y A J R O l A R U te teıızUAtlı maUne Pıızarteaı. Salı suan :ı.ı oenıı 3SS020, ıtadilOJ i 5 1' A N 8 V L 8.46 Şarkılar 
ALKAZAR CTl'I: 44Z:ISZı AT • ıtobert Taylor. 2 - Cıımartesı 15 te C.lebe de, Salı maune ı' d., M0872, ıcınalıada 61111121. 9.00 Hafif mcıztk 
Hata • OUllatan ouzey - Talih Kueu • c. Ht.aton, mattnesı suare: 21.00 de Q&rsamba ı;aleben 1'I d• Rami 242711. Ouücıu '7.57 At'ılııı ve program 10.00 Program ve kapanıı 

8&TOÖLO 

Türk filmi. J Wyman. KAR.\C.\ TİYATllO CTelı ısrANBUL OPERETi (Teh a&OHS 800 Sabah mozıııı 11 57 Açılıı ve Pro&Tanl 
ATLAS l'l'el:44 Ol35>ı ŞEHİR TİYATROSU (Tel: 016 6SJ U 313t) Pantalonrns lp1ı f k 8 30 Haberler 12.00 Öğle kon.seri 

Yetim HlntPllınl ·Türk 1 a TAN BOL U:?lSl) (Dram Kısmı): CİDAıJ ltARAEOLO' ıto Çaqamb&, CUmarıec. ren•vapur•UC,a 845 Saz eserleri 123(1 Bıoraber şarkılar 
SULAR ALTI!-IDAKİ YOL: medl 3 pUde, ,.,,__» --- lt da .. 

i
çe .&L&.'\IDAB (Telı Z:3683) Yazan: Jean Anoullb ._, ou~ ;;.;a. .,._, _, -- 900 Caterına 12.SS Serbeat aaat 

B:~'~::nd<~e~: :!~~: ;t · EvUI~· 1Hı~ı. 1fllml, 2 - suare: 21 de ıı 8&1ı maıtn'9t. oıa. :•·11=~~ ıo. Dt~:~;ıan =~i!:' ~:~~ ~a;:~~ ~~:~~ l\~y~nAbaa~a~:~rıer 
sınemultop. • ~c~~VA: :~e~: ~l 35 71): n:s1 rtnno rreJ ı = '!'!:' C.:.: re

1
. &aaJ fı 2A1 4ı' Y f ~::-~> - (De~ollan: 12.27 Açılış ve Proırram 13.30 Salon orkestrası 

~ t"-:f !Tel: 484593 ı: Şlhlrll YüzUlı: - Hint tll· 4ff4'9o 1 ıuo '9189e CT&tU aaatıel"I t.. 12~0 HatU melodiler 14.00 l;arkılar 

l
~ Btıyük iskender . Rlchard mı. •DEı:.t• • ıcomedl 3 per- KüçCK SAONE Uhbaraıı 440207) - IŞehtr 13 00 ş k ı 14.30 İtalyan ylldı:ıılart 

Burton, Frederlc Marah, ÇEMBER UTA• <T e ı 1 4 • • razan: RetU: EMU- ıreı: 44 93 69) ı:reı' euır&OJ TllltM. ee-•u Ratlan: 444233) - IBaft 13.30 H~b~r~r 11> 00 tlç makamdan ,arıcı 
1 " ran • suareler: 21.00 de. ı...- y ıı .,......,,.. e 1382M>) Dantelle Darr eu•. l!Z 25 lSJ l • Yarın Allı· TEYZı:Siı ıtomecu . ç.,. 444844, e~ &18803. 0 an· ~"'" • - 13.45 Oyun havaları 15.30 Andre K06teıanetz 

r..\LB c:reıı t43$ 9$): racatım. 2 Kanıı pınu. ŞEN SES OPEllETI (Teli .. mba, Pereembe, ouma, etı1cıacıa ıııeoeı. Qubuklu Polı'S • ı·mdaf 14 oo Ölllc konson 16 oo Proırram ve :ıı:apanıt 

i
Bü»ük İlkender MARMARA <Tel: tmSOJ « 93 93) CUmarıeat, Pazar suare: G8000l · 80, l!!:relllOJ 5'21K5 14 30 Şarkılar lG.57 Açılış \e prorraın 

Lt'Ks ı:reı: « t3 H)ı 
1 

_ Evlt.t, 
2 

. Deryalar Ej· FESTlvAL: tdQzaat o~ ~ de. Cumaneaı. Pazar Plor;ra 138993. llalıo · O. 15.00 Kapanıı 17 oo incesaı 
Büyük hkender • Renltll· ret • 3 perde. n tat>- Matine eaaı 17 4e. cu- nla 229939. aaııcıotıu dataııbul ı Z'7U00), C'l'I• 16 57 Açılı, ve P~ram 7 30 E p 
Sinemaskop dert. 10 • ı.tllzlıt: IC&rlo Eo- talebe:re 17 de - s:ara !5!52"11. Beybellada 318402. roıtıu: 274!\0tı. CA.nadOlı.ı 17.00 KanEık müzik :a.oo orZ:~ .:!~an 

# YEN1 <Şeluade11ap:Teıı ooçelll • ça~mba _, Afatlar &ıtı.au: Dr&m btanbul 214222. iaUlıJe Bkaaıı 274.502). 17.30 Türküler 'i .\N: LeJyon DOnüıll • ız sa 92) ı . Yann /o ıı- 18 30 Radyo köy :poatuı 
Belı:lıı Doruk. Filtrıt sa. " 2 K b PUw 17 45 Dans cnz müzl~l 18.40 Türka!er 
ltan _ Türk ııımı. yaca,.ım, • an · ı«iliıiliıililililililililililililililil-trilil+ ıtıf.ıt-ıf.ıt-ıt-ıf.ıf.ıtıtıt-ıt-ıt-ıf.ıtıt-ıtıtıt-•ıt:ıt-ıt_ 18 00 Kayıp mektupları 

n.'ft (B. Sö7 . Tetı * ~ 111.55 Serbest uat 
, 5AJU'I CTel: .. 1151)1 a 26): 1 • Tokorl l:Oprü·:: .. 18.05 Şarkılar 19.0 1\1. S. Ayan haberler 
$şcyıan Ruhlu insanlar • KOÇ (l?.l Mart· H NIJ&B) bolacatı:. Zührenln tanadı üze- Y.AV (23 Kuım ·::o Aral11'> : 1830 Tanııolar 19.15 Tarihten bir yaprak 

Slmone sırnore:, Vera ıü. 2 • can Bedell. ! ~klemedlglntı birinden çolt }'&• rJ.n!Zde. Bll)1lk bir imandan ummadıgınız • 18 50 Ziraat ı;aatl 19.20 Radyo ile lngtllZCe 
cıuzot • Fransızca. ı:: A 0 1 g ö y * kınlık gl!:~uınız. Buı;tın hlltA· .\RSf.\S (:?J Tem. • 21 Afnıtos) bir yardım görecelı:alnlz. Kuvvet· + 19.00 Melodi kervanı 19 35 Konuşma 

TAl::Sİ:ıt (Tel: Oll 9l)ı eılLs (Tel: 31tl 1%)1 ! yenin başlanrıcı olablllr. ıtendl· Yola çıtııcaluınız. lerlnlzl toplamının tam zamanı. ; 19.30 Haberler HloiO İki tango 
Ana51 ı;lbl • Sua•I Tedtı • 1 • Kahraauın Akıncılar,: nlze aüvenln. B.\SAK 12? Atıntor • :?2 l!!ylill) Bir dOnUm noktagındaaınız. : 19 45 Kadınlar ta.,lı 19 45 Anneler ııaatl 
Şaz1ye Moral (2 hafta). 2 • Her4ey· Senin fçtn. * BOGA 121 Nisan · 20 Mayu) Sabıraı:ı: olmayın, haaızıııc etme· Oi'H.AK 121 Aralık 20 Ocak) ..ı,. 20·15 Radyo ı:azetesl 20.Q(ı Dini !\.t\lsahabe 

T.UI ('.Ielı 48 01 tıJ ı sOıtır.YYA c Tel· 3Glli82J * İşinizi lhmal ediyorsunuz. Bir yln .. Merıııın tena tesirini venebl Hayat kırıtııııı. Akşam yalnız kal • 
20 30 Şarkılar 20 0 

Ak Güzel Şeydir - w. ı . seasız DUnya, 
0

2 MB· ! zaman için dtişUnme>·ln. daha llrdnl:ı: pelı: &iael bir ıece İeçlre- mamaya dlklr:at edin. : ~1.00 Bır hlkAycmtz var 20·:5 ~'!~~om~!~ıoııl 
Holden, J, Jonea. nueııı. * doğrusu kuruntularını unutma~ı blllrıılnlz. ..,. 2 OO Şarkılnr 20 30 Serbest t 

•'-. AL ı •·-mn••• • Telı op .. • \ <Tel• sı" ZlJ ı * deneyin. T- ·-• CZ3 -ıw KOVA 
121 

ocak • ıs Şubat) • 22 30 Sanat panaromuı .ı.aa t 
u"' •- ...... -· • * .....,......., s., · 22 Ekim) Emek verdlClnlı: bir iş en güzel • 22.40 Meşhur orkestralaı 20 35 Edebiyattın ııay a 

st 93 N): ı . oanbazhane Zara Han * İKİZLER (21 Ma1U • 20 Baılran) Sld aldatıyorlar. Her şeye dllr:· ıeıtllde ııona eriyor. Talib oyunla· : 23.15 Haberler 21.00 Şarkılar 
Yıldızlan • A:ı:lz Basmacı. Ttrar (Td: Si 17 aı ı : Büyük bir heyecan var. Hiç bir kat ederek ,..._malt llzım. Para nna ılreblllnlnız. + 

23
.
80 

Proııram 21 30 Küçük konııer 
2 Zavallı Yavru • Hin' ı . Gelinin Muradı 2 · * para işine glrme)1n. Bilyük bir a. ı.:ertnıs çok lyl ıtcıı;or. B&Ult (19 Şubat • 20 :wart) : 23.83 Dans mOzl~I 21,45 Şarkılar 
filmi. Safiye Sultan. * lı.s •erişin~ nru bir tao ıün ~Rl!:P rZJ Ekim 22 KuımJ Bugün içinizde bir mlcera han- • 24 00 Kapanış 22.0Cı Opera aaatl 

Yad Aa tTeı: 4tWIJ, ÖZES: creı: 36 98 20: ! sonraya bırakmaz mıaınız? Yeni bir ı~ başlı;oraunuz. Pek .aı eseceıı:. BUtlln dtışündülı:lerlnl· • 22 45 M. s. Ayarı haberler 
$ s anwyck, Joan Btnnet, 1 • Yedi Dalın Haydudu.* YF~"iGl!!Ç 121 Baz. :O Temmuz) ıyt netice vereblllr . .Azlmklr ol· zın cıocru oldutunu sanmayın. • A N it A R A 23 00 Operanın denını 
# Ttanwrctı:. Joan Ben net. 2 • ounıhaı:ı: Çocuklar. * ScTcııııını:ı: bir insan gelip 1 aızı manız llzım. Huzura doğru gidiyorsunuz. • 7 27 Acılıe ve Pr()iram 24 00 Program ve kapanıt 
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~ T A ~ - G AR \1,1 K I03"1 

~~~1~.:::::=::: 5. Menderes hu .. kuAmeıı· pro ı ram okundu 
rı, b.tıet mecıısı hükQmetımlz aııı-

Unncuc 11elAmlarım. 
,1;>ertıaı arzeııeyım ki, bundan tanın müdatauı ıçın elzem olan rı, meseleleri ve ııAvAıarı ebem-
i!& eııtııcr s;lbl bu programımızın modern bir or<ıuya sahip olabil· mıret ve vüa'at bakımından dün· 
ilin teıneı yapısını Demokrat Parti met bir hayal olur. kCl TUrklJenln ihtiyaç ve meac-
~ Proıırnmın<la ıta<lealnl bulan Yine lkttsaden steri Ye çoıtu ya· leleri ile ula kat>lll klyaa detll<llr. 

P ·&r teşkll eder. rı yanya doyabUen ve yarı l(.llrıya Onun l!,'ln devlet ldart!lSlnl anlayıı 
let •rtımıze gllrc. vatan ve mll· gtylnebllen vatandaşlardan mUtc- ve ınllU mcselelertmlzi mütalüa ve 
~ e ırıcvcut vartlur ve lmkunlar oekltll bir ıçtıınal bUn}·enln bu· tefekkür tarzı, mahiyetini izaha 
~~ltncıc en tuydall oeltll<le hız· günkü ııllnyada her taraftan tevoc çalıştıaımız ou müşterek ve ajır 
'-' eııebllmcyı derpiş eden bu e- cUb eden ııanııntılara mukavell'ict vazife ve mes•uııyetlerımız iN-' 
bt•lteıırııa mühim bir değlflkllk el· e<lebilecetı asla ılflşünOlemez. Kıı- önünde tutulmak suretiyle. getto· 
~ bahis mevzuu olamaz za. böyle:slne ııer1 bir memlekette tlrllmek ıcap eder. 

tırellhaıtııı:a. 1950 )llındu ilk va· sıyıı.sl ıatıkrarın esaslı temellere l.\'l,J-i\ ı .\"'\\ Js 
ııu 7e başladıQ'ımız zaman 9 uncu lılt nat etmekte oıııuıtwıu farı vo t \DJ: ı:uh.t'CEK 
t:tr1~ Millet Mccllslnc takdim et- kabUl etmek tehlikeli bir hau Aziz arkadaşlarım, 
~ ın.2 birinci programdan ttıba· teşkil eder. Hudlseler ve tecrübeler, Amme 
l..ı;ı buııono kadar yübclt mecll· Elll:Sht:T \ B ıa.A~IET hlmıellerlntıı en iyi tekllde ve 
ae:ı C10rt defa tesvlbtne iktiran e- Bu ltlb11rla, ııaye mıııetın emnı- ıüratle yürOtOlmesl ve memleke
~:e Programlarımızda yer atan yet ve ısellmetı refah ve aaadetı ol tin Ulyık olduıtu mı.dili ve mAne\·I 
btr ns Pler, yüwlt ıtımadınıza maı <!uğuna g!lre ıııyasl nızam ve mUCti- hlll aı ve medenııet sevıycı;ıne bır 
tı Olduğumuz m0de1etçe. hatLı seselerın. ıslyasl hareket ve faali· 6n ene! kMVU$.urulm115ı ıı;ın ı;ar!o 
~ltetımızın vo ıılyasl nokta! na yetlertn bu iı&yculn t baltkukuna cıı.mekte olan aayreııertn yanın
ı:: ınızın esıı.aını teııı.ıı edecek· hli<lım bulunmuı ııerektığtnı el · da. huzur ve auıı.un içinde çalı~ 

P bette ki unutama~ız Bu eayeyı m~yı temlıı ve bozulmuş buluno.'l 
~ rtıısıptcre taallQk etmlyen de bir takım veh mıere ve al<laucı I· mımevı a.sayışı Jade edecek tedbir 
t:ı ''•itler Lııe ancak zıımanıa vu· tade ~e 1<1<1 a.ara feda e<1emcylı. ıerın de aunwuını zaruret hallııe 
lı ~ Relen ınkl§afların gcrektır<lı· Aka halde. gare ve esası oeıtıe. u ııetırınış bulunmaktadır. 
ıc Usuaıara mU'lhasır olablllr. aule ve va:sıtaya feda etmek mev· Yeni bır seçımaen heııüz çıkmıo 

11 
Ul:ıterem arka<lıışlar, kllne <!OşillUr iti bundun <la mem buıunu) uruz uanııı sıyaı.et mucıı· 

ta U&nnkü düm anın her ııahaıla leket, tel Arısı ııu~ bUyilk zarım ar <lclelerıncıe wenıle.kct .nizanı ve 
be~~0ttığt Ucrlcmcler, ııeçmtştc.ı:ı gonnüıJ olur ı ·ıstıkruıııı ~tleltyecek ve haLtl\ eıu 
t~ IUlgt bir ııevırle asla muica- Mllletımlzln bütün bayat ve ru ııtyct ve sell\metıne doğrudan doıı 
le kabul etmez bir ııUr t, vüıı"at llyet ııahal&nna otımıt bugün.tıl ruya menıı tııı;ırler ıcra ecıtcek cıtı 
&tO.ınuı arzetmekte<llr. ve yarınlı:!, sayııamıya~ak kodor 1 ~~~~~~uı:ı~~U210ükk,erlı: kııllı,a~mış 

b lı:ıı naenaıeyh ou llerıeylşe uya çok ve genl~ ıhtlyaı;larını ltanıı· cıur .,u Y 5ek malumunuz. 
lt:ı eıt hususunda bütOn mkiln· ııyabıımelt, bütün vatan<la:ııarııı 8• 
ae

1 
ınıııa ı;al~malı: mecburl)ct.n· tercı. fer<! zClmre zümre ve mil· ır tarııftan ouıııarın tesır ve 

ttr~ı. l:lattA bu .:nec1>url)"et yalnız let olarak emniyet. retah \"C lillft· ~zlı°rını 1z11.c)e çııllfırkeıı. dtter tıı 
•t:~l! ve hayalyetll bir mıllct o- cıctlnı temın eylcmeıt. halkımızı 1 ~~aıı tekrar vutua ııelmemelerl 
ltıev 7~wnanın dekli. mllletçc her çeşit l8tırap ,.c tehllkc<len u ç ıcap e<1en tc<lblrlcrın alınma 
lvt ÇUC1!)·et ve t.ıckamızın da caas zait huzur ıç.nctt yaş .m k. hO: '~ıı~aacrnuarı1 gOrmeKte)!Z. 

lı ıııı te•kll etmektedir. lı'lsa mem,eı>etı maddi ve mlnevl el .ı, hOrrl)et n za:uı-
~ Zwn asırlar lhmıı o uliramış. la· llerı ve yüıtı;e& Oir lla\•at ı;c~ l.... nın zararını ım.ıcıp u d.l'.crıl\ 
ltre C1ü§r.1üo ç~ltl. maıırum yet- ısıne kavuşturabı.mek İcranın \:. ve e<ltnıhın tCCrüoe.erın, mevzu~ 
l:tı rnaııtum etıılm; b r memle- z !es, olar ıeceı. ctmektc<11r kv~ dtıaı.bdlke!ıtcııı:bıaı~ımın<1u~ ıazum • ..ı 
le aroıcıuğumuz. .ıer w cmıeıı;etıer • " y • erı y ... sek mecll· 
ıı-ı:ıı ıunızdakl büyük mesaleyı lta· \ E'\I liAnAn:..ıurnı.En ae arz ve teklif etmeyı bır azıfe 
t':lıtı ilk mecburtyctınılc bulundu· Cll• l 'Ah: Sil} acag.z 
tı:a Uz nazarı ltıbar11 allnılı!iı ıns; Arka<l••lar M., J ULA J 
~ e ise ı ...,. ' '4ar c mııııe c~ın ne <lcr c ıere icra .sallhl)etlnln, nizam ve ka· .Dcmoltr~ı:ercı~ matbuat rejim· 
~ ıııı.ı ·d<llyet v o ehcmnı Y tıc C· nunıar <laır nııo en U) ııun ıerınııı ha.z olduğu eheııunty.ıtı I· 
bıı.ı 0;~aııı ıcap edecea. dcr.ıaı ka faydalı şcıuıcıe k~llanuab tnıesı~~ zantan mWıtııRnl ad<le<lerck uıaL· 

İtte b~ac11k hııklkatlerden olur tcıİıın edecek olaıı mUralrnbc haıckı buııtıı ıut mev;ı;uaı vıı tatbıkattrı 
le &Uraııc muza111 mc:ıaı Harf etme j uın BO> UK Millet .Mccıtsıne mcv- <la bız:zat hürriyı:n ııızamıııı Uıll.'
tlce,erı 

1 
ı:erlenıe zaruretinin .ne- ııu ııuıun<luğu naklkatı yıının<la. lı~ee~.ıt oıızı l>O~lut.arın ve e.;;. 

•t e: Uz o a. ak ı:orülen bazı mcııo-1 her ıran birçok ıtarar ve te<lb.r· .. ıKlıklerııı meveudıyet ınt! ı~aret et 
''~ k enııc iYi nıyctıo veya fır terin aıınmııınnı zaruri k me .. ıuzumı.onıı xıııııız.. .Buıııarın 
ta ,011 °~ıa71cı maıt6atlarla tck:a,f bugün ü <!Onya ve memlck~:"° arvt~ ,.ür~tıe go .. cıeıı aeı;ırılerek haıl&-
.. ..._.~a enıt1<1ıer ne oıuraa oıauıı. .ıırı .ı;ın<le. her zamancıaıı bı; ük ıı.ıu.eıımı eıe aıacajiız. 

ıı ıtııı:ııye~llzu~umıan !az.la bir e-1 bir nezaket ve ehemmiyet arzoılen Hürrıyetlerıu ı:.Uılbtımıı!I, sanı;;, 
'lın et nt etmea n yolumuz icra KUılretının as. u<la :Uü; u.. hl flkır ve ıcnKld nurnyeunı teır.euı 

lı.• ıtt mcıı: .ltararın<!a) ız. !et Mecltsınde tecelli rn temerkOz ınuı ettırrueıt ııa, esme ınıt.tut ım. 
ltt ıu •'Ali Si,\ hı ,.,ı ctt ııını <le hııtır ıımak ıAzııncıır ıııb, eoı.terılertık ~ır: Jdc1ıa ve tıı· 
~ .Sadi clhu anmıı<la çok ııer- Ancak bö~ .e.unc yapıcı bir ter lep.crcıu bulunu.ınıısı \"e boyıece 
t~ • ı.cr, bir refah cvı~esıne u· ve mürakabc ~.a) ı~ı hedir &ı. bır m~·uııycı:.ııı:uııı. reJ wılnln ~e· •t ı:ııı· her ısahacıa IOzumlu te.a.ı; bugünkü milli ha atımızın rüna· .. ı.ııue çalı~ııu,aıı' ıııbı t~ebl>Ulutı· 
ı:: • .,' escıcrtnı vücuda ııetırmış g(ln ı.ıtı)aÇ ve ıc:ıp arını ısOr t ve 1 rın memıcı.e~e \e reJıuıe bti;Ult zııı 
t.ıılQ., er.e yany11na y~amak, Ilı:• ıaabetle ıcarvılıya.,.lroek, ın,llett· rarıar ılta ecıece<t Walılyet t~ıdı 1 

beıı !şblrl g; ~ apmak, onlar!• mızı nasrc:ını ı;ektı~ı ııer1 aevl· anıı. aşıı.ur tıaıı:,ı.ııt.er<len olmu:,· 
ı::u~:a ve rı üaav. şanlarla ıo ya:ıl eye ulaştırnbıtmeıt ve memleke- tur 
~' 

111 
et, • tcsıs u ıcıııme ev t m.zı muhatara ardan gere , &lbl Esetle kay<letmek !cabcder ki. Ol· 

L:ıııvıır courı etln<leyız Hem buna 1 ve tam bir ltlfay,;tle koruyab1lmek çU.süzıUk erden tı&ydıuanarak ve mey 
ı.:ı~1ta" ol11b,lınck hem cıe va· mfü:rıkün olur. danı bof zannfder~ıc harekete ııeç· 
%1 b ıın kl'ilıı bulunııuııu <!Unyn· ı Dlıter bir lf d 11 m1' olan ve 61yaaeL nıUc:ıdelelerlnde 
ille U çok nuııt ycrtndtı milli a e e mnr kabeo ajırıaşt,rma ve zehirleme g&> retı 
l:::ı •cuııı) ctın.ızı \"e .ıat,kl il mızı vnz !es nın. icra ve tatbikatın <le· ıçınde çalışan ve birçok yerlerde ba· 
ltı lli>et altında bulun<1unnak en ha mllkemmeı olmıı.sını temın gaye nnmı&lt L'ıtldndınıla otan gizli ko· 
7~<110.cıca vazıtıımızdır Du <!Un· Bine m11tuı bulunııur;u llaktkatın· müulıtlikle mueaaır bır mucaııeıeyo 
.rtı' hlnız bllliımııa te kendi ken <l n mütcı::ntıı görünerek llcr ,eyin sır14mek, huzur ve aukUnuıı temi· 

•le y murakabe ile o~layıp mürak bo nlndo ve mııne\·l wylşın ıacıea.nde 
b t bııyntavı~or oJıak, belki baş a llc blttıtı zehabını yaratmaya va ellemmıytell olr te<IDlr oıara.lt ı.elik· 
~ ıtıtttm t rzı ve dalla atır ve ba:I rarı bir zı.ını~ etle ıarıcı engellcm,.. ı eıııımek 1cabeder. 
• ( huı; üt ıeyrı ~ak.ıı ecııp et.me !ere. hatt6 ııabotaJları andıran t a lKTISADi MESELELER 
'C,1 6

Wiu nıOnııkaoıı ı:ötOreb lir. llyet \'O hareketlere kadar eıııen 
~ lcı Yle bir v11ta11<1a yqamak b,r &ıstem1 kabul etmeye ve bU· Muhterem mebua arkadaşlanmuı, 

ı.,.1 • hu<lutlarımızı her tarafa nun bir memleket için havırlı ve İktlaadl n mllll meseıeıerımıze ge 
llebı~Udataa etmek mccburtlc- fa)dal. neticeler •erebllece"lne ka· lince, <lerhııl U•<le ecıeıım ki, ble1a· 

, ... " yctte arz ett.lğlmlz g1bl, Demokrat 
11;,_·

1
_ nı olmaya lmkiln Jokıur Parti ııtıktlm ti r1 ı 

-;:{"" bir mOd11faa her şeyden Ed nllen tecrübeler. bunun red e e n n tatbik ectegel· 
,. it Süratle v bütan ıamulls- ve lnırirı ne kadar ırayrl abli diklen programlarda her han 1 bir 
~ lhtıl clhAZlarmamızrta mtl· bir baklkat oıcıutunu ortaya lı:o7 nıUhlm değlşllı:Uk olmıyacaktır. 
ıı:.. terakkllcr ka~<letmem.zı za· mu• bulunuyor Bugüne ltaelar elde edilen netice. ., ltıt eaer ve tmklnların da ınzımemlylc 

t 
1 

maktadır ÇUnkU muayyen MOııaadelerlyle tekrar edelim lktıaae11 kalkınmamızın daha da hı• 
~ sevıyealnc uıa,madıkç vn kl. buııtınkü T'lrktyenın ihtiyaçla· ıanmaaı pet tabii t.ellkkl edilmek 

lcabe<ler. 
lttı.aadl düzene zararlı teaırler le· 

ra tcıen Amilleri ortadan kaldırmak 
ve huaualyle flat muratabe.slnl tam 
mlnaaıyıe temtn eılebllmet için Mil· 
ti Ktrunma Kanunu üzerinde ehem· 
mıret.ıe durmak, bu çalışma <le•re 
mızın tarik vuıtlarından oıacalttlr. 
FiATl. \R 

çestne nazaran blru önce bahNttl· 1ht11Atıarın tehllteıı ı.tıtametlere 
ğlmlz !.Wblrlerden biri.si olmak vae- dotru 701 alıp rııtt~ sOrUlüyor. 
tını ıa(ımakta<lır. lıılüaaı.c1e buyurur HUr mlll"lertn &C111 bir aulh nl· 
aanıı izah edelim: ıuımı bulmak ve tıuuu tabu! ettıre-

1956 1>eklıı aylık gelirine nazaran bilmek hu.euo1undakl bunca ı;t.yret.

bu aenı ııokla •rlılı: ıellrlmlzde ~31 !erinin, teea1Urle ıtaıle edelim k1, hı 
milyon lira bir arıı, tahakkuk etmı, nUz bir neticesi alınmamıttır. Buna 
bulunuyor. Pek lt.bli olarak Yll so mukabil ldeoloJık aoğuk h&rb gittik· 
nuna kadar onUmU2dekl ı!Ort ayın ı çe fl<ldnlnl arttırmakı.a ve her gUn 
dt. artışlannın ınzlmaml:rle bu mlk biraz !it.ha tehlllı:ell bal almakı.adır. 
tarın aeklz ytız milyon cıvanna ;alt BUr mllletıerln dünya)ı A<lll bir 
la cağı tahmin oıunablllr. aulha tavuşturmat huaıuunııakı gay 

Du he.saba göre, bu artışı ısı~ büt retleri cUmlealnılen olmak üzere mın 
çealne de aksettirerek, 1958 bütçe.si· takavl mUdataa pakılan kuzmut bu 
nl dört milyar sekiz Jtlz milyon el· lunduıtları malClmılur. Bu aureUe 
...annda ballamak mUmkUn ve ta· grup.afmıt olan tıUr mWeı.ler de· 
bU görülecek bir husua iken, .şte mlrı:ıerde 1ı:arşı11nda arzı mevki eı.. 
arz •e izah ettıtıını.z aebeplerle bUt m1' bulunuyorlar. Bu iki bQytllt blo 
çemlzl ancak, aetıa ytız milyon 11 Kun haricinde dltcr bir kıaım mil· 
raht bir artı• yerine, 440 milyonluk. teller lae bir bıtararıar grupu teal· 
bir faz.,alıkla bajlamış bulunuyo- 6lne çalıJmaktadırlar. Bunlann blta 
ruz. raflııının ıatıseret, ıatemıyeret, te· 
Hatırlatmamıza musaaıle buyuru!• ca•Uz. emellerini te•vlk edecek bir 

sun ıı:ı. blrıncı hUkOmct programı battı hareket ıaktbetmetı.e oldutu 
mıııla ıere.ıt bUtçe ı.e aıaıı:aıı. ıeret ıOrOIUyor. 
iktisadi ııevıe~ teıekkUllerınce ele Dünyauıu bu umumi manzarası 

alıııan cııvestıamnntarı bir progracma kartıaında aulh ve mllul~et lçlnd• 
bajlamat huıııuu derpiş edllmlşU . yaşamayı ve 15tlltl41 u hUrrlJetlnl 
Fllbllkllı:a bu enve.stlamanlar, prog· muhafaza eımeyl mukaddes bir gaye 
rawları dnblllnde )"apılmakt• ve aa;an memlekettmızln nz.tyeı.ı ve 
bunların murakabw her yıl Buyuk ılurumu sarih olmak lcabNler. Nlte· 
Millet .Mecıı.ınce icra eıltlmekte l.ı;e kim. Türkiye hUr milletler camlaıı 
de bııgun vtıaıı olmu, bulundukları lçlnıle bUtUn huanonı1et1 ve lmkln· 
vua·ın ve 4Umul bakımından uman !arı ile &dil bir aulh ıayealne tılz· 

r.aman 11ıı:ı bir rnlıı:yona tlbl tutul· met etmet için mnltllnl almıt bu· 
malan zarureti a1lk rdır. Bu itibar lunmakladır ve dDnya bldlaelerı mu 
la, gerek bütçe içi ve gerek ıtt!U<ll Tacebralnde bundan tıOyle de bu 
devlet te491ttOllertne alt ennstLo.man mevkllnl muhafaza etmet aılm ve 
ları, bir ncl pro&ramım12da otdutu kararındadır. 
ıı;lbl, bir pllna b:lllamak huııWiUnda DIRl,f."''11!-I '11LLETLfR 
ki preııalbtmlzln kt>mııllyle tabakkU· Birle mit Milletlere vtıcucı verf!n 
ku u2erlnde dikkatle durıc:ıtız. ve mıllet~ benımsedltimlz yO!t· 
n:r. \111.JK ~ek pre~.p ve ııayeler, d~ ııty1111:ıt1 

Oerek dnlet eliyle. ıerek huııusi mızın istikametini tayin ve ona 
acktllrce yapılm&tta olan ı$ler ve ku ilham kaynağı teşkll ctmeltteıl!r 
ru an te&Wer pe}derpey memleket Hirle<ımlf Mll' etler te ,l!lltının e
blzmetlne gtrmette ve bu suretle •as ltıbartyle dOnya<la aulh ve em 
mlllı ekonomlmlı:de terablıı.tıcı tesir 111\"l'tln tPe!\.o;üsü ga ıııııne eh!'mmı 
!er ba lamı, bulunmattaııır. Dıfarı· yetil hlzmutıer ifa etmekte oldu· 
ya Odeuen dövh;lerın taaarrurun<1a tuna kanıız. Zaman zaman bu teş 
ve mııdde botıu;tuna dotru gitmek· kllı\tı ~ayclerlnden inhiraf ett!re
te tesirleri aıltC.r bulunan bu c.he· bllmek için bazı nvelcr tarafından 
ı.tn paramızın kıynıet!uln mubatua- ııırtşllen hıırelıet vt- teşebbü~lere 
aındalı:t roıune ayrıca işaret etmek ı-a~en Blrlc~mış Milletlerin <l!ın· 
!&teriz. ya aulhüne hizmette devam et· 

Yine bu mevzu<!• yabancı ıerma mekte bulunmllllı memnuniyetle 
ye Ue mtsal teşriki ve kuracaılmız rnü•ahede ett!Q'tmlz bir vAkıaı:tır. 
yeni ve zaruri tem.er tç.n uzun vA· :.. \TO 
<!el! krediler alı:ıll huııuaun<la tefeb- DUnya ıulhOne hizmet makudly 
bü.s ve gayretlerimizin gUtltçe ar· le \•Ocuda &etlrUmlf olan kinci 
tan ne~ıceler vrreceı}lne tanı bulu· bir teşekkülden. NATO teşktllltııı· 

<lan <la bahsetmek isteriz: 
nuyorua. TecavUzc ka1:11 kendllerlnl mü-

BUyOk mütte!lkimlz Birleş k Ame dufaa etmek bite\"en Garp m.llet
rlkadan almakı.a oldutumuz lttla&dl !erinin Blrlf!llmlş Milletler anayaııu 
Jantımların mllll ekonomlmlzln go- sına uywn olarak vücuda ı;;ctlrC.lk 
11'mea1n<lekl bayırlı n u.ydalı ı.esırte leri bu teıekküle en ballı! ntyetl
rını burada tukranla taydederken mlıle ve ıısılakatıe bağlıyız. NA· 
lkt dl ııuzeııln ıı!Ah n tetemmtl· ro•.nun mtııı emnlyetımızın takvl 
IUnde flat l&tlıtrarı ve paramızın \'~l ba!amınııan olan tesiri bOyilk 
kı)'IDCtlnln torunmaaıncıa bundan tür 'Ve emniyet verıcıcıır Bllmu· 
bO}lokl tc&rlerının daha da muııbet kabele bizim de bu teşkllAtı talt-
olacağına ıtıınllz. vlye huısıı~unelakl ıayretlerımız 
11.\ S K ~ ı.;ıu;uıı.ERİ küçuınse'lrcı , derecede de~ ıııır. 

Diler bir meaele olarak banka ımı HA(lDA ll l'\h1'1 
dllertnln imale, tatlbsıı.lc ve ekonomi BaR;dad Paktına ııeıınce: Bu pakt 
mlz. ıcın daha faydalı hakiki alım, Orta-Şarkta emniyet ve lııtlknın 
aatım ve: nakil mataat.arına ı:.evclbl temin bakımından kendisine baR· 
huııwıunu bUyUk bir dikkatle mura· :anan ümitleri boşa çıka:uıaını~· 
kabe edeceBlz. u r. Geçen ısene içinde 1111\ruı. kal 

HUltıan. BUtçelerımizln ııı:tt.sadi <111,\1 ııanııntılara muvattakıyellt> 
bün~am1ze uygun. tuarrufa riayet mukan•me: ısurctıyle hııyııtlytt~lnl 
Ur ve muvazeneli ol.arak tanzlm .,. tşpat etmı, ve büyUk do.'!t ve müt 
u.tblkl, llı:tlsadl devlet teşekküllerı lMtklmız Blrleıılk Amertka'nın pak 
n mUeaseııelerlnln proııramıannın tın askeı1 komlteiılne lltıhakı &U• 
.sıkıca n yeniden gOzden geçirilerek rrı le rtatıa da ltuvvetlenmlıtır. 
kendi tcn<lllerlnl ıııare edebilir ha· Birleşik Amerika devletıerının plik 
le seUrllmelerı. <levleı:. borçlarının ta yardımı bununla <la knlmamı~ 
ekonomik nizama mmfl tealrler yap- pakta mcrnıup devletlere a~n avrı 
mayacııt tekilde ı.aıızlml, banta kre teminat vermek le blzıat paktı 
dllerinJn ,apeklllAtU mabatlara tah· )'aşatmak ,.e kuneUen<IJrme.t ve 
aı&ını Onleyecelt murakabenıu tak· kendl5tn<len beklenen sulh \"t' jlin 

vı:vw. dış tec11ye lmlt&nıanaıızın art ' mrtınlnl tallaltkUk etti· 
tırılması, yııbancı kaynaklardan da rcbllme.sln,. ) ardım etmek hUSU3tın 
ba ıaııa latltadeler sağlanması, maıı .. .:a retler Earf etmtı \•e fe· 
de boUutu teminine gl<lllnı~t gibi dakllrhklar ihtiyar etmlııtır Ko
lktlaadl ve mlll politikamızın eaaaı· ııulan şükranla kaydetmek yerin· 

de olur. 
nı tefk.11 edecektir. ORTA·~ 'RK 
HARiCi Sh"ASET Orta-Şark böltıeslnde yer alan 

Muhterem t.rlı:aıl•flar. ve zaman zaman cl<lıll teh!U:eh•re 
Şlm<ll harlcı alyaııetlmlzl lıaba ça ı<ebep teııkll eden tıildlseler kar~t· 

lıfftC•l!:ım: !tinci dünya harbinin ti· ~ında Bataad Paktının ve ona rııen 
lll oıarat bltme.atnden bugüne tı:a· &uı> ılevletlerlıı sulhil koruma ııay 
dar uzun aeneler geçmle olma.,ına retlerının dej;erı ve ehemmiyeti 
ratmen, milletlerin latlklAI ve hUr sullll!cver mlllctıercc kemallyle 
rlyetlerlnl teminat altında bulundu· takdir olunmaktadır kanaatlnde
ran ve lldll preıatplere dayanan bir yız. Ba!l'dad Paktının bu aullıçO 

aultı nlzamının henOzı teusüa ıı.m.. hizmetlerinin daha da lı:lfavtıthı 
dlll, batı& ıeesstla etmek lfÖrle dur ifa edllebllmesı ve paktın km vet· 
1Un, um&n llerltdlkçe beynelmilel l!!nıl rllmP.s hu~u•unııa munzam 

J.tlhsalı, imali, ithali ramanında. 
yerinde ve kaynagında ele almak ve 
mUetalı.sllln, ımalitçının, ltlıalltçı· 

nın nıtıaaıı 1' haya tındaki va tancıa, 
lann meşru kazançlarını korumak· 
la beraber mallann müıtehllke lntl 
tıllode ıırritabll Te gayrimeşru te- ••••••••••••••••••••••• .. ••••••••• .. •••••••• ...................................................................... .. 

bu tabii güzelliği 

llltltt edilebilecek bl\tün tlat armr 
malarına lmkln n mahal vermemek 
eaatı vazUemlz olacaktır. 
Jtlmadınıza mazhar otdutumuz 

takıllrcle hütl\met bu nzUeyl bir 
gün dahi tbmal eunıyecelı: n aebep 
atz tlat artıflarlyle tıaımı mUcade
le halinde bulunacaktır Aynca ala 
caıımız tUrlU veçbell lktlli&<ll ted· 
birlerle de makul ve tabii tıaı nl· 
ıamını devam ettirmek ve Türk pa
rasının lıymetınl korumak n hatt4 
arttırmak ıayw:vıe hareket edece
tııı:. 
DÖTÇB 
' Bu çalışma devremizin c!lter bir 
farlk Y&ıfı da bUtçe polltikamıZda 

müşatıeıle oıunablllr. Mlli&I olarak 
arz edelim: 11158 bUtçemiz 19!>7 bUlr 

BULMACA 
l 2 

.. 
Puro'nun eseridir • 

~daıa;:·gllzeli ve 
·• Filim Yıldızı . 

1fYTE.N ÇANKAYA. 

gib· S· l yumuşak teni, 
ıı d b . 'b. ~ e enım gı ı en 
llro Tuvalet Sabunu 

" ... ben cildimi Puro'nun ihti· 
mamına bıraktım. diyor. Puro 
cildi korur •. besler .. tahayyül 
ve arzu ettiğiniz o kadife 

sihirli güzelliği temin rder. 
pratik yolu ıeçiniz ... 
kulJanıııız.,, 

r '{..re«'~<@;> ~ 
~~~~ ~"+'
~~ ~~~ 

.el 
t @fZ40 

PURO 
~uvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

Soldan ııaga: ı - Bir aRaç: Be
yan edatı. 2 - Bir coıtrafyl te
rimi: Kıaa zaman 3 - Besbellilik. 
4 - Zar sıı~ıların<1an biri. 5 - A· 
yak 6 - Oy: Bir coıırafya terimi. 
7 - Bir soru e<latı. Bir hayvan. 
8 - Kalır. sicim. 
Yukarıdan aşaıtıya. ı - SOrU· 

nan e1endtsl: Nefiy ecıatı. 2 
Bir notL 3 - :lörülmemış. ı -
Neztr. 5 - Papaz. 6 - Mamur. 
7 - Keı;ln; :ı::ııı;ı. 8 - Ayı yuvuı; 
Bir erkek adı. 
Df:o-ı;:(} BUL)UC.\:'111:-. llALl,l 
Soldan ısalia: l - Gözlük. :.ı -

Alent. 3 - Pay; Uc. 4 - İlik; A· 
cı. 5 - Rakı: D!ln. 6 - Şua. 7 -
Lüv 8 - Tüm ek 
Yukarıdan ~a!';ıya: ı - Papl· 

rüs. :.ı - 1,aı-. 3 -- Geyik. f -
Ön. Kış. S - Zir 6 - Adale. 7 -
Uzucü; Ak. 8 - Sınav. . 

Sahibi: VATAN Gaıetf'Clllk ~ 
ve Matbaacılık T. A Ş adına 

Aınnm Utt:-ı YALMAN 
Cmuml Neşriyat MüılQrü 

Öu-an f;ROtlDER 
Bu 11ayı<1a Yazı lşıcrını fillen 

IC1aro eden mesuı mOılOr: 
ÖZCAN DGCl>EB 

Oazetemıze yazııarın yeni harf· 
terle lr~e5lnı rıca etterlz.. 

KiRi Kiii' 
VE 

SOGUK ~ -/. 
ALGINLIGINA { 

1 

1 KARŞI 

OPON 

Yardım ııörecetı hakkındaki tınııt 
lerlmtı kUvvetlldlr ve ct<l<ll ıııı
btoplerc ı.stınac1 etmektedir. 
Orta-Şarkta cereyan eden hllıll· 

seter, herhangi iki <!evlet araısın
<la. mescJA. Türkiye ııe Suriye a· 
ra.'Unda bir m~ele değil, Orta~&:'k 
bölııe><tnııe tcml'rk(lz ve tekl!Of e
den ve iki blok arasındaki bOyük 
müca<lelenın bir aartıııııı ve teza· 
htıründl'n ibarettir 

Buton arap mllletıerıne \"C bu 
araela ı:;urtye"ye karşı tarihten ı:e· 
len lı;tımai, tarlhl ciddi ve haki· 
ki flebl'plere tıstınacıeıı kardeşlik 1 
bağlartyle merbutuz. ŞOphestz kl. 
Orta-Şark milletlerinin b1lh11~R 
1.:arııev ııay<11jtımız Arap mllll'tll'rl 
nın her birisinin hUrrlyet ve ıs
tlklılllerlne ııahlp olnrak refah ve 
saadete ka\•u•ır.aları azız emelin.iZ 
olduğu lı:adar mlllt mevcuıııvet.· 
mız için de bir teminattır 

~ıııe dı~ı bir <le,·ıetın Orta-şark 
ta emnı-vet \'e istikrarı esaslı ola· 
rat tehlikeye ClüşOrccej!I ıtekll<ll' 
üsler teşkiline tcşebbü5 et.mest ve 
bunda mu\·affak olmuş gibi ırôrOn 
mesı yalnız Orta-Şark devlctlerını 
deı,\11. dünya ~UlhOnl\ korumak 1· 
çln hareket eıll'tı d iğer bütün mem 
leketlerl <le haklı olarıık endl•eye 
ııevk etmiştir Bu \"azlyet karşıııın
da Türkiye çok uvanıktır H6ıl l· 

~lerı taktbetmrktPd lr. Müttefik· 
lerını ve <l~tlarım VP. <l!ğer alil· 
ltıılıları <la ellndPn ~ld : i!l ka<lıır I· 
ka?a çalışmal:ıa vazıfr-qını yııp:na1': 
!Ildır. 

Türkiye vl' Suriye hue1uıllan Q. 
zerinde çıtrnr:lım mün11ka ılar do 
layııılyle kar<!~ Stıudl Arablatan•ın 
asil hükQm<lr.rı. Krııl Suucı Hazret 
!erinin sarf etmiş ol<lukları hayır· 
hllhAne mıı:sııl:vı şOkrantıı kaydet· 
mP.k tatertz. 

Suriye me.'!Clesl mona'ICbetı:vıe 
Sovyet Rusya Bqvelı:lll Mare11ll 
BtılJ?anın ile aramızda teııtı olu
nan mektuplar yQk6ek maltlmuııuz 
dur. Ma~ııı Butı::anın·ın ver<! I!'· 
mlz cev11l>a mukabil ııOncıcroıgı 
meııaJ da hOkQmetım•zce tetkikte 
dtr. klJ!a bir nmando ePvabı ~n
<lıorilecektl:: 

Türkiye pek tabii olarak ıı:en<ll 
emnıvettyle bl'rab!'r mensup bu· 
ıun<luttu mücıafaa cephesinin tıın· 
ntyetını <iP korumak gayCl!llnt ııi!t
mekteıllr. 

IU' "l.\Rl,\ '1t':-.A"'FllF,fl.ER 
Sovyet Ruııya ile otan mnn..,cbf't 

terimize ııeıınce: Bu müna.'ICbetle
rın Meruıup hulunııuıtumuz mü· 
aaraa toptuıuıcıorından tecride<!!· 
!erek mütalı'!asınıı lmktuı yoktur . 
NATO ve Dal!ılnıl teşekkülleri AıA 
ııı olarak vaz':retl mOtalAa e<llp 
tıısseılcceQ'tmlz emniyet nlshettn
<le ve müttefiklerimizle aynı sevi· 
yede olmak üzere Rusya ile oı:uı 

mUnasebetlerlmlZI devam ettirmek 
kararındayız. 

Orta-Şarkta huzurısuıluk yara· 
tan b •ka şartıann da mevcuııı:re
tlnl kabul e<11yoruz F ııstın mes·
·ı~ının eı•an ı\dll bir şekli halle 
rapte<lllmemlş olmaııı bu huzuı:
suzluR;Un ba lıca lmlllcrlnılenıllr 
Bu dllvanrı Dlrleşmlş l\lllletler ka· 
rarlan <lalre.,lnde hallini canü ı:~ 
naıııen arzu etmekteyiz. 
KlBRh 
Dış 5lyasetınıızın hayatı bir mcv 

2uu olan Kıbrıs mes•eıreınc ı;rclln· 
Cf': Bu milli <llvaı:nıza alt karar 
ve dilşUncelerımız kat'iyet ve an· 
rahatle ortaya konulmuş bulun
maktacıır Kıymet verctlQ'tm•z TOrk 
- Yunan <lostıugunu korumak ve 
lhtllr.tı ortııılan kaldımıak için 
Az6nıt hümünlyet ıı&ıtermı, V"I 
Kıbruı'ın ta'!allmlnc razı olmak ı;u 
retıylc yaµoblleceıttmız tedsklrlı· 
ıtın hucıucıuna varmış bulun:ıyo
ruz Türklye·nın emniyetinin ve 
Adad:ıkl Türk cemaatinin lı!t•kbal 
ve lnk şatının korunması için ol· 
Clıliı.mıa bu ltorarh durumun mu· 
lıafaza oıunacatıhı bir kere <!aha 
teyl<I ederiz. 

Dıo ısıyasetımızın yukardakl ıı
usıannılar. mülhem olıırak ıklll 
mUn~ebcUttr çerçevesi ıçlnde de 
mtısbet lnkıaaflan devam edecek
tir Hususiyle doat vo mütteflkımlz 
B1rıe,1k Amerika ile karşılıklı htlr 
met \'e ıttrr.ııılıı dayanan çok sa· 
mimi rabılıı!ıırın her zıımandan ıl 
yade kuvvetli 1Julun<1utunu ıta<l.e 

doıı haz <1uyına'ttayım BUtfln NA• 
TO m<ıttefl klerlmlzle \'e bu meyan 
<la bllhP.'!SD Almıınyıı. Fransa. fn· 
ıııtterc ve İtal) a ile olan ve kar
oılıklı anlayışa ve <lostıuta <laya. 
nan iki taraflı mOnasebeUcrın bor 

IATP'Aı il 

, 

BAŞYA%1NIN DEVAMI 

HERŞEYIN SIRRI 
NEYMiŞ? · 

'Si.si t tııeld•, 
ı.,ııdlslnl' tl'krar l'ttlrml'k ıll'itll AmnlkA'nın d19 lyasl't m~ll'IP· 
rlnılt> iki parti ara•ınıla mr\'Cut lşhlrllıtl nıeSE'ltslnl ıı,rı tınnektlr. 

Du na alt •ozll'rlınl' 'merlkalı .\)an Au•ı öyle tt\AP nrdl: flffa. 
rld mr~"ırterılf' ıı.tııtar hlLlmll' ıtımışır. bizim fU.rlmlıl Mıra r. 111-
terler r sornın•ıııtar ... lrrııııta ıtl'cmek. bir kanun hazırlamak lhtl
) 11cını dU)tıııı·a. l•t"r htemrz blr.I' gf'l\rlrr. IMl)lece tıı.ırterlmlzl da· 
yurmRk '" > tlrUtml'I.; rır~atını u ıec buluruz.» 

<;eııatllr, dtı"r art.ndnsıarın suoll"rlııe hep BJnı uranıı.ıııı. anıı 
zı•rnfel \I' lrıcl'lll.lto ı-r, ap Hnnti:e df'\ am rdrrı."n· ben. ıı:erçrloi. ml
na,l)le demokrat bir ml'mltl.i.ette ıı.tıııar \e muhaldrt aruında 
oıt\cut münasebet tıın:ı)lt blııtPı..l ebedi husumeti zihnimde mtı· 
l>R)l'>I' etml'kle metııı:ulılOm. Bu mllnMebetl am·amında Cutmaıtı. 
milli hlr ('er('l'H ıı:tndr birbirimize -bllho a dı mr.sl'lelrnte
tıımnmlıımotı bir turld Otı?n"ml)oruz. Bnndıın dolll)ı da bir dtlr.lye 
S.ı1ra>ıı otııru)oruz \t blrblrlmlıe bOtOn hll)all zrhlr edl,ornıı:. ?\1' 
S.odor y:ııık_. llllrmOş. ıetlnnls, bil> illi: bir mlllrtın t\ l&llan,-ıı, 
lo;l"nrllmlze mııh~u· lrrbl> '· nrzaı.rt. ı..tbnrııı. an•anP.lertmlzı 'l'ar. 
!\ıı<>ıl oln>or da noı. anımızı anlamata '" ho, sıırarıflı.. &iller :rt~ 
'" tolrrans der~ını llgrrıııneı.. Ozere htır dtınyanın de:moı..rul md•· 
teblııe tıılebt> > azılmağa bir tOrlO ı.:arar u•ı?mlyoruıı:!" 

I• ıtnnbul'dan Anli.nra')·n cldrrk•n. e li:I bir t'lo tuma ra.•tnl· 
d lm. l)pınoı..ra•lnln ı;l'r(•eı.: ruhu lir a!Aı.aıı olarnı. bnna hO. 
bir lılkıı'" •li,ll'dl: Bu tı.ıhl• 11ı:ıtmışkt'n, bıırl onu d:l nnlıt· 

111~1111: t:lscııhoul'r. ('uınhıırrel•I oıuıwa. kalılneslnl ı.:urmatft ırırıe
ıııl•. Hrıı•oıı ncıııııta ııır rntı ı:ntırıırıık Zlraaı \ eı..ııı olııııı-ını teı.ıır 

<"lnıh. llt•n•on 'il ı·ıoı abı \ermiş: 
- l•ahııl t'ılı•mrııı. üç ıııühluı mtlnl \Br. 
- Uııııl ır ıırdlrf . 
- Hlrlncbl eıı li:I ben ton se\·lmlrrdr rl') lnıl ıııtıhallt partiye 

'rrıllm. 
- Hu, bir mahzur dtl:ll." Benim nır1 ıııme '"=' ı..uııanan dlctr 

otuz nıll)ou tl'mlıı: '" n11ıııu,ıu \ınntı.:atı ile beraberce lıanlif.t e~ 
tlnl:ı: drmrl..llr. 

- h:tncl oı4nl: Ofon Wr tiı.erlıı Cıaıııtıurrelsl olma tnl doiru 
hnlmııın. 

- Bu fllo;lrdr ben de ızıııı" beraberim. Bunun ıı:ın lllMPIU 
sonra Cunılı urrrltillalnl reddrıtnrı. i ' ııhrn;lle R"ı.:uıra oldum. Hu 
dl"lıı 'adfl'ılf'n ı.a\' ııııodım. fııı..nt ~iz bir Mli:rrln Cumbarnlsl ol
mn.ıııııı ııııııı,url:ırıııı ı:orılıltlıuOıe ıür" benimle talışoıata ,. ba· 
rın rrrn olnıııı:.ı llll'l'lıllrsıııııız. 

- (' linC'ıı nıaııı: Ben dindar bir aıtumını. ".\hlU: pren fplutne 
lnıanıııı \ıırcıır. l'olllllo;a ht•:ılıına lııınlardaıı Ul\lıı:ler \t'ttmeıa. 

- ı,ı ı;ü)leıllntz. uonrnııııı ball ı.iltü ._ \ hlM. preııslplerinıten 
ta, iz \l'rml') en ıı:ııuuslu 11dnınl11rııı ııl>nseıe ılrnır inin tam zama
nıdır. 

<ll'reı. eııatörOıı Mlzlerlnılrn \e ı:ereı. lıu fılo;radan bt•ıı şu ne· 
ilce)! \•ıı.anııuı: \ıııerıı..ının lıll) tıı.ıutu. nl' llo;tıııııdl ı.aıı.ınm11$1n· 
•lıı. ıı~ > ül<bet.; tl'knltlııde, ili' de ınııır harr .. l'llerlııde drilldlr; 1,.. 
lltllrn) ı bu) le ııhı lılr ııı.ınudıı anin,> an şahoytllue aahlp olma~•.ıı· 
ıla " onları ezec .... ll'rde lı11~ıııa lııc eınıeslııdedlr. 

Ahmed Emin YALMAN 
ısahıııla her gün biraz <!aha tııltvl· 

ye edileceği ııtbl Balidad Paktı mut 
teflklerimlz lrak, İran ve Pakl.5· 
tanla da mevcud kardeşlik ve teş 
rıı:ı mcııalmlıın her bakım<lan in· 
kı,ar ettırııeceatne emin olablllr· 
ıılnlıı: 
~itil,! MÜDAFAA 

Muhterem arkadaşlar. 
Milli mücle.fa1t politikamıza fll!!lnce 

Mllll Müe1a!aa politikamızın aı

IAhlı ıı:uvvetıerımıze ald olan e· 
sası. yurdumuzun emniyet ve bil· 
tün!OğOno B&ğlıyacak. baRJı bu· 
lunduğumuz ahltlerle dünya ııul· 
hünün kon.ınmDSına hizmet edebi· 
lecck kifayette sllrıhlı kuvvetlere 
ıahlp olmak ve mtlli bünyemizi. 
bu or<luyn destekleyebilecek bir 
kuvvet ve kemal &eviye.sine uıa~tır 
maktır 

CUmhurtyet orouııunun bu in•· 
nışla bugün arz ettiği kudret Ilı:· 
tlılabetml.$ bulundutu uvaş ve 
ısavunmıı ııilclyle. lüzumunda ona 
terettüp C<lecek vecibeleri dirayet 
ve kl!svetle başarmak. bOtün C10n· 
yaca tanınmıe itibarlı bir merha 
lededlr. 

Aztz mllletımlzln ve cuınhurlvet 
hükılmetlnln ıtUvcn kaynatı olan 
kahraman Türk sJlilılı kuvvetıe
rını, en mütekümll oıısular ye 
B nıle bulundurmalı: ve bunun lı;lıı 
her tOrJO te<lakürlığı gtıze almak, 
hük!lmet programımızın her dev
rede oldul!u ~lbl ııeııışmıyeıı heııe
flıllr. 
Şunu lftıharla belirtmek lı!terim 

lı:I, Kora, Deniz ve Hava kuvvetle· 
rımızın fe<lsknr mensuptan. maı· 
lek1 ıınhadııkl mnmtaz varlıklarıy
le. m!lttefıklerımtzle olan manev
ra. tatbikat gibi çeşitli L~lterı te
mıııılıırda. bizi ve milttetıktcrtmızı 
rurı.ır ve sürura ulqtırmaktadır· 
ıar. 

Azlz yurdun nlııehbanı olan 151· 
!Ahlı kuvvetlerimizi bu Te&lleden 

istifade ederek şükran ve takdir 
cıuy.nılartylcı aclAmlamak. benim 
!çın şu ancıa. ııaaı zevk veren b!r 
vazife olmuştur. 

Muhterem artı;a<lqlarım. 
MemleltetlmtZln 1ktl.sacU inkişafı 

na muvaıı olarak turizm meTZUu 
<la gittikçe anan bir ehemmiyet v~ 
vüs'at lktlsabeUnlştlr. Tabii ve 
tarihi zenttlnlllı:lcriml.&I ve mllll 
deRerlerlmlzl içte ve dı~ta tanıt· 
malt albl mUhlm ve oümuıuı bir 
Iaallyet mcvzuunu da ihtiva ed1>n 
bu işleri. matbuata mateallllt va· 
zltclcrle birlikte bir umum m!l
dürlOllOn ldarcsl altında bıralı::naıı: 
artık mahzurlu törülmüş ve Sa
ııın-Yayın ve Turlun lşlerını ayrı 
bir vekdlcte tcve11 etmek lüzumu 
hbıl olmuştur. 

Aynca bir imar Vekll'etl ıcurma 
yolundayız.. Ç(lnkQ oehlrlerlmlaln 
ve ktlylerimlzln imar ve ihyası va 
tanın bağnn<lan ceıen ve milletin 
ruhunda.':l kopan bir emel ve hu
ıct olarak anane ıreçllmC2 bir za
ruret haline ııclmtş bUlunuyor. Bu 
ısureue başlamış bulunan imar ve 
inşa ta llyetlnt. oehlrclllk es ulan 
na uygun plünlara ı:öre mOe&'!l r 
bir eekll<le devam azmindeyiz Bu 
itibarla bu işleri tc<lvlr eunek ti· 
_zere bir veltr.tet kurulması yoluna 
gldllmlıtır. 

Aziz arlı:adaşlar. 
Biraz evvel arz ettlRlm ııtb l . 

bir millet hayatında pek kışa bir 
cıevre eayılabllece.lt olan yedi yıl 
zarfında &art ctUl:lmlz 'Vll bunıl&n 
böylo cıe sarı e<lccel!lmlı gayretle 
rtn mahiyet ve oamuıü yüksek ma 
ıamunuzctur. 

lsttkbaltn emniyet, aelAmet . .,. 
huzur yolu, medeni ve yükl!ek •e· 
vlyel1 Türkıyl'l'llnc her ıran biraz 
daha yaklaştıgımıza tnanıııtımızı 
ve bu lnançlM huzunınuz<la bulun 
<luR;umuzu drrın aawıanmızıa arz 
eyleriz. ............................................................ " ...................... _ ..... , ................ -... __.., _____________ _ 

MUTFAGINIZDA FAY MUCiZESiJ 
Bunu bizzat deneyebilir· 
siniz. Yağlı tavalar ... lekeli 
kaplar... isli tencereler ..• 
kararan bıçak, çatal ve 
kaşıklar Fay mucizesini ispat 
için en ikna edici delillerdir. 
lnanamıyacağınız kadar kısa 
zamanda ve bilyUk kolaylıkla 

FAY, bıçak. çatal, kaşık 
ve 7ağb kaplann kirini 

ve yağını yokeder 

FAy Pııro 
ell Sabııa faf> 

H .E R Ş E Y 1 ırı~a Biat-, ot l'fJcllBınde 
10 eler • e OllJatJJı 

da.ha iyi rıno.ııe illtaJ ".11
• 0•1 bir 

edilllJelctedj,. 

TEMiZLER . -----:---------===-~ 



Milli adaylar bugünD. Spor 
ile karşılaşıyor .. 
Milli takım ''Turgay - Ahmet, Basri • Mus
tafa, Nad, lsmail- Hilmi, Can, Metin, 
Kadri, Lefter,, tertibinde çıkacaklar 

:"llhayPt, ıı \ralıkta oynancak m1111 
onblr tesblt PdlkcPk. 

,\nkaranın bu takımı \nkararüciln· 
df'n de birkaç oyuncu takviye ala· 
raktır. 

l'ar.nr ı:ttnı.tı milli ma('ın hllPth•ıi ııı \111\1~ "tıııtı ıı rlf'rlııtl~ ı;.uılnın· 

'a ıl,\Rrıı etıııt'ı.ttdlr. Matı r.o ilin ı.ı~ırıın ''l re•lf'ı'f'CI tnhıııln ulııu· 
_ ııuıı.ııulır. 

\nknra, 4 (lluşusl &urettıı s;ldrn 
\"PKSt;I, H \\' \R bildiriyor) - Mil· 
li ııamutler, yarın nelçlka macı 

için ıon hazırlık karşılaşmasını •·a· 
pıynrlar.. !'azar ıı:unu maçın vapı 

laca.ı:ı 19 \lan SIJııtı, ~·arın da o 
runkU lıe)ecanı dııva .. ak, yaş:ıya<"ak. 

'\lllb namzetln yarır. ta~vlytll fl<'· 
mlopnr takımı ile karsııa,ıyor. Ön· 
t"tlı-rı nanızetlf'rln batkı bır lakım 
la karııla~lınlma" 1 lf'ndl. J'akat 
ııelkrde Otmirsporda karar kılındı. 

\"ARINKİ TF.RTİP 
lllllıt nam~Ptln yann sahaya: 

•TllıtG \l." • AIH l l-!T, B.\SRİ • :ltl!S
T.\Fı\, N \ Cİ, tım \il, - ııiud. c \S, 
.'lıt:TİS K!\DRI, f.F.FTF.Ru ltrllbiyk 
uhaya cıkaraktır. \nr:ak antrenor, 
lklnrl d"ne llllmlnln yPrine ııağacık 
ta . ıııı.tı df'nf'yttrk \'f' Canın ytrlne 
de> Hllmlyl oı nataraktır. Ru takını 

tertibinde tek rclclnln sat açık "'' 
Nliç mnkllPrinde tf'rf'ddlıt eurıını 

ıo trrmektrdlr. Hıı aebcııl yarınki 

maç, takımın nihai tullbinln yapıl· 
ma ı bakımından ('ok 0nrnılldlr. 

\)"rıra Hasrı, '1rtln n Narinin sa
katlıkları da iyice diıırlml,lir. 

,\!\K 'R \iM \'ER K \l.'1.\ Dl 
Jlılrr ıarartan, ı ılrklyp • Bf'ltlka 

maçı dola)1'lylr, \nkaraya sııor mt'
raklıları tlmdldrn akın Ptmlşlerdlr. 

nu arada başlıPnlln blillın otelleri 
da dolmuş bulunmaktadır. Silahlı 

Kuvvetler 

Spor 
Faaliyeti 

Ankara <l IA A 1 - Sllllhlı tU9• 
Ye:ıer l 1157 :vııı 4por :raaıı:vet pro"~ 
ramı ıeçen hatıa ;va,pılan iilrc~ 
IJ&mplyonıısı ıle nlhaycıe ermışu:. 
Yıılnız, bu ıııaltyet p:-ogramıncıa 

bulunan kayak tıınıP yonası ııı.n 

ba.,larıncıatı kar cıurumunun mü 
-.a.t olmaması hMeblyle yapılll!Da.
mıotı 

MuvaffatlyeUe nihayete eren 
J0.>7 yı ı raaııyet ocıeı:ı. sonra Erk 
nı Harbiye umumiye beelen terb.
rcoı macıür:Hlğü, orcıularanısı 1958 
)'ılı taaııyet pro;ra."IU mucibince 
ordu futbol takımımızın 11158 ıu
bat ve mart nyıanncıa Fransa ve 
Hol.incııı ııc yııpacaııı ~ıar cıo

la} ı;;ıy.ıı 11116.hlı kUV\eUer 1958 yı
lı futbol oıımpıyonasıoı öne almak 
ihtiyacını cıuym~ ve bu müoase
bet.e önomazcıeı.ı haftalarcıa Bur
••Cltı allihlı tuvveUer 1958 tut
bol tamı> yonııtıı maçlannın yapıl· 
m ını ıı;ararı..,ı.ırmı9tır. 

Bu aene birçok mıııı tutbotcuıa 
un vatlllll ~az t ıerını ıta etmek 
uzerc orcıuya Ut na.k etmekte o • 
maıan. orcıu takımımızın cıatıa tut' 
~etli bir duruma ı:ımınstnı aağia
mauacıır 

Buna milvazı olarak. Eninı Bar 
bıyel umum ye beelen tert> csı aıo 
dQr OaQ ~Ubaı. a 1 ır OCIB ~at 't'C 
ıbı mıı.ı twı:n.uı:nızıu i.sı;ıama 
U )lapııcaııı maçları takiben orcıu 
tıııumımızın 27 şubatta Lfiksem
burııta yapacaııı maç cıola}ısly .... 
cıunımun m~terekeıı ıı::ooro.ıno e-
111lmC11l bUSWIUn"B IUtbol fcClera,;; 
)onu ııc de temas eunektecıır. 

Bu fiUret.c. orıll: tatımunızın ça 
lışmalan büyük bir önemlo hızlan 
cırııacııtıır 

67 maçını kazanan 
boksör 

ı5tuttgart. 4 ı r.H.A) - Alman 
bota<ırü Owıtn Scbalz t:-.ıJ"ad& uırnı 
bin ae:vtrcl önünde tnıı;l11A ratı:lbl 
Alex Bıuton·u ıcoıartıkl:ı. puan bo
ubı ı.e maııop etmtşUr 

Scbalıı bugüne lı:adar f1lpUC\ 6'I 
mllabalı:aelan hPp.ıtnde plJp ceımı. 
tır 

~·········· ............. ~ 

1 
DİCK'in 
dünkü 
antrenmanı 

• l :>Gil iz anlren&rtl Dlcke dü 
Galatasaraylı rulbolcutara y~ 
nıcu bir ıün ya .. ttı Mlll 

takım barlclnde kalan . an kı 

mızılı tutbolcular kulllptr ıopla 
dı kları nklt ııa:ııt 13.30 d u, '~ 
trenör, antrenmana kalccl Stda 
tı eatıstırmakta bafladı. tarı 

at ıonra d llrr fu lbolcu lar d 
ı:ılona çıkmı !ardı. Umumi ç.d 
ma da ktlhür • fizik harelıeUr· 
rı ile baştanıı tır. \ 'e sonra 3 
lılşJllk talrımlar halinde ura 
ııatrll futbol maçı yapıtını tu. 

ut 11 da umumi antre.Dm 
nlbayrtıendltlnde antrenör br 
dda kaleci YOlı dl çabflırmu 
devam edf1ordu. 

Kopa ve Bonifaci 
Fransa milli takı
mında oynayacak 
Parta. 4 (T H A l - Fransa milli 
ımı, geçen harta İnglltereye a· 

ır bir '°k11C1e .renlldlkteo sonra, 
D!lnya Kupaaı tçln halen hariç znem 
JekeUerde oynaznakta olan Pranaıı 
tutbo cu~ndsn ıaurade edUznesl 
t lkr1 crtaya atılmışur. 

FUi.bol Federasyonu. seçiciler be
~:ı Jı:abuı e:tlğl takdlntc hpan,.a· 
d ak1 ıto;ıa ve itatranın Bolo;ına ta 
Jı:ıznında ornaınakt& olan Bonlttclye 
moaaade ed1leceillll1 ıındlrm fler· 
d1r 

• 
Hu ml'yanda halk rtinü hrr ua

tlndP 19 'fa),. stadı ıı:lştlerine ı;ldf'
rek •atı a çıkan acık tribün bilet· 
ltrlnı alma>·• calı1makladır. 

f..,\l\lı, 10,!0l.) 't: ]\..-TIS C0.8) tı.l•lnln df' oynama•• "~ 
CUMARTESi GONKO MAÇ iÇiN 

Besiktas Adalet' e 
stadmı vermedi 

Sebep: Aynı gün yapılacak olan Be,iktaı - Vestotfl 

lnı:llt<'l't'dl' Ilı: mn('lnrı hrr ı;Qmf'•lr. lıUtllıı ıııırarl'tl ile dı·,ıım l't· 
nırlitedlr. Uu nraılft \\ rsı ilam 1 nltf'd. C'ıırı!Irrı l·O )t'ıunl tir. lir.· 
lnıde n .. ı ıı ıun'lı saıı~· .ıoııl'~'ln hlr ataııııı ı:;ı ru, or•nnıız. 

maçının 

Yeni voliyi ziyaret eden boks ve spor oyunları ajanları, 
Spor Sorayım gezdirdiler. 

OKULLAR ARASI SPOR KARŞILAŞMALARI _ oı.uıınr aru-ı ıwr ımr•ıı •mıııarııııtan, rnıhoı 
ııııı<"lnrı tın\·B nıahnlerPll dola, ı~b il' lf'hlr l'dl-

ıırı.rıı \oh•)hul \I' Oa•l.ı•ıbol lrnr,ııa•mıalorı <l:l nııtlıll'llf ı;nlonlorıta JBPllllll tır. ı,mlmhıO t\jrr11d 

dün Mümtaz Tarhan'a 

H ANI bir t bir .ardır: oKabır 1 1 
1üıUuden ıütrı. ııtnunakıı ı,. Nejat AKÇADURAK 
te flr.dl'n Trrlllyesl t tanbul 

Bolır<' lllüdürlüiu d!in timdi)"" lra· fatak mı lul? 
dar ıı~radıl! ı kah ırl:ır ytlziladl'n tam 
lfıtra n&radı. Günlerden. a)lantan JSTANBUL VALiSiNE 
hntt.:i M"nr.lrntl'n brrl ııoıce ::llild ıı,.... 
llllünün bir dl'rdl nrdı. Kapalı MÜRACAAT 
spor ulonu noksanıııı. Grrçl .,ııri· 
ml:ıde bir kapalı salon menni idi. 
,\Sevcut idi amma, dotrusu lıu ııa· 
lonu apor müsabalıalatına talı Is eL
mek bir hayli mU$lrt11 bnlunu7ord u. 
Tam mü5abakalar .rapılacatı uman 
lıu • por v" rrsl arayın nda :ra 
bir rrYÜ o.rnn1or vrJahut ı.a mu· 

ııu ı ıu balJI l(in tek blr çare 
kalmııtı: Gidip 1 1 ..all7e anlatmak. 
Ajan da onu 7aptı. Arkada ı lstan· 
bul 061se~ı porllf orunbr Ajanı 

\·&ıııt Çolakotlu ile dün ııaat 10.1111 
da 7enf vali Mümtaz Tarhana mü
Tarıuı ı etti. 

hakkak t"~ m l r. a ' yapılıyor· VALi ÇOK iYi 
du. \'rthaınllıelfım burada por 7ap· 
malı eok ı;üt Vf' dah.ı daha dotru•u 
bir ns 1 1 idi. KARŞILIYOR 

)l:lteklm l"tenltrd.. yapıl:ın bir 
müracaata da aynı r.nap atınml.$• 'rtirt' (Ok nıli ~t olmu tu. Tar 
u: •Tamirat var•. Muraraata yapa.o han krndll .. rlnt (uk iyi karşıladı "" 
ise lstanbul Döll" ı uolı• Janı idi. ötledf'n sonra adı U(Pn nlonlan bl'! 
janın iti mühlmdL ~ UnkU 7 t'CI 1 rab .. rre IPr.tıırlı lçlıı saat 14 00 t" 

Aralık ıtJ1 ıı:Un lerl daha t'VYeld!'D Park Otelde randet'U nıdl. 
dP tt'Jblt edlld itl ıı:lbl ıl'brtmitde 15• Uf'lirtllrn saı&llf' ajanlar adı I'"" 
tanbul boU blrln rlllkl.,rl Japıluak- ve !ırrıı Sarayıo na (idildi. •eıı ı,. 
ıı. 

1 

lf'rl Müdürü de orad;a ldL \'allll&'ln 

htanbulda lıe "u nıüsabrıllalann 
7apılabllecrll blrlraç kapah saıon b u 
ıunu1ordu. lJan, Rötıe 1lldllrllllü 
\'& ıtuı tı hemen hep ine müracaat 
dtL cc:npt:ınn Jıepsl menfi id i. Ki· 
mi parkenin ;reni ellisından, IıJml 
elektriklerinin bozulrlutundan, ki· 
mi de tamirattan bab1Pdl7ordu. El· 
vab!.. Yoksa blrlncD!kll'r 7apıtamı· ............. _ ........ .-.-................. ...-. 

Bir olimpiyat ,ampiyonu 

yarı,mayı bıraktı 

Nevyork 4 (T.H.A.) - 19$2 Bel&ln· 
ıı:ı Ollmpl19dı :ıooo Steeıılc 411mp1· 
yonlutunu kazanan Amerikalı ıalet 
Horace A&henrelter atlrtızmı bı.n.lt· 

mı•tır. 

Aıhenrelter, Amerika &izli 
teşJı:llAtında çalışmaktadır. 

polis 

Avustralya'ya giden 

Jungwirth hastalandı 

busuu otomobili Ue ilk olan.il • por 
ve Srrıl ıtar•rı• na s;ldllld. Ftn 1 • 
trrl 'l udurılnün de verd lll izahat 

ı.oı.nıı
0

ndı• o~ 11011.111 .-11ıarRrıt•ı '01ı•, hol ııııtrllırııı•l.ı: 14' .. ıı.ın orıa. Clbııll Ortıı·s ı Z--0, ~noııı.lh Knıı· 
111111 1.l•r•lnl Z-1, Kııılıı.n.-. "ttlla111<t•llnı 1 n•tllıl•tııııı 2·1 }l'nnıi•IPrıllr. Kntlılilh llnll• E&ltlrn "1110111111 
tin m ırn11nıı l'tl.1'1. ııı.nıı:ır Uıı•l rl hol nıfı•ıılıııl ııl:trııultı l•c f•tnrılıol 1 lspsl - (,plJuııoitıım•ı l~ı·!l.'\, Toıı· 
1ınnl'·,ı1n·11ı - iıırt'lnıl'ıı oı.ttııırm 22-1•1 ınıırlfıı• rtıııl•tlr. nr•lnı•h' t:n•nı.öy llr li1111ılllll Kıt. ı.tıw.·lrrl 
nra.•ındn )llJHl:1ıı \Oll'J ijnl nın<·ııtdıııı lılr f'~tu11111111•, 1 ,11rıı~or•ıııı111:. AHlııt:oı. Ht.ııl'('K 

üzerine \'ali 11. rarhan salon u ıez· !-----------------------------

~~~1~~~~~~ ·;ci~=~J:: .... (Ok Bu haltakı· basketbol 1 

J:':akat merakları ~lı urun sürme
di u mfiJdpyı oracılıta aldılar. 

Müjde u idi: por vl' errı ara· 

yı 7 .\ralık 19); den itibaren ber I b I I 
Defi spor Ur müsabalı.atara açık ola• o e o maç arı r.aıctı. , •• ıı Reyin de müsaadeleri tı- ve v y 
::;:ı~~o~;ıa d:.~::iı'e::1~i. ~:~~ ~~ 

1 iş leln labedrn ıormalltenln 7apı· 

~ı:~ıına d••r ... ı ıe buyurnıu:ro .... Basketbol te§vik turnuvası cumartesi 
lllr saaı evvrllnt' kadar r.n çok il 

zııı.,n bu iki ki 1 tn anda rn çok 
se\'ııırn iki ki 1 olmıı tu, l Jle kahır 
yQıüııdtn ııııta ııcramak buna 
denilirdi. 

tkı aıan, Volinln )'anın.dan ç ıktık 
l<&rı uman sr•lnçttn wıııkl tı(uyur• 

tardı. o hau irlndt dofru btUıe bl• 
nu.ına koştular "''" dlftr aliilıalı lara 
ınOJdeyl ulaştırdılar. 

günü Teknik Üniversitede yapılacaktır 

B 
ASK&TBOL Teşvik Tıırııuv11&1 

ile voleybol I~ •e ıeşvtk mü· 
bakalannıı bu hart.o Teknik 

finıvtrallr., 
Hıılk itim 

Kadılı:O;y ve Eminönü 
Dcrnt~I apar salonların 

1 

1 

da ~apılacatı: tarşıla}malarla devam 
edllccelct.ır 
11 \:.Kı.nıoı. ~n::;vıK 
.'1.\~·t.\RI 

7 ,'\ralık 9j7 ı.:umarteıl: 

·r. t.l. por salonu: 

17.00 Fenerbabço • Vela 

ızekl Oztaş • hban Uyguç) 
KadıkoJ ıı. t" or. Spor ı>alonu: 
14 30 iat•nbulapor • Raalmpaşa 
ı~.30 Bakırkö> • Altınmızralı: 
111.30 Kurtuluş Anadolubtaarı 

& \ralık 9li !Pazar>: 

T. O. ııor Salonu: 
17.00 Oalııtauray - Mocta 

( V Colnlı:oğlu • Y. Bllek) 
Kadıklly ıı. ı:t. Or. por al onu: 
100 Acıbadem ~Adalat (4. tüme) 
il oo K Paur - Onırıpor 14 kü.) 1 
12.00 neykoz • Nemli.P,por 12, itil.) 

\'Ol E\'llOI, M\~-ı \R I 

; \ ralık ll.i7 ıt'ıımarlesl): 

1". lİ. ~'"" alnnu: 
ti. kılnıe l.is: maça) 

14 00 Kadıköy&por . Beyoğluspor 

15 00 Penerbahce • oaıaıaaaray 

Emlnıınu il . EJ. Dr. Spor Salonu: 
(TeşYilc l\façlan) 

14.30 Ta1ıun • Şişli 

15 ıs Le\'COt • Acııı:ı.dem 
ıe 00 Sarıyer • Deniz H. o. oucu 
1114.S Beykoz • Yıldız 

8 \ralık l9.S7 ! Pazarı: 

T. l, Spor alonu: 

................................................ ,_,_, 

Dünya 
Romen 

Greko-.. 
gureş 

şampıyonası 

Melbourne, 4 (T..H A.l - Avuatral 
raya muhtelit mOubakalara k&tıl
maıı: üzere dhet eclllen 1500 mcı.re 
dün:va rekortmen! Çek aueı.ı Stalli.! 
ı Junplrtb, Aay& r;riblne tu\U· 
ıaralı: ha.6".anrye kaldınlmıştır 

Jungwtrlb Pnetılı: ıo ıon aonıa 

m ,Pbtll<Pl~r• katı abllccutlr. 

\ HD P l nmplyonasınd a tıpııo,-11 nmpl)Olltı Rrnl 'lııdrlt R"lrtı.o 
$nnıphonıı ıın,nl \ nh\'P rp 1 ı;..n ılhl çn~ nçıı. lılr rırı.ıu ,.,.p. 

ıtıl'H' lllU\nrfıl~ nlııııı•t nr '1 l'lrlı 111 "ıtnılııco flt•rıınhrıı " lnılı11ıl11 )RPllAll 111111·1 I".~ 11110 lil~I lot') r~tnılt· 
tir tıe•lllldl· il '1<1drlllllC'ı111 ı: .ı\ ııt"crp lı.Dll'5lııt• 311 1ıtıı.lurı !Jlr ulaııı l"•llJuroııııııı.. 

<I. kume Llı macı> 

10 00 T On!Teralte ht. Untnr. 
ı ı 00 B:>lııırlı:Ov • Kurıu.ııs 

12 00 Daı:Uşşafala - ooa•n;tıneş 

Budape~te 4 iT HA.) - 19SB Dlln
ya Oreko Romen cUreş pmpl;yona
aı 25 · 28 temmuz tarihleri araaın

dı burada yııpılacaktır. 

tesir etmesi 


