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A 

TA Dil TASARILARI 
iYi KAR ILANMADI 
Gül ek ccMeclis kontrolü 
önlenmek isleniyor» dedi 
]). P. Komisyonu tas arı üzerinde çalışh 
Meclis çalışmaları tahdit edilecek 

I 
Hususi Mubablr!mtzden 

Ankara, 8 - TUrltlye B:JJ'ilk Millet 
Mecıı.ı lç tüzUtünde D P. tktıdann
CA :raııılacacı aöylımen tadlllt ıehrl· 
mlıı ııya.i çevrelerinde çolt · gen:ş 
tepkiler uyandırmıştır. nunu!lla be· 
raber, muhalefet çorelerl l;ln bu 
t.adlllerın bir cürprlz t~I e!medl· 
aı ve mubalerctln hiçbir ıt>ld!de 
ltötQmaerllCo kap::ıuadığı gl!nl.lmelt
t~ır. 

VATAN'/N ANKETi 
lktis<ldi istikrar 
ve son zamlar ... 
Cevap verenler: Ferit Melen (C.H.P.), 
F. Çelikba~ (Hür.P), E. Alican (Hür.P) 
A. Yalçın (Hür.P.), O. Okyar (C.H.P.) 
Ankara. 7 - 5 inci Adnan Men

C:ere3 hilkılm.etlnln alaca~ını llb 
cttl~l lkt~aıtl tedblı::er hatkında 
sorı:ıu~:nuz Mrulara C.II P . V•n 
milletvekil! :Ferıt Melen. llür. I'. 
Mecııs gn.ıpu b~ak.an; J<·etb! Çtı

llkbıış n Hür P . csı:ı bütçe söz-
1 casıı nrem Jtılca:ı.: nar. P. c:ft l 
Aydın Yalçın ve C.H P. '1:-::ı <!.o~ımt 
Osman Oltya! ou cen.pları 'er
mıoıerdlr . 

:-oru: cı'fallyf' 8:!1.:anının rn:.11 
btltçe-ını tıı.dım k,ınusm11 .. nıı1 
tf! ~ ln<'i \Jt'ndf!N' l\ alılnt!•l 
pro;:ranıında }tr alan 11.ll•ııdt 
l~tıı..ror lf'dhlrıerlnl yf'tfr buln· 
yor nıu.,unuz'.'» 

Böylentllerıı cııre. ~Ü ııô:-Ul&l'!\ 
bakanlann cenb veya •hayı~, •elt· 
llnde cenıı vermeleri l.mtAııı ~n·· 
nacak n &ôzlil ııonı ublblntn baka
na cevap "rerme baltltı bq da~~h o· 1 
!arak aınırıanaca'ktır. Meclls batlı:&- IL ________ ..., __ ...,i;!tıiii:;ı;:.:.ı:ll,,.;...;J..;.:;;;.._~...:.---....ıı..ı 
nına •SUÇ• teşltil ettl~I lı:anaatında 

çn.tı,e.\ş : «Umumi batla:-ı ııı
barlyle bu beyanlar llttlsaat ve 
mail l.stlkrarın teminine çalışılaca
Rı lntıbaını yaratmaktadır. Ancak 
bir istikrar politikasında muviJ
fıit olunabilmel\l lçln alınmış ve 
ıılınacak tedbirlerin ber birinin ı.u
retl kat'iyc·de bu makpdı aaRlay .. 
caıc mahtyrtte olm1111ına ı:t lkkat et
mek ~arttır. Halbuki, mesc!A. yeni 
blr tali:ım murıttın eerektırccck 
VekAletln lhda.s edllml$ olması a
tlkrar po!ttlka.>ı ile kabili teliftir, 

iKiNCiYE RAGBET _ Tf!lı;el maddrlertne > npıtın son X!l.m ıder.f! •lt.;Jnt'I ıırTlı> slırara,-a ,-aradı. 
Dl!er icara '" ııorotanıı tı aı yftkliPll eı ı.a~ı ında. İkinci nrvl ılıı;ırayıı 

tartı nlıın baılılılı: birdenbire arttı. !i;atı ı htr con blra-ı daha yOksrllror. 8'>1 dtllı.kmtan önGne fl• 
lıtan mt1$ff'rllti1n hem!n hl'ml'n yU:ı:de 1'111"1 biç tereddüt etmeflf!n mınldanı,-ortar: u- Bir lı.1nf'I nıı 
11 •lıııra \'trlr mlllntı~ \ ·e bllJ'ltte ltınclnl11 liı11ıtell 780.Jdtkee Jllkaell)"or. Ban.t ~eealıll'r :ra: 
tıJ>Qpne.z ı.aıı.mn ltlr~llJltan fit.ve-

-....-. ............................................... -... ----·----·--·------------·----

on r.~nıerd•• r:ııutelr rıle en çoı.; mmımı Sıı. 3 sn. 3 dıoı DAR GELiRLiLERE TORiK -
raı;tlnnıırı h:l\ nıll lcrılnı rıı rt df! 

ııbnllj!ın 1;; rn,ıı \urıışnn. ntt lint ,.ı\ıırnııı (!) en çoı.. dar ı:ellrll TD· 
tnnıııı lnrın l~lnı• yarnılı. \ ) ııırııır halıt:ı. hn•nt du,ıınt:ır, ıııc :rnh
m~t Çtl>nırılı•n hl'n•tn korırfinOn yanı hvınıınn uı·117 flctl!l hol h!'l 
balık :ılahlhlller. l'rı.. ço~n <l:ı ıı:ır:ı \·rrnıe~A 'nnıı~ma,-:rı. ı.tndM h:ı· 
ııı. tutmalı haşlurlı . oıın,-ı atan lorlı:I rıı.:ırı)ordn. \ ı•ı.:ıntaı.ı rf'-
11lmıte de , Ul.kıllıl batıı.ınrı e \ ine tnşııııa:;a ı.;nlışan bir l•tanbullu~ o 
ı:örll,.or unuz. 

denemez.• 
AJ ,f('\:\ : cGereJt Maliye Bali:a~ı

nın tıeyanııtı eerek hQkQ:nct pro;-
ramının tktlaadt meselelere tul· 
tıl!t eden kısı:nı. Mecllııte Çcllkba
(ln da l!ıde etti!! glbl, Hür. P. nın 
:kı senedi:- müdafaa ettiği fltlr
ıere yaklaşır durumı:ıadır. Bu !ti· 

~''""""' 
Tôdilleı•iıı 
esasları 

1 - sözı.O SORULARA 
BAKASLAR YALNIZ 
•El'ET• VEYA •iL\· 
YIR• CEVABiNi VE· 
RECEK 

2 - SORUYU VEREN MİL· 
LET\'EKİLİ 5 DAKİ· 
KADAN FAZLA KO. 
SUŞAMIYACAK 

3 - MECLİS BAŞKANLI· 
Gl~lS •SUÇ• SAYDI· 
GJ KONUŞMALAR TU· 
TANAKTAN ÇllL\1U· 
LAC lC 

1 - MİLU!TVEmLBa1 . 

' Z.\• OLARAK MA.'\ŞI 

ıonanıı sa. 11 ııo . ' del n;nıt cn.tKD\$ 
" ..•... : ........ , ...................................................................................................... " ...................................................... " ................................................... _,, .. .. 

YILBAŞINDAN SONRA BÜYÜK 
iSTİMLAKLER BAŞLIYOR 
ilk çırpıda 3 bin bi:ıa yıkılacağı söyleniyor. İstimlôk 

BAŞYAZI 
NARENCİYE 
FİYATLARI 
DEGİŞTİ 

SİN ·İ~ZIBATt CE· ı # 

KESİLEBİLECEK \ 
~'''''''''""'""'~'''""'"'~ 

Müdürlüğü .için 
19S7 YILI 

200 Milyon lira tahsisat teklif edildi 
iÇiNDE 2312 EV YIKDJDI 

İKİ DÜŞMAN 
KAMPIN tc ALEMİ 

J 

Oerşeye 
ı-otasına 

rafmen fk1 tarafın da 
itidal hasreti hAklm 

Ahmed Emin YALMAN 

A nı.ırııdın ;rf'nl '"ıı,-ornm. Orada altı ıttn kaldım. \ff!mlf!· 
ı.etın 11.;I dO,nınn lrnmpn IJ'Mldıtını c!lnnenln OzOntU•tl, b11 
" nada hk bir ~11nlff' yakamı hırnkmlldı. Orkrlertnln ı.nrbll· 

hı olan ıı.ı tnrtlflı poııuı.ııcılnr, bn ft'lllJ.tll tamamı tamamına 111. 
rrını,orlır. li.t'ndl bir ınrallt lddlatannı bt'r t:r'ln lhlOnde ıntnyor
l11r ... nu ıt nı.llrnılıı ınllll'llnıfz ancak Kıııl 'losı.or emıırryall:ı:mlnln 
itine , ırl\ ucaı. tılr ıı.ıııcııı a<'ıl ıırı nı el'ı.lyor. Crphf' blrlltlmlz cııe 
ltlPrııe ııiıe urııııını ıır... hır bütün tııııılım dtl!Undül.l·e l('lm 
>"andı, iki ha;ıını ı.aınpın I(' Alrm in" soı.ulnıRtll ,." ber birine 
111' ııııı l"C~rt'.ınnlann 1141.l ııı oııtuıııııu aulamata çok ı.ıymrt vrr· 
ıllın , :'lot'llrede onlııdım ki meram birdir, rnı.nt rlTllYf'tlrr mnhtf'· 
llrıır. lı..ı tıırar, tılrn K:ıf daıındıı. blrf'r ('lıı srdıllııln ölr.&lnde 
laşı,or, tılrblrlnlıı ıl t'rıllnıltn aulnnını. lmt..Anıııı t..a)brtnıle ılhlıtlr. 
Aradaı.ı drrln anıa,mııl.lı ı.; ortalliı ı.;a.o;ı,-or, l.:1t"ur111or , \·ırlıiınu· 
tın rıı muı.11ddf'~ taraflarını tehdit ediyor. mfietl"rf'ı. ııızlf', nıcı,te· 
''"mili! ölcültrle nallınlzl ıörmemlzr. drn bulmamıı11 mini otuyor. 

M t!l'll lt!l..I IJ;.lldar tnraftnrlannın ~0> Uı. bir ı.ısınına eu kn· 
n:ıalltr h 4l.lmdlr: cı'luhnltff!l, srçlmlrrdt knybelmf'il n ili... 
lldara ı.n\ o nmamatı içine Jedlremlyor, memtel..ell de\·anılı 

btr cale).m "' hl')f!eaıı ıı;ınıte tutmatı rnye edlnl,-or. icra ı.un·e. 
tıııı ) ıprntmanııı. nııarşl , ıırnımanın, lhtllll usullrrl> it' iktidarı "'" 
ıte~ırm•nln )ollnrını nroor. MU.tnı.ıı ı~teler de onlara :ı,;~rö 
lı.iirllrıe , :ı rdııl.ı;ılıı. Pıtl,-url!lr, U.P. llılldıırınn t..ln ht'Sllyorlar. <•R· 
~&lf'lf!rl~ ı.oı "' ı.ıınallnrını "" mel.:, bep ini ustunn11ı.. muhal"· 
''tın de ) ıı.11·1 ıa,-rt'llf'rlııl l.;öıteı.tr.nıcı.. etıtııet ı.:aıı.ııotarı,-ıe om•· 
illi ıılrıımı ı.orıınıak, menıırı.etı ı.ıın>.ındınnıta çatısan D.P. lı.tl· 
d•nnın h11la çalı nııı•ırı:ı imi.An Hnneı.. ı.aramamr ,.oıı,-ıe icra 
lu\\f'tlne •Ural \I' ıeııl$ ıı.ıl4hl)"etlf!r ıemln rtoırl; MrclbUl..l bo· 
tu,maları rn .ııımrsıı bir hnlf' lndlrınrı. tAzımdır.n 

conaını: Sa. &. ıo. ı de > 

PROf'. HUfiT :Sı\TIZ P.\~dR ,\Sl-\Tl\'OR .. 

liiM~~l,AY~A'DA DEPREM 
OLMASI BEKi.ENİYOR 
Prof. Hamit Nafiz 
bulan depremler 

Pamir, geçenlerde 
hakkında izahat 

vuku 
verdi 

~ lilmılAya dağlarının kuze\• '<ıı~ mıncıe 4 Arıılılttı vulrnbntan ve 
ı:ıı0tlı:ı:nç hasara aebeblyet veren deprem hAe11scsı. ilim Cılcmını havll 
'lınıı etmekte ve tarihin nycıeı <Dnaaıı: iL 6, ıa. ı dtı 

Perôkendeci kôrı yüz

de 20 komisyon haddi 

ise yüzde 6 olarak ka- 1 
bul edildi 

Raıust :\Jubablrimlzd'n 
Adana. 8 - İçel Vallllğl nare:ı

cJye mabauHlnü beyannameye tl
bl tutmuştur. B u konuda yayınla
nan vallllk t.ebl1ğlne1e &andıkla.,
mış mab&ultın derhal llltlblAlt mın
ıaıcaıarına gevki, babçelercıe bulu
nan mahı;ulan cıe ke5lmlnde ıre
clkme yapılmamuı lstenmektecıtr. 

Öte yandan Ankaraya e lden ııa
(DeTamı Sa. 3 Stt. ı de> 

Haber aııııtımıza gOre yılbaşın.. 
cıan itibaren şclırlmizde yeni .. ıa
tım.lAk fırtınaları» başlıyacaktır. 
Bir yandan evvelce lstlmlAk edl· 
len ıayrt menkullerden pek çoğu
nun henilz ödenmemlt olan bedel
lerini tcı:ıarlkle mcş~I bulunan be 
lcdlyo, öte yandan da yeni ı.r.tım
llık bareketlerı ıçın t~ebbüse ı;eç 
mıştlr. İlıtlllercıen cc1lndllim1Z bil 
cıyo eöre lclırlmlz dahlllude tik 
ı;ırpıda yıktırılacak bina adedi ı 
blnJ aşmaktacıır. 

B lllndlitl 5PbJ 1957 yılı başın
~an ağUsto& ayına kadar 2312 b!.
na l.stlmlAlt edilmiş ve bunlar& 
1>edcl olarak 146.687.848 lira Oden· 
mtştır. Atustoe ayını:ıan itibaren 
fil .anuna kadar 90 milyon lira 
tutarıncıakı 3167 binanın daha ir.
tlmllık edileceği bllı:tlrllaıl§se de. 
tahslut.ııızlık, kışın Ant olarak bas 
tımııw ve dll!ıır muhtel!! aebepler 
yüzaııcıen hazırlanan pltını tatbik 
etmek imkdnı blı.sıt olrunamıştır. 
Oerl kalan yıkım lşlerl de ııe!ecek 
) ılın pllnına ithal edllmtştcnıır. Odun vesikası 

Bu hafta 
Verilecek SURLARA GiRiŞ - \ atım r:ı•hlt··•nııı •ııılnm ııı·ıınn kı•mı an bir mOdıtrt f'nrt tnmımlnnıırak ~frl"f' ıcıımıştır. Gel't'l.. 11urtarın 

mnntaı:am l"lı;lldet..ı re torasyonu n ırrelı. e caddenin ıenı ııaı, ethre tık ıt rıete modern bir mınura arıet
nul.tt'dlr. Rhlmdt C'&ddf' n 11ura rın f!ll on hali ıorıilmelo.tf'dlr. 

tıeıtıter bu yıkımlardan eonra 
)'eni lııtlmlAk hareketlerine başla
nacaııını da Uert ııQrıncktedlrler. 
Nıteklm :veni belediye bütçesinin 
lnl bir artıııa 500 milyon lira ola
rak tcsblt edllmesı de ııeıecet yıl 
mühim lstlml6k harr.Jtetlertne rı
rı~ııeceğt oekllndo tc!slr olunmak• 

(Vnamı Sa: 3, Sil: 'l de) . 
VllAyf!t tararıncıan şıoln1mlzc1ekl 

odun ısatışlarının ordlnoya ba~lan 
dığını n odun alınak lateyen her 
vatand~ın lince Belediye İktlııat 
Macıarıu~onc maracaat ederek o
radan alcııklan vC3lkalarla odun· 
cutara mOracaat edip thtlyaç!annı 
temin eı:ıebllecekterınl blle11rmlş
tllt. Haber aıı:ııııımn:a ıtöre ordlno
lann daRıtımına bu hafta içinde 
başlanacaktır Bu ış için Belecı ıye 
İktllıat t~ıert MOı:ıürlOlünde blr 
bOro teşekkül rcıecek n müracaat 
ııahlbl Tatandaşlar ihtiyaçlarını 
ancalt bu bürodan aldıkları kll!ıt.
larta temin ecı~eklerı:ıır. 

-······ ..................... ,_ ... , .. ,_ ... " ........ _ .. ,,.,_,,,,, .. __ ,, ........................................................ " ................................ _. .................... ______ , ............. ,_ .......................... -............................ . 
'EOKA, cllar çarpışmak! 
içih azimli imişler! 
Dün de nümayiş yapan Kıbrıs Rumları, bomba ve coplarla 
dağıhldı. Yeni Vali, durumun çok vahim olduğunu bildirdi 

Gökay dün gece 
aniden yurda döndü 
Bern Büyük Elçisi temaslarda 

geldiğini söyledi bulunmak icin 
> 

Bundan on lltl ıun önce TQrklye. f'--------------., 
nln tavıçre BUyültelçl.gl olarak Bern'e Demokrat 
giden Ord. Pror. Pahrettln Kerim 
Oöltay dQn gl!Ce aaıt 20.45 te Aniden 
felırlmlzt dönmQ~tQr. 

Haya alanında tarcı~erı, akraba· 
tarı •c lltl uzetecı tarafından tar. 
fl)anan iatanbuı ecıtı ValW, r:eıı.,ı 
clı~ll tutuldujtu için b&&ın mensup· 
lannı görUncp hayretini clzllyeı:ne · 
mlş, onjara •Nenden ö~ndlnlz? 
Nereden blllyorı:ıunuıı?• eltllnd• ~
allrr sormuştur. 

Oaı:eı.ecuu cevap ttnaeylnce Pro 
fmör Ol!kay, •altın baa, blrıevter • 

Partinin 
programı 

Prof. Fuad Köprülü 
2 nci sayfamızda 

<Dnamı sa. ~ sn. ~ dı•ı 4·.------------J 

Wl il. >o\t 

D 'l.Cf 'tit Br\GI 

S E Ç 1 M SONRASI -
\ rııl .\ıtırı. ,ıııc·nı ıı.ına film •ry
rtllllt'lo. !(-in ır;lılı•nltr. 8) ııı ,;oı.aı.. ı :ı. 
'f!P~ f!ttl hl r ınhf'lll "" ı..nrsıla•ı)or· 
lıır. sınıomndıın ıı ulılf!}r. dojrn ı;ı_ 
ı.nrı.rn , •nr )ıınıtnı..ı hihtıı. .ıp.ırt
mnn11lrda n birinin ı.apı•ıııd:ı hıılıı · 
nan bıı ~·~ tr.bf'lAnııı til.f'rlndl" 111" 
•n .\1171lAr \ 81': 11 \\uı..ııt nr. f"f!nı'l 
Dt!nS:U.>ı l<ım ilk ı;ırrıı ıt ıı :rııtıanrı 
ı:rlnıl~·or. l Ollt'l·,1111 l•nıl ll'('C'ıt a•·n
ımt. hıı ıli'\ rt'ılı· ~rı lınl ı.a' ıı .. ııtııl 
trıu Hil) tıı. 'llllrt ~lrrll•lne ıdno· 
nıl)t'll l'•l.ı De\ll't \ el.ili Cc.-mıı 
BeoıUdlr. 

Türk Habforltr Ajan11 

1 
Letko~c 8 - Kıbrıslı Rumlar 

bug!ln de Adanın bazı yerlerinde 
nümayıoıer çıkartmışlardır. Bu nü 
maytş!erın en ~lddetllııl LefkO§enln 
Taşra bölgesinde olmuo ve binler
ce Rum ıEnosl6• diye ball:ırmıt
tır. 

Emniyet kuvvetler! bu Rumıa
n dall:ıtmak için caz bomba ı Te 
cop kullan.malt zorunda kalmış. 
tir. 

Öte yandan EOKA tedb!.lı;I ıe~ 
kllıitı bufr(ln de risaleler daAıtmı' 
ve Kıbrıa me5elıoslnln :varın Bır

ı DeHmı ,.aı 6 scı il ıla • 

Ekmek fiafl 
indirilmiyor 

H0kl1mf!t tarnrında:1 yapılan ıon 
rıat donı:ıunnaları esnasında on 
rııtıarında da bir tıat tndtrımı ~ n
ıuna !Odll<lll! 'nl blldlrmletlk Bu 
mevzuı:ıa kendileriyle temas ettllll 
mlz llırtllleı yapılen rıat lnd.rtml. 
nln ekmeğin ııatıP f atına herhan· 
!:1 bir tesir ıcrn eı:ıem }l'CC'ltlnı bıı· 
llrtmhl!"nllr Bu tznt11ı:a ı;ıore ek. 
mek l'llklden oıcıuıu elbl yine 30 
kuruştan aatılacütır. 

• 

' 

y AGMUR YAGDI, su KESiLDi - Trrı.:n l•Oll' ballının ıı,ı 
ıtOn c·\ Hl pattnması ttır.

rınıo, ılüıı •f!h lrtlt •ıı •ıkınlı•ı ._. .. ı.ıınıı ıtr. Bıı me3aııı11 1•tanbul d· 
hl'l lııtle ' (lpl.upı - \ f!dll.ıılt :ıra•ınn dl'\ ıınılı fııknı ('(lk 23}"1 r oe:ı.tııt~ 
~ıı 'f'rllf'hllnıl• , f.dlrnf!l.;aııı • "'Ulla ııahmf!I trıımt"ny ıUznı:llhı '"" t'l
ntrl~ lf!, Rnlaı • ""lrl.f!rl " Kıınıı.nııı • Yf!nlı.nrıı bl\IS:f!lf!rlnrte ,;utor 
ınllnrırf!hC') it! ı•l.mı ıır. Rfo)otııı <'I hrllnıtl' l•r, ~lf!rldl.-f!J.l!y, ı ıı. 
liıırtulıı • Hnrhl,-f!. \ln,.kıı, \"ılıtı7. 1.tu•ııı. t'lllrr, 1 nı.~ıın, t tıl.1411 
ı ·oddt"•I. Cıhaııılrlf! HB.•1..11), JlolmahBh("f', 1-<n•ımıı~n \e Oıılııtn\"R ka
ılıtr olun nhll ı.1-1111~ il' llr•ll.tn<, \rnaı uıı.11, rn Ortaı.11,. bölı:~ıerln-
11f! nıtına\tbr llr. Arnarntkl\) - Yrnlnı ııaııc nrn ında da •f!vamb 
tat.at ıqıf teldlte •• ftrlloıtııır. · 



•AT•&ı ı 

B•J!li)~· 1ijl1IJI 
ZİRAİ MAHSULLERİMİZ 
NASIL DEGERLENDİRİLİR! 

Çalışanlanmızın ---
~zde aeklenl ti· ~ Yazanı ---- hayırlı bir netlce 

Safaeddiıı 

Koranakcı ... 

verccektır. 

Tablalln !Otu? 
ve ltıtctınc bn!i· 
lı olmııaına rali· 
men, TQrklyemlz 
ıçın bir butday 
J.Şllhsal ml'mlc-

raatle meşgul ol· 
dutuncıan, TUr
ltlyemlz için bir 
&lrau memleke· 
tldlr, dlyeblllrU. 
.BU) Uk şehirleri· 

mtzcıe oturanla· 
nn mUhlm bir '-------------.1 Jı:ctıdlr, dl)ebı. 

Jtrız. Fakat mem
lıılı:etımızcıe bu •11ny nna ıı henQ:ı1 
istenilen evl)e o yOkııelmem~tır. 
Malı:ıınıacıııt. tehrl)cclllk, zı~asta· 
cılık, kolacılık, blııkQvltçlllt but· 
dayla ilgili ı;a:ıa~ ldlr. 

t:ı.aını topralı:. mah&Ullcrt aanayt n 
ucarctıyle me gul olmakt.adırlar 
ııncuı ve llln olunan ısıatı.attk· 

lere röre, eltlme elnrtıU ıoııratla· 
nmızdan ancak yUzde 13.13 U ekti· 
meıı:ı.e, zlraate musaı~ olmaııına rağ· 
ınen 44.329 423 hektar arazi de 1;a· 
yır, mtr'a, )"&Jlak olmak Qr:erc tul· 
lanılmalı:tadır 

OtmlJet 1 tlsadtnın fert iktisadına 
dayan<11ı:ını sıız onun 1e tutacak o
ıunıaıı:, TUrk cemiyeti, zengınııaının, 
mll.ltatl411 ntıtuaunun mtlhlm bir 
tıunını ıe il eden rork toyıusunün 
r:en&lnlltlııe batlı oldu~unu kabul 
etme.le nıccburlyeUnde) ız. 

.Memleketimizde ı:eıııtn, büy{lk a· 
ruı n 1;trUlk sahibi toylu pek nz· 
dır Koyıomuznn blrçağu arwden 
mahruındur. Toıırnk sahtJ>lcrlnden 
mühim bir kıamı, araz.Wnl Ziraat 
Bankuına veyahut mQrabahM"ılara 

!pot.ek ederek borçlanmıılardır. MUlk 
uhtbl ltöy!Unün eıtndekl toprak u 
Iat parçalar halindedir iti, bunlar 
vaut.ı a • ıo bekar aruındadır. 

Ar&8ıra c::ınlı hayvan lhnı.ç etmek 
tey1 Halbuki boynuııculuk, derici· 
ilk, balır.: kçılıt, nlamcılık, hay
vanla llıl•l onaılardır 

.Bunlar ve bunlarla llglU ııraı la· 
mwıl n.addclerlmlzln. tik madde 
lıallndcn mamfll madde nallne G"Ctlrll 
meler!, zirai latltual maddelerlml&ln 
dej!crlnl arttıracıı ına, Uk mııdde tıe 
mamfll mlldde araaındatl kıymetin 
yudumuz<ta ltalacatına oUphc JOk· 
tur. 

Bu netice, r:ııemleketlmtıdc zirai 
latıtıaal m ddelerı ile rakından alCı· 
kalı ziraat 111nayıının tcuaüsünO 
ve bu da, ı:enı, bir iş aahaıının mey 
dana gelmwnı aa la1acattır. 

Balık, hır teılt den~ l&tlhaalCıtı· 
mızı da dahli olmalı: tıure. hayvıın 
malutillerl sanayii için Irak, Rua· 
ra. aurtye Flllatln, Lübnan ve Yu· 
nanı.tan gibi yakın lı:omsularımıun 
bu 1Jte bizim için devamlı birer 
müşteri oıaeaklanna tanı bulunuro
nır.. 

itıncı cihan hnrblnde TOrklyemlz. 
büyUlı: bir çuval ıılcıntw çekm!ştlr 
Bugün de bu buhran araaıra iten 
dlalnl htaaeıtırmeltte<llr Halbukl çu· 
Tal imaline yarayan ilk maddeler 
mebzulen memleketlnılacıe bulun· 
maktadır. 

Bazı toptancılar 

hakkında tahkikat: 
Ellerindeki malı perakendeciye 
\erıue~lp, avnı kAn kenılll!!ri al· 
mık lsteyeıılf'r cualandırılacak 

Murakıplar tarafından yapllan 
konU'Ollar netlcealnde piyandaki 
bazı ;ıda macldclert toptancılarının 
'fllerlndekl mattan perakencıec:ıllere 
akaettlrmeyerek, faza k r temin! 
gayatyle, doğrudan dotruya kendile· 
rının, perakende satışlar yaptılı:lan 

anlaşılmıştır. Durumu 16zı OnQne •· 
lan llgllllcr, bu kanuna aykırı ha· 
lln bir an evvel Onlenmul lçln t.e· 
tebbQ.ae ıecmı.ıerdlr. 

Haber aldıtımıı:a sOre vilayet bu 
meTZuda lı:endlalne tanınlln ıellıhl• 
:ret! ı..uııanarak, toptancı olduğu hal 
de ııerntende c tı' yapıp lahit klr 
ca •tayan taclrlM hakkında ıerckll 
cezai mUeyyldderl tatbik edecekUr 
Bu arada adı ıecen tacirler halı:ltın• 
da bllhusa Mllll Korunma Kanunu 
maddelerinin tatbik edlleceııı bellr· 
tllmektedlr. 

Piyanist Vlado Perlemu-

ter'in orkestra ile konseri 
Plltl..nnonl Dern~ı ıentonllt orltee 

ıraaının 19 Aralık perşembe ıuncı 

a' 18.30 da Saray ılnemaaında Ce
mal Reş!d R'Y ldal"f'slnde 'ferecrtl 
abonman konaerıne Fransız piyano 
llAtadı Vlado Perlemıı ter ı llat ola 
rak iştirak edecettlr 

Akaretlerde bir 
taksi yandı 

tıraaUe uıraşan halkımızın top· 
raktan lltıtade ıanı. modern tıraa~ 
.,, ıttı..t taldelertne unun d~ll 
dlr. KöylümQzün tıral teknik ve 
aermayeden mahrum olufu, buldutu 
parafa vrr<ll ı rtıt.aek talı;, toprak 
aıahaullerının maliyetini arttırmak· 
tadır. Nakil UcreUcrlnln tulahtı, lı: 
.,, dıo plyaaadakt maoıerllerln denm 
1ı olmayıoı. toprak mahaullerımızın 
llı:tlaadl ınlnada d crlendlrllmestne 
m&nl olmU:tadır. Dlfer t.aratıan htl. 
li Jı:eııdlllnl ot.rlt tneklı:UIOnden kur HUIAs:ı. olarak dlyeblllrlz ki :ı1lrnl Dün Otleden aonra, Beştlı:taetn A· 
taramıyan bir kıaım kOylülerlınlz. laUhu.litımızı, memlekot dahilinde knretler JOk~uncıa feci bir kua 
ancak bir lokma Te btr hırka lç1n nıamfll bir hale ıetlrmelcle ilk mad olmuo ve freni pntlayan bir tak!l 
çaıı,matıadırı.r de ile mamul madde araaındatı rar 1 yanmaya başlamıştır 

Zlral hayatımızdaki bu durum, kın memlelteı.tm'Zde lı:almuını dışa. Şoför Basri Öztü~k ldarulndelcl 
ltOylünlln ka&aba ve köylere altmuı rıya lüzumıua ddvız gltmemtalnl te· 523.57 P1Alı:a numaralı talı:.sl, dün öA 
na, dolayı&lylı bazı rerlerde ı,çı Uc• mln etmlf, memleket dablllnde re laden ıonra Maçka bttkametlnden 
retıerlnln dlltmeatne ıebeb1yn ver· nt iş &abalın bulmUf ohınız. B~k~ lnmekt.e lkm, Akaretler 
mekUdlr. Şu ufak ınceıemeden an.ıyorıız ıı:ı, yakutunda blrdenbl~ treni patin· 

Modern lltUır ı vuıtalannın be- TOu: lkUaadlyaunın bel kemi ı o- ı mıotır Korkuno bir hızla Yok~ in· 
noı; ıarııu vethllı taammüm ecıeme tan Liral ı.tıhsal maddelerini kıy 1 meye ba,:ayan takat, caddenin kala 
mul. mevcutların yedek puçıı ve me~endlrmelı: ıç.u. bunları ertk iç, balık olmll-'ına ra4ıneıı. tofö:Un 
altal'J"&klttan mahrum bulunması, ~ret dış puarlarda mamul blr hal aotukkanlılı4ı vt mahareti JUıı:Un· 
11Uhaalden matlup nrtmın alınma- de •evlı: etmek lmlı:lnlarını aramalt deu, Um.seye çarpmamış ve olanca 
aına ımltıln nrmemektedlr.. ve bulmak mecburlyeUndeytı:. hwyta bir duvara blndlnntıtır. 

Ziraat lt!er1nde çalıtmaıanmwn 1 Çarpmanın ıtddeLI aetıeblJle, t.alı: 
nr:l1etlerl de incelenme e deter. Bun K I' v ı • • h lk alnln benzin deııosu ııatlamıı ve 
lar, büJtik tlraa• l.f!etmelcrlne bal ocae 1 a ısı, a benzinler dOlı:Ulerelı: yanmaya başla· 
ıı. rOtUrü, aylıkçı vı JOıı:decl olmak mı$lardır 
Uıerı bir taanlte tAbl tutulabUlrler. 

BUyUk zıraat hleunelerlnde çalı· Odununu yazdan o aıraaa t11blnla içinde bulunım 
ff~ toprak lşçllerl et.aerlya bir çlfı;.. yolcuları. blr teY olnııı.mıf, •ofdr ile, 
ı~t.e do~uı.o büyUyen rçnçperlerdlr hatif birkaç aıyrıltla tehlikeyi ucuz 
Bllhaa ark 'flliyetıerlndc tesadüf Al d d • aUntmışıır 
edilen bu ıtabıı ışçııer ııemen hemen Say 1, lyOr Kabata~ Erkek Lı'ses"ı 
bo .. az tnklu una 1;alı ırlar T 

OOtUru oıar1tk çalı.an ışçlLer mu 
ayyru bir iti bltırınce:re kadar tutu• 
!anlardır Aylıkçı, çalı tı ı mUddet 
çe Ucrtt a an bçld.r. 

rUZdı: , haaadı müteakip mahaOI· 
den h.16.:e alan t çldlr 

• KOy ıııt eh tedav 1 Olçü ve va· 
111411 can paradan baı:ı yerlerde 
hfmen hemen maıuumdur Mallar 
ko ıunun lntı a ına ;öı:c ıcı metle 
ntr; 8& 1 4' lcrlmlt.dL_ alli 'fCtb 

ti pa r arda o du u ;,bl 'ltlO'ba· 
de e e a d R ~ Kö ı ı et.rdl 

mezunlarının kongresi 

i.stanbul Kabataş Erkek ı.ıaesl Me· 
unları Ceml)etlnln 50 net yıl kon 
reaı d!ln &abııh ıan• ıo da 11.ae kon 

te:-ana aalonu11d:ı raı>ılmıştır 

Demokrat 
PARTi 
programı 
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B lr an ene! muayH'ıı prnı· 
r11ma ahlp bir I> ı•1 pnrll 
olarnli umnm1 erı.ar l.llf8ı· 

aıııa tıı.m11ı. IULıımu. bizi ıtıralle 
harrkelf' mechur f'dl)ordu. Gali· 

' 

ha Araııı.ı ayına alrmlellk. Bıuu 
hanlf' tılllf'n ı,ı hlr an t\\Cl ili· 
llr~hllmt'I. ıcııı, ıerell ;ilmlOr.IU 
hlr IQ)rt'llt' hlr hafta ı.ıuınr ("a· 
hıtım. rroırnm ta•lall hazırdı. 
Ari.ada lar toplanarak hunun il· 

r . KUŞTÜYÜ FABRiKASI 
SlllTANHAMAM. CAKMAKÇll AW 

SANDALYACILAR Sok. 18 Tel · 223021 

~ \ ı m rta m a .ıJll d b ku dan 
o~ber a r Fakat maa et '>u •P 
ttda m bade ot ıs em ndf! ıtO\ 1 ı 
muhtar d dlr K PbaJara ıı rcceı: 

~o lard o ı bclı:lcyıın muh'cklr mu· 
tav&J>aıt ar vardır. Bu maelrııba ar 
bir tutam iter veya tuz muıcabllln 
cıı lı:OylUnün elindekini, avucunda 

·:::··.:::··················································································· .. ····················· .. ·•····················································•···························································· ~~-~~~~~~~~~~~M-15-T-IK-ı 

tini alırlar. 
Mllll hUlı:(lmet .,. onu takip eden 

cumhuriyet htlkflmıtlerl, Tilrlt lı:OJ· 

IUıünün kalkınmnaı. kOY lkt!Udının 
duzcnıenlp ıcııtmeaı lç~n birçok müs 
oet n ba .. rılı uerıcr vucuaa ı;etır 
mı..ercıır. 

Btı:. hUkCmetlerlmlz uı.rafından 
ıoıtcrllen yardım vı yapılan moda 
halelul ıükranla aıııırlten ufak blr 
ı.emı!lnlde bulunmıık !atıyoruz. 

Zirai latlhaal madc1elerlmtz4en bir 
çoıunun hım olarak ihraç edlldl.41 
ma!Cmdur. Bu maddelerin Türltlye
cıı tılenlp deler endlrtlmeel hiç tüP 
be!I& iti meı:n eket lltt!sadı lctn cok 

MEVLiDi ŞERiF 

Allemlıln bOyOtü 

ARMATÖR 
Lt n·ı \ t.ı.ıu.~l'l'ııln 

Ve1atınıı. kırkıncı ırtınüne 
m~aellf lG Aralık 1Q57 Salı J;O· 
nü Tc,vııttye camllnde tklı~cıı 
namazını müteakip memlcke
tlmlzln tanınmıı ehil Kur'L"l ve 
Mevııcıtıanlarındıın H Hafız; Ab. 
cıı.ırrııhmıın 00111 ııeııııeıtı .. 
H Hah.· Eaat Ocrecıcıı. H lla· 
tıı Mec.a Ba;li(lr, ll Hat121 l"a!ı· 
rı Kaya oıınenll, li Hafız H 
İbrahim Çannkkalcll. H Hııfıı 
M Zlyı Karacan. H Yahya Es
klıehlrll Duahan ve dlter cami 
arkada lan tarafından Mev.ıcı, 

Ş•rlf oıı:unacalt ve Hatim Duası 
yapılacaktır Arzu bu) urıın ak· 
raba. dost. "e cıın kardeşlerlml· 
&ln teorltlcrtnı rlc ederız. 

'elkt!ıtrl \ll~I 

TAŞ DEVRi 

lşn· Hİ~ AtHVv\ s112.ı LA 
t'ıvı Buı:>u ı·viNı c..i.i llj. 
~ÜYOI.! 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 

• 

PEKİYİ AMA 
NF.Of.N fiOYLE 
~PNlt;.ll\J 

AVLAlllNI P.4~ 
l..AŞl)o(')R G.4-
Lİ9A ı;ıu 
A'DAMLA~. 

ı\AA. SİRİ'iİ 
KOCA sot..Avı 
sun LA/loo\ rş 
Cörıiı:>li~ 

• 

EFLATUN NURi 1 

(Dttamı ur> 

.. YAZAN; 

Prof. Dr. 
Fuad Köprülü 

urlııdf' lnrt'dt'll lııı·pyr mllıııl.11· 
~ıtlıra ıırı,uı.. 1111 nıılıııık11511lıtr 
ı:tınlPrrt! '' ıı·rrlf'rN> dı•\ıını rt· 
ıt; (•iıııliü prııı:ranıııı 11lnr11ı:ı 
liıat·ı ~.,ı.;ıı ftzrrl111I~ ltıltııı.: ~ıme· 
mlı: ıar.ınııtı. llüliln nıf'mlf!'l.:f!'I 
1 ı.,rını. uınııınl ,.,n•lıırı Ilı• de 
oı .. 11, l\·lıır ıılnıı ıı:<'nlş "' olılııl.· 
\'il trtrrrııaııı hlr ı>roıı:ram ür.e
rlııde ittifaka ' ırınııı. ıla ı.olo.) \" 
çatıuli olarak ııır ıe ll•·ıcllıll, l'roı 
romda, hqtıııı ona ı.:ulıır. aynı 

ruııun, R)lll 111111 tıı.ırlf'rlıı. n)ııı 

mantıtııı hllklın olmu.ı. ınnddf'· 
lt'r aruında do&nıdaıı ılo&ru).ı 

ılr*ll rnı.nt dola) ı~b il' de ol~a 
bir aı.,,ıı.ııı. b11luııııı.ıın11•ı 14:r:ıııı· 

dl. 
Dıırnıın :ın lılr ıc:ı) retır \:all1ıl· 

ma~ına r11ır;ınt'11 ı.olıı) ) Urllml')f'll 
hu ı~. ba,ı.a bir f'lıl'Jllf! dr at.•a· 
ınaı.ta idi: Haıı arlindo,ıarlıt lııı· 
.. ıı-1 \'I' ıı.ı nıılnA•l'hf'tll'rl ohııı 

lılr iki :r:al. ı.ı•ıııllllJ..lrrlrıdPll mi 
)Olo.•R hu•tı•I hlr dl\f'tlt' ıııl toıı· 

ıautıl11rımu:a ıle\·11nııı ııaııııclılıır. 

h.f'ncllltrlııP ılirf! fikir u ı.ııııa· 
atlur ıı:ıhlp olmalıtn peı.: tabii 
olıııı lılr iki ı..ı~lnlıı ılahıı ıııılııa· 

rrllf. ı-·uaı 1-'liıırlllıl 

ı.aşalara ı.ıııılıno.ı. fnJdnsll >r \e lıı,anııı. h(l)shetlıır en U)· 

n~llreslz olarak ı,ırrl uzalı> o·. sun bir prrıı lı> olarak ko.bııl e-
•uatl,.rce münaka~aıt:ın biç bir drr ~ıe Türı. nıllletlıılıı ııb a•l nl· 
,e,· çıkıııı~ ordu. llalhuı.ı biz. ay- ı;İııılu&ııııa ınııııırıı lllz ııuuunla, 
larllıuıbrrl •tiren mll•trrt'li \"Dlı'· J'tlrl.l)t'ıle lıenllr dı•moı.rııtll; hlr 
malıır nr.tlreslıııle, biraz ulımet· 1 tf'ınlı1 tatbiki r.ııınaııı ıtt'lıDC• 
il \e mun11lmşıılı da ol•n. ın1111J· lllilnl " mtllctln hı:ıırlıksır. ol· 
H'll flklrlt'rılt' hlrll'~~lılll.ıorılıık. ıını:unn llrrl .. ıır .. rrk ı.emlllerl 
:"lhıı>•t l\"lnılzden tılrl, hu harll'• nl ınlllrlln \R.•1"1 ırn~nıı totaliırı 
tl'ıı ı tlrııı.ırrt• ılıılrleııerek, dürt zllınl)etle nılllt'llll olı;uııltıııııı.ı 
arı.adaşa mllnhasır lı:ıılnıadıiiı l11111111n deınolmıtlk ıtlhul)rt ıırn· 
taliıllrflf' hu nıll.ı:ııkf'rell'IT. hllrıık ıııılııt.I hU)lll. teı:ııdı vrtıı)u kıı)• 
f'tml)l'l'l'llıll O)lf'ıll, Hu hıılilı 11111~ olu)orfluı. lllzlııı l~·lıı tlf'· 
1111ı111lf'11')1 hrrl.t'.ıı liahtıl t'lll. mokrusl, dorılüııeO ıııııılılı•de lı.ııll 

Hö)let·e tnhll )01111111 ılreıı mil· t'flllıllr;I ı;ltıl, ı<llııllin df'\lt•l fil· 
ı:aı.ı•rf:'lf'rılt. urııtıe llerll)ettı.. all)l'!lt'rlıı•lr 1111111 ırııııeıı \r. hııl· 
proırıınuıı " ilaha •ınrıt da ıb· .ı..111 ıııı·nfııııllıtl ıını..1111 ı.ıınıak, 
,uı;ııu ı.ut'l ır.kllltrl 1111') llııını ·' urıılıışııı r.·rıll "' !\'tlıı111l tını 1111 
11'1111. TUı.lı&llıı ilk tıısıuııııı lıa· ııaı. \ e h il rrl) t'lkrlne ~ııhtıı olma· 
:ıırlamnk \azlte lııl Korollaıı ile ıııı IPr\•ekleştırııı<', ~ ıırtda~lıır 
rııhnıelll Reflli ::;c\ kel lııce)c Hr arlbııulo tıııkuk " ltllı;lııl, ı.arııı 
ııılştlk; lıu tllıük, ctlirUU taı.rlrde Jıl\lı •l'\ı;I \t' all,)'1131 H lı..tbodl 
teııı.ld etııırıııııı: C.11.1'. ıuzueıı ınf'nfııııtlr.rde Aht•uı;ı o.&laıııuı.-
ııtıı «milııtıa .. ırıuı ettin onu \C tını. llulbukl trk parti btrmı 
lrudc:•lnr ıtöre l~lt'Jenı> bir mekıı· \e tef ldnrr~ı. ııoıon ıııC\ kileri 
1117.mR dt'ıll. dl' rece dercaı de· \C meııtaallerl 3 ııtnıı. ı.cndl ıı· 
nıoı.r11llk eçlmlerle linrulıııı bir damlurıııa ıalı•l' eder: tın nıııh· 
le~kl!At olacaı..tı ilk hnliıeıo dı ılııt H ııııtl) uz.il ı.oııırc dışıııdn 
ıOrllııllstı ltlbnrl)le c.ıı.ı•. ııln kalaıılıır ılt'lll onlıırııı nııthkll· 
lo;lnr \:Oli b~ıtLf'JP.lt bu 111.tlll., I\' mu utıırlıır; b<i)lr.ce ınAnen ili! 
lo;urulu u \e tılr>I' toru lllbıırly- ıurı ı>urı.:.011 ıurıtnıı hıılk, 1111111 
le oııdaıı ıam.unen il) rılı)urılıı trsnııtidilıııı t.ıı> bedrr; ı.atplcrde 

P 
roırumııı haı.ırlıırıı~ı bıılı.· karşılılilı e\ı;I \C a)ıı;ı )erine 
l;ıııd.ı biraz fıu.lu t11hllAlıı lrnrliu \t~ hıı•tılllt'I hukııııı ürer. 
ıırı,ınıııın teı. tit'behl. De· Hlr nılllellıı ıuleta nı Ut'\ 1 ~ Llll· 

ıııut.rııt Pıırtl lklldııra r;l'lılll.lf'll nu••I •leıncı.. olıuı hu kurı.ııuı.: \e 
UIUll tılr tııl.ırn 1.lrıısrlt'rlıı, en• lt'hllkl'll \ 111.I) ele 1111 H'rııtı•k I• 

rıııla bıırnıla ili) 11 hu ııroıı:rnnıııı ~·in ırı.ı ı.:ıırn, hııı.ıı.ı ılc11uıı..rıı•I· 
lııııırlnııı 1111111 ı.ı•ııılllr.rlıılıı ıle ııır. 
rnllerl olııın clhl ıı:ııruıııııı•k 1,. T lir!. ct"ınl\l~I\ ııllr. \C ıııill· 
t<'ınrlrrldlr. lfıHlft hıııılıırıııııı. ki) el e,,ı.-tnrııııı ıln' ııııır. 
ellr"f'll dııhll ileri ıotıırert'k, ıa- lhtııtıı llnl mlllelll'rııe ol· 
Lr.le Olllalıırıııdıı bu tarııla hl· llU*ıı ı;lhl ıııenılet.ellııılıde Cle 
lllıılıırn kıılkı•ııııılıırırlır. lllr~ ıa· tı:tııııııl I• bfilıırııııııflıı tııbll ıır.· 
rllıl bir b11klk11tı11, ııu u~ı ıııııı..· ııı;csl olııruı.. ıııııtılelif ı;ıılı ııı.ı 
..ıtlıırlıı \c.Yll Ö\ uıımı•k lhtl)al'I•· :ıüııır\'h:rl 'ardır: ~Ulı th•r, 1 ı;I· 
le, > nbut du a;11rlp bir dıılı;ıııl.ık lcr, erbe t nır>tlcl. "ııhhılr.rl. mu• 
ile tııbrlf edlllHblıtl Ölllf'lllC!.: I• 11111rlar, \.11. lllıl, Ult blllllll bu 
çhı blru lufalUHu ı;lrl otr,)I """ l\:llıııul dlıureı.- 1111Slrnta bir 
rıırı ı:orılilk, l'rıı,ı:raıııııı lt.lııtl ııtt·ıırunı l<"J..ulı '' ıuflr ııı .. lt·•I .. ı. 
ı.ı-uııııılııl..I cıllük Omeı l•ll'rlıı d ııı:uıııı 1 nııııııı ı) ıırıır. \ ı...ııı~. 
lı.ılı•lııolt• haLı ıııuırha••ıs urı..ıı· tnıntnrıır t.-nnıhJ;;h ııınnu•r.tı~ı '" 
ılaşlıırın rıı.ırıerlnl' rııtır.ıl'ıını ... ıııı·ııroıııh·rınlıı ııııııınıl llll'llfll.ıl 
ıtllrııh t• ıl•'. Ltuıılıır ııcı. ıııulıdııt ı·f'rı,;ı•\<''I l\•lıı ır, l\'llıııtıl mi 11'1 
htr ıl.ılrı·ıll' linlıııı ıır. ll1111•tı•h-r· "• lıı•.ıııl lt'•tıııılı ıırt•ıı•lıılrrlııe 
ıle hıı ı.ırı lıldlrılıırda 1tıılııı11ınlıı· ıı• 11111 oııın ııın•ııl.lı• ılrllnıe•I Ilı· 
rıı 1tt'llı11·f'. bııııl:ırııı lılıı• \crıllli· .ı:uıııuıııt \C ınıı..tlııııı.ı ıııııııı)orııt 
ll'rl ıı.11.ı ta.ıaı.ıarıııın ıı.la l•llfıt c \laılfle :> \C ı;ı . t 111111111 lıu> .ııın 
dı• oııınmaıııııını ı.an ol~rnı. trıı ıntı•n1.eneli \t' llhl'nkll hlr •U· 
ile ı•ıkblllrl1.; çOııkil bıııılarııı rl'ltl' ıııı.ı~afı l<;tıı. nıııhtt•llf p.ır 
uııtınışlıırl> ı.. lllılııı rıı.ırıerlm ı. lilı•r ı.uraraı. .. h ''' ııııtınılıı lt•şlil· 

VATA :-i -11 \ R\l Ut tt31 

Türk film ar~ivi 

T Urlı.l1e'dıı ......... . 
ınırı kırı. 
> ıhtır film 

l;f'Hlll)Of. "'il• 
ı.at lılrlncı l!ltlJıl!ıılW.!IP.ıl 
Ullll)a ~l\\IL~lll •. 'I ı' 
dl\ ı.:nrlleıı ıl 
ı<Pl'nteı>. ul'ıı· liiltillil 
~ 11 _,,, ulllm· 1,iıii!ı'ti~Wj~ 
ııırl Al:a'nııı • : t !. • ı , 
11111\ .:ırın oı-
,1111, ~taın.ı Ga 
,ıı .. r l"eml)l'll adnıa çeHlltıı 
uıJlnıınzıı, "'lllrı•lıbl)l'•I 11ısuıı 
huımıı sııdl'<'C uı.: hl'~ \;itinin 
lıııtırl~ ublltı·eı;I 111' 'ftırı.: rııın 
lrrldlr. Hal ta d11ha 'oııraııırı 
Ktııınl rııııı t:ırııfıııdan hnıırl ı. 
nuıı 1 laııbuhl.l bir fa<'lll ~\;dllll 
ı<or.ılc Kıılar·a lı.aılnr lllh rıını· 
ııı. oldtıl.(•fl h.ı~arılı bir proıltıli 
•!)on dn hııııııı blr.r tnf'(·htıl· 
dilr. nu srrıde ~·eulleıı '" de\ 
rlnlıı nrtlarıııa chre ıııı Çf'kld 
ulr Cllın olan ıı \lr~trn <;onılf!k•> 
drıı hile ıeı. hlr mel ro rıeırıı 
lif \l'lll pı> ıtır )Oktur. Dtahıl 
onraı.ı >ıllorda tııeı.. tıını 

btlld)O•llllf!R tCHlll'U ili. al' il 
ı ürk tllıııltrl için ile durum il)• 

ııuıır. ille birini ıtornırı.. tııı· 

liliııı nw\ı·ut dl.'&lhllr. Zira Tnrı. 
tıııııl·lllı:ı ı~tıı bir ar~lv J apıl. 
ııı"'' bu&ilne J..111ıar dUştınlıl· 
meınlşllr. Du l uı:den ılf', 'J'llr!. 
fllmclllıtlııln hiç deill•e ilk o 
t 111 ) ılı fllll'ıı ) ot.tur. Bir tıını 

urşhl hlr an iınce ı;rr~·ekleşll 
rllıııezse. huııtn ııııııı .. nler u 
lllC\cuı olanlnr da J ano il.) uı 
aklbete ntrı)ıt<'al.:tır. 

\lrfleııı Olkrlerlıı hiç hlrlıı 

dt• hh; hlr •ıınnt hu ııert'<'C ııa• 

oıtıoş bıra!.ılmı~ deilldlr. Ttır. 

Kl)ede l'umtıurl)eıtrııhfrl ber 
ıtırın ba•ınıı Jıızı \t re•lmlerlu 
derlt'nııır 1•1 'ılr l\nnıııı lt!reglıı
ce dtlune •<>knlmu•tıır. Faı.aı 
1934 Hlında )tırtırlngl' ııreıı 
kaııuıı, fllmlerl bu ılPrtemf' dl 
~ııııta hıraı.:mı,ur. llrr bakım· 
111111 tıl.'11 en hlr •o•)al luplıı· 

1111111 hıyatındıı. J lnnl 11<; > ı ı , 
ı.ıaııuıılnrı da ,,.ı.ıtır. 111;11 ta· 
rııııı ı ll'rlrnH'! kuıııııııııı ııuı.ünı 

lr.rl de tııııtınıın ~urlluııın ıö· 
re ha.ı il e ı.ımıııır. Hunun tıöY 
it- uhtııııııııı fıtrkf'dl'ıı ıııllllrı 
de Jt'nl hlr dnlt•me ı.1111111111 

hıızırlaılılıır hııttıı :'\lııerlf \ e. 
kllll&lıu• lılr ta•11rıJ ı çoı..11111 ı;nll 
ııuıar. hl.I kanunun nıllphrııı 
lfudell lG maddesine ı.arıııııtı 
l>u Jt'lll tıı•arııln ıeıılş \e aı:ıll 
lfııılrll ,.O pındde )er 1111,or. 
Uu ııınddr.ltrdP.n en uıır.nıııı,rı, 
Türı.IJrde \'f'Hllen tıınıırrııı 
\il dolıtıırulıuı plftlilarııı blreı 
ııll•hıısının dn dt!rlP.nnı~l 
meetııırl)r.11. l'ıısarı, hu iki mııd 
ile !\'in ~lıtullllt. ,\ııı.nra'dat.:ı 
\filli Kfl ıtıphane·;vı ınuuı.ı.aı 

lllf'rkt!J. olıırıı k Jli'I 'rl) 11r. 
Çr3reı. ~tınllıı )at.la an ıııı 

nııııı~ı olHıı df'rlf'mc: kanunu 
lılr wı. hnkıınlıırdan bir an öP 

1"11 ) f'nllenııı,.al ı;eırrt.I) or. t"ll· 
kııl ııılt'rı• ~ıı rıım maddf'.tl 
ı•l.•llilnl ılıl'<•llm .. ı. ı~·tıı Jl'nl 
tıı•arı hl r nn lint·r kıtıııınlıışınl' 
lı, Zira K<'çnıl~I 1ı11ı.ı.1ıııtn lıllgl 
hıılııııml\'1111 •ıınıııı.ır. ı;aılaııı 
tıır reli mt' ılfln) ıt•ına htc hlr 
z:ııııun 1'11\ il 11mnılıtr. 1'11rk rııın 
c•lllğl ııc ı.ııılıır hor ı:örUJ.r. 
dr, ı.ır1' 'ıl'ık gt'çnıl•lıı"tle tın 

ıı llı:I çrlilcl vrneı.ıer nrııııı • 
1..n> ııı U•I ıır. \il •IPI> Clihıılri; 
, .. ,. •ili, ı.rıılthlcl ııorhor ı ,., 
il), 111 IUll"\'D•I ( 1 UJfl ), \ ıırUD 
!;ıı!ıJlr)r OIH< >, Ullills "'""I 
ı 11~1111, 'flltıa•ı 'J nh•lıı ırı~oı 
Urlrrln t.rr•I crn:ı:u. llt'p va 
tnn ""1ı:1n t 111.'\2} 1•orı.: tllnıl'ftt• 
i:iıılıı ı: .. ı•ıııi•i 1tnı.ııııııııırııı ııs:ı 
c·ı•l;h-1 •'rıırl.lı••ıllr. l'11li111 hu ur 
Ul"lilı•rl ııı-rrılt' lınlıııalıT 111• 
'J ıı rı. rıııııı ıır•h 1 hnlı'l ynı.:. o• 
sa Türl.l~~·ıır )llıla. ı~ı \1')11 

t.utlı. elll fllm 1,;l'\rlll3or. 

lzmir'de hava düzeldi 
uraı.ıııılıı ıııın titr ıeı::ıl nıeH~UI· ııltlııııııı:ıı.. ı..ııil ıı~ıtııllr; hlllıııı 
tıı. ıuı111,11 , .. lkll•.111. •ahuhırllu ıla lzınlr 8 - Bir aıUdclettenbtrl 

l>ahıı r:l>ude hırlh1 hlr cheınınl· •llr'alle ltşt.lll\ll.11111111!;, )llııt her devam ecıen kar ve fırtına buırO" 
>l"I ııı 1) 1111 bu 11.ııtılıırdan oıırıı, 1 ılrlll llll'.ı>ltl.l ı•tıul.ıellrr. ı.11111ıe· kesilmiştir. 1zmlrlller Q'Üllefll btr 
Vemokrat l'arll ıırııırıııııınıt hlı rıııırı~r. •l'ndlt.ııtar ı.urm:ık ıla 111· gün ııcçlrmlşlerdlr Subnnet + 8 • 
ı.ım olan hnl.11.alf'ıı fltınnı.rııllk IDt'>:ıııtı "ıll: :1. tıU ı dl"t kadar yükselmlş;lr. 

ruhu, ıımumı bir dUıu a \C ınrııı · :=.;.;· ;;;;;;:=========================:t ıeı.cı ıortı uıı, da) nıııın bu proı:· 1 
runıııı haşlı!',ı esa !arını, prııı;· j ( 
raını!.ı ha ıuıı •01111 ı.ııııur hllt.lnı 

olnıı maııııı.ı ln•kıunı, 'n ı:l'n;ş l~~~!~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dr.ıllr.rl) le ı.ı•al'R 11ıılutıııaıa c;.ı. 
1ı,111ıııı .• \dını, uıuıı düşuııı•eıu. 
den onra proıraıııın ınüını.ere:;I 
ırruııııdıı alan l>tmuı.rat l'ıırtl· 

ııln hıklkl liorııl.itl'rlııl anlıt)ıılıll· 
nıeı. itin. hO) le umumi bir ha· 
kı~ııı \'Ok fa) ııelı otııcaıı dtıeuıı· 
cc~lrıdf'yl"- 1111(\ ) ılı ıonl"rııııl:ı 
ııı~ınlelietlmlıdel.I uınum1 •ıırllu· 

r•, flbrllU 1111.rlrlr: 11cHta , urııınıı 
htırrl)cl '" ılrıııoı.rıı•I nılıc.uldı·· 
~ıııııı ı·ı·re).ııı tar1.ırıı. unııımı ı•(· 

kürdıı \l'I ıııuıtmııtlıı lıürrl)ı•ı ırn~ 
rrllnln uı ınOı•ıuttlt l"t' ıırcllııııı 

rıılltf'mAdl ıırlınıı•ıııı, ('.11.1'. ıılıı 

htıtıırı tın htlıll•ı•lrr ı.u111ı~ıı11ı.1 

1:1ı..1111ı ıcı lu\rı, hıındıııı eHelt.ı 

~ &7ılıırımıTdll ıı .. ıırınıt•ııı• \'lllı$· 
ıııı•tıli. ~lnılll ltıırıutıı O P. ıırnı:· 
r.ıını hnı.ı.ıııdıı \t'rt'rrıtlınl/ 1111111· 

ıııi lnıhıılı, blıruıı o arllo.r ılal· 

rr.:ıln•ll' u- o ıı:oııı.n I> n ı \a rıı · 
hı h.1\11 ıclnde ıntııptru eıııırll· 

dlr ı.ı. reull l~ ı ı.aHaıııuli mtıııı · 
kün 01!;1111. 

D 
rmoı.:rııt l'arll, tl!k pıırtl 

ı temini ortnılıııı lialdıra· 
r111i rııcmır.ı. ... ıııı rııııhlcJll 

pıırtllerlr. l(larf'.»I u uınntt ıasın 
ınıık nınl.•aıll)le kuruldutıı tdıı. 

ıırıııramıııııı blrlıı«ı mndıtt.slııtlı• 
hıııııı lf11d1· rtnılttlr: ;ıDrmoı.r.ıı 

J'ıırll. 1·11rl.l)e l'tıınhurl)ellıııle 
flt'lllllkra&lıılıı grııı, '" lll'rl bir 
mılıt\ ı-lıı ıtf'r('f'kltşıııP.•1111• Hı ıı· 

mu mi ~ı.ı·n•tt lıı 11 .. ıııııkr11t1ı. 11.1 

ıorıı, H zlhnl>rllr. ) Clrtılfllnıul· 
'n~ hizmet nı11ı.~11•ll>le kurulmuş· 
Itır». ('ıınlifl, ııcunfll maddi' ı: 
ttııde rdlldll:I ılhl, Ht'moı..rat Par 
il ılrınoı.ra.'<I) 1 11\llUI ııırııfaıııc 

~:llllllt:ıııı ' 
H A V A \"e$llko7 l\Jeteo· 

rolojl btuyoau 
:ııun tahmlnlfflne ıröre buıUn 
fehrlmhr '" clnrında h•va par 
~h bulutlı.ı ırtçecel( olup, rill
ırirlar lodostan baflt olırak ur 
cektir. DUnun rn yıık•~k hara· 
retl +7, en dutük ise +2 srntı 
ırat olarak tu1d•dllmlttlr. 

TAKViM ti \H \1 1 K ın:n 

r!\ZARTf.~I 

.\\ T:? - <ıl':-. :11 - K\!'if:'\l :\! 
Hl \i l ı:n:~ - 1\ \ S 1 ' I :W 
nıuı ıır:ı - C'f'IUll/.l)l'll'\\t'I il 

\ u•atf F.ınııı 

SABAH 07 13 02 82 
ÖGLE l:l.06 07 :ı5 
lKINDI ":18 0947 
AKŞAM 1641 ı:ıoo 
YATSI IR.10 Ol 38 
1MSAK 05 :ı7 12 4(l 

Onzf'lf'nılzt' ıtllıır1f'rllt'n \"il • 

11lıır •• r~ lııılf'r hnsıl8ın 
tJa ılmaaın iade edllmu. 

Türkiye B·ibliyografyasl' nın 
İ Kİ NCİ ON YILLIGI 

Tarklye Dlbllyol!rllfvaııı•nın 1030 
yılında ılk on yıllıkları yayınlan· 

mıvtı. Bunlar iki cilt olup biri 
re&ml yayınları, ö;ekt özel yayın· 

lnrı ıçıııe alı:ı ordu Her on yılda 

bir, yeni on yıllıklar çıkacaktı. 1040 
da yavınlanması belı:lencn lktı.cl 

on )'lllık ırecıkmlş, 411cak buncıan 
lkl ay kanar öncç. o da cvrenı;ot 
onlu ı;ınıtıandırmanın yalnız llıt 
5 konusunu içine alarak çıkabil· 

ml§tlr. Gccıkme)'l belirtmekle 
Basmn. Yııı.ı ve Resimleri Derle. 
me MüdUrltıCü"ııuo çalı~maıarın
da bir aksaklık var. elemek ıııternı· 
1oruz. Biz bı.ı mücıtırlüktckı cı~ 
ğerıı gençlerin nnsıl bir çatıa ile 
çalı~tıklarını ynkıncıaıı ı:Orüp bcğe
ncnleı-dıınlz:. BlbllyoCrafya aıanın
ctakı ihmal. yurtta kUltQrU ırcncı 

o.arak ihmal edltln bir y1lnU ol· 
dUl!Uıta ı:öre :\faarlf Vckllllğl'nl. 
dolııy~lylt' devleti llgllendlrır. Bu 
~" ırerekll önemin vcrllmel11Slnl 
sanıyoruz. 

TUrklyo Dlbll>oBrafyuı ilk on 
yıllıklarda 16 063 rserın konulara 
göre ı;ll!temıı bir {ekllde tanımları. 
nı vennıatı. 103~8 yıllarında ı
ıe 23.691 eaer ba.'1lıp derlcnmlo· 
ti Demek ki, bMılan C4Crler ıtt-
tllı:çe artmı~. t>u art14 toptan 
7 383 ü oulmuotur. Yıllara bakıl· 
dıtıncıa. ı 94:.t yılı 1 907 ile en az. 
IOH )ılı 2 ll06 llıı en çolı: yayın 
YRJ>llm~ ylllarl1ır. Konulara bakı· 
ıacak olunsa. fel4efenln 378 ile en 
az. ııdebıyatın 78Q He en çok yayın 
ynpllan konular olduıtu ırOrUlür 

B!bllyoıtrafya•nın, ilk on yıllık· 
tlıı yapıldılı Rlbl reaaıl ve ıııeı ya. 
yın)ar cııycı ikiye ayrllma.ııı ııcrek· 
ıı ııörülmem14 bu eter bı çooıt 
yayın da tek ıınıflııncıırma ıçındıı 
topluca ıı:ıı.sterllmış, cok daha iyi 
olm\lş 

ımmtzde!cl bu ilk elitte onlu 
ıımflıuıdırmanın ilk 6 anıı konusu 
üııırını 6 053 kıtaı> 844 dergi, 631 
ııaııctnııın tanımı bulunmaktadır 
ltruıcı cllc11nc:te gcrı kn. nn 5 tane 
konu (!zerine 10 442 cscrın tanımı 
bulunacaktır 

Yabancı dil yu111ı11rla D .. rlemo 
Kanunu·nun 7 VI' ı ı mııddelerl 
ırer('j\lnce dPrlenf'.'n eser er bir de 
cr1aa:e• denilen 16 a)fadan az 
brotürler ve tlhrlstlertn. B.b!I· 
Joliratva·nın üı;(lnctı ve ı;on son 
c:ılldını, mevcıana ıı:et nnea ııerek· 
mektedlr 

Derleme Kanunu•ııun 7. madde
sinde yunıumuzda o~urıın ııcrçck 

Ferhat SILACI 
ve tüzel kl~llcrln l·abancı (ilkele~ 
de hnstıraralc yurda gctlrttlkl"r 
~rlerın. ıı. maddeıslnc1o, TUrkıye .. 
de kazı yapan yabaııcı bll;ıın ,., 
ur.mantarın bu kazılara alt yurı 
d~ında bMtınp yayınladıkları ., 
ııerlerlu dcrlenmeııı aClz toouııu r 
1111lr. 

Afl~lerle, lllmar, posta pulları. 
hısse ı;cnctlerı, bımknotlar. ıır•• 
var ve eetamplanu llı!t.elerı JJl?ı" 
llyo ratya"da ynzılı cıeııııcıır sa 
("c~lt d!!kümanlar ancak 1953 yııııı· 
tla TUrklfc Blbllyoıırafyası·na ya• 
zılmıya başlaıımt§tır. 

l'tbrı.stlere 'elince, ilk on yıl• 
lıkda ela acıı Ç!)ÇCn yazarlarla O' 
acrler ciltlerin sonunda iki ali• 
be cetveli halinde sıralaıımı§tt. JJU 
defa yayınlnr arnma kolaylı&ıll1 

daha ı;ok sa!llamak uzere. yaıal' 
vo dokuman çeşıtıerıne ııöre tıhrı&' 
eayıııı ço(laltılrnıştır • 

Öıı.sözde «Aiıllı Bıbllyogratyaınt1 
T(lrktye·1111 ba.sılan ~·enı eserleri t· 
oarctle katmayıp dıı Ulkelerdıı y•• 
yınlaoan, fakat yazarları ya da kO"' 
nuları bakımından yurdumuzu ıı. 
ıllendlren bUtUn eserler! de ~ • 
termlf oleaydı, bundan belki b•· 
zı ıavdalar satlanmı• olabtllrd1• 
D6ylrcc TUrk yazarlannın dıt•• 
rıda bastırdıklan eserlerle. Tilrl'• 
ıerı, TClrkıaso. Türklye·yı u · ço>:: 
ıııııırndlren yabancı eec:rlerl cıe 
bilip tanımı.o oıunıuk. Bu Uırl "' 
cıım, tlmdlye ltaclar atııaı:naını:' 
tın deniliyor. Biz bu ileri acıı.ıııı0 
ıtılmaııını bOtOn kalblmlıle cıı· 
lırkeo, ikinci ıkümQlltlh on yıl• 
!ılın öteki elitlerinin ceclkıııede11 

ya:vınlanmaımıı bekliyoruz. zır• 
U("Clncü on yıllılı:lann çıkmuı ıe' 
rekcn 1959 a ourada zıelı:aldı? çol11 

zaman dUo)'a olaylarıııı r:erıcır11 
lalecıııımız için yakınır dururU11' 
Oysa biz <lıı.ha kendi olaylarını llil• 
nü ııunono lıllP.mlyen blbllyolraf• 
Ja ııtbl ı>ck çok önrmll bir ıconud• 
ııokl:ı:. doku~ yıl açık veren bir 
toıılumcıa vaşıvoruz. 

Bir noktayı daha beıırunodl!tı 
ııeçcml) E>cetım: Kütüphaneclllıı: 
ve blbllvoı;rafyacılık ıvıerını eJI,. 
rindi' tutan yayınlarında r.özO ~ 
çenlrrlmlz!n dile Onem verdlkl' 
rını ıtıırerck evlıılyoruL Türitfl' 
Ac:ıaroıııu•nun tlnsö21de kullandll1 

dil. devrimci bir cııı 
1 Türklro Btbllvnrırafyası•nın yttl 

on yıllıfıı bütün aydınların henı1111 

ecıınmeııı ıcreken en ı.;·datı ıtı"' 
lardandır • 
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OSMANLI 
BANKASI Aş 

1958 aile sandığı ·. 
ikramiye planı ._' 

y,:rtk4)·dı ~ INııiu 110:: 
2 Apa,rıg: dairesi 

lf§. ntf ~ l~ 

400000 
lira 

/Jtrnrnıyt Ç tici/ıs Tarılılrn 

:S .V. IR T 70.(}()0 rı • ." i :S E}'Ll'l. • 70 000 rı..' 
S .V.H'/S / Af>arhman i :; KAS/.11 flO 000 rı.. 

Datrl'$ı ı·ı f 31 ARALIK 1 Af>arhıMn 
:SO 000 rı.. : Daırısı u 

5 TE V.l/VZ 60 000 rı.. f 50.000 n. 

Fn:la la/51161ı,;,,11srluımı:t.11uıracaat ıduııL 
l/rr /$0 /ıraya bir Jtur'a 1111111ara<1 

YILBASINDA 

KALAMIS KOYUNA 
Nazır 

APARTIMANIN 2 KONFORLU 
Dairesi 

12 
Müıteriy9 

MESKEN KREDiLERi 

Ayrıca 

S0.000 
LiRA PARA iKRAMiYESi 

İSTANBUL BANKASI 
SENTETiK MUADiLi 

PARLAK VE DAYANIKLI 

Mıırlrn Boyalar \"en iden Pi) a5asa 

Arztc'l llml~tlr. ~ 
LO xOL1N bllhasııa da.'llll işlerde. en ~venlllr 

ı;;abuk kuruyan ye~ane boyadır 
Toptan <ıatı~: naıatn Frnnl'nıecl lrr :\o. 48. Trl: 4t 00 411 

FERiDUD ERii iD • 

Diyarbakır 
Şeçiıııi 
lııeeleniyor 

Ankara 8 - Yüksek 11eçım ku
rulu bugünlcil toplantl6ıncıa Dl· 
yarbalcır 6eçlmlertne yapılan iti· 
razı ıncclemeğe başlamıştır. Kuru
lun yarın bu konuda kesin bir 
karara varması beklenmektedir. 

Ayla Erduran 
başarı kazandı 

Ocnı;; TOrk kı:zı kl'manlııt A s·ıd 
Erduraıı. Polonya'nın Poınan ~eb
rtnde mllletlerarası mahiyette ulan 
Wmya~kl keman konkuruna dallll 
olarak. bir hafta içemlndc iki elc
mııyt de başarı ile vcmı~tlr. Ayllı 
Enıuran. bu ayın ıı inde yapıla• 
cak olan finalde derece aldıktan 
fonra kouııerlc:- nınr.c~I' başm·a
caktır. 

Göld.ik Be!ediye Reisliği 

tasd ik edildi 

.. 
LCll 
01i1Jc;Ja;aım 

TEKZiP ....-
!!'llt"lll Hukftml't 
na,ı.anll&ına: 

B UJ uı. !llllltt '\fl'cll•lnln 
biri.ar. ıun önrtı..J oturu. 
munıt11 hOJ..Oıntt proıra· 

mı oı.unurı.rn hıtkOmetlml.ı:ln 

flııt ) ük•f'lmrll'rlnl öıılemr*e 
ı.arnr \l'rrlıaı hlhllrllml•tl. Hal· 
hnl.I \"tliıilrtlml7. htmrn rrtr 1 
ıtın tf'ı.rı mRdı!Pltrlnln flııtla 

rını ıtrttınnaı. 5uretlyle hoı.o 
ml't ııroııramıııı !!t •aat l('lnde 
tl'ı.zııı ttmls lrnlunmaı.tadır. 
işbu tekzip 1111'1.;tuhunnn, b~ın 
ı.nnununnn 19. marldt•I muci 
hlnrr, Re ınl Gantrııln ııı. 
\'lliıteııl.; ntl-hR<lnda, llJ'nl <ıL 
tnnrla a) nl punto tir ,.M ınlan
nın•ını rlrrln sarıııanmla rl· 
ca tdtrlnı. 

1zm:t 8 (Husus'iı - Golcük Bc
lecıtye Relsltğlne 11eçllen Bııyan Ja ı 
le Boran·ın reı~llğl valilikçe tas
dik edilmiştir. 

Gllmroı. \e Teı.rı \'l'lıJll 
Hadi Hu~man 

.\slı Jlbldlr. 

... ...... , . . . . . . ............................ . . .... . ... . .................... .............. . ................. . ti . . . .. 

TADİL TASARILARI İYİ KARSILANMADI 
ıBaıı ı ıncıaeı 

oldutu aö:tleri tutanaktan tıtarma 
haktı Hr!lecelttlr • .Mllletveltlllerl a 
Jeyhlndelı:l dl.&lplln mUeyyldelerı ile 
llglll olarak mec:ıae alt yetkilerin 
bir kısmı B.\i M Bafkanhk Divanına 
bırakılacaktır. Ayrıca başlı:anııt dlY& 
nına milletvekillerinin inzibati ecza 
oıaralı:, maaş keame hakkı verllecek· 
tir. 
D~tlrllmeal aöz lı:on\13u olan m•d 

deler 149 - 168 ve 183 - 191 inci mad
dell'rdlr. 

C.H P. çevreleri bu konuda ,u ita· 
naat.! ifade etmelUedlrler: 

•TUrk dcvll't tarihtncıe icra kuY· 
vetl her zaman aaır bumıttır. Ana
yuamız klza kuvvetini ve teşrll uuv 
vete nazarı olaralt ne kadar kudret 
&anıra& ıanı.sın lcra uzvunun tııU· 

yatta~ı aelihlyetlerı her uman çok 
cenlş olmuştur. Bizim memleketimi 
tin ihtiyacı icra tunetıntn teşrii 
ve Jcazai kuvvetler tarafından bir de 
dördUncU kunet olan baaın tarafın 
dan daha mUesalr fekllele kontrol •· 
dllmealnl aaP;lıyacalt usullerin butun
m1161dır.ı 

•Bunun ı~ın itllremn halr ce· 
!en censoru mııl'neseslnl qler du 
ruma cettrnıek, lll~cllıln kontrol 
imkanlarını cenl~letmek cl'reklr
lıen, Beşlnrl '1enderes hülıOmetl 
f<'ranın rühl1etıerlnl arttırmak 

lıtlkametlnde dtllşlkllkler tasar
lamaktadu. Tutulan 101, ıldllme· 
ıl ıereken yolun ta.m aluldlr. Bil 
Hin bu tedblrll'rl' ratmen muha· 
ll'fet 'fll71fl'$lnl yapmakhın cerl 
durmayaraktır.• 

Sl"\",\ı;f ~.\HISl.ARIN 
SÖZl.ERİ 

Bu konuda flltrlnl arodu&umuz: al· 
yad tahılyetler ~unları aöylemlşler· 
dlr: 

Kaum Gülek: •Hükümet bu taaa· 
rıyı getirerek. Meclla kontroıunu 1m 
kı\ıuız b!r hale gf'tlrmek ı.stemekte· 

dlr. Ümit ederiz iti, bu meaelc mec 
11.se gettrlldlğl vakit Demokrat Par 
ti mllletveklllerı de, bunu bir mem· 
lekl't mcseltal olarak görür Ye mu· 
rakabeyl ı:orlaştıran tedbirlen kabul 
etmezler. TR3&rı D.P. Grupu tarafın 
dan 1'abul edUm~. her halde Mec 
llate de kabul edllecektlr. Taaarı ka 
nunlaştınldığı takdlrdl', e!ktı.rı umu 
mlyeyl Mccll.I meselelertnden haber· 
dar etmek için başka yollar araya
cak Ye her türlü müşküle ra~men 
elimizde kalın bütün yuıtalarla ça 
llşacajlız:.• 

Turan Gilnef: cB!r defa dll:er mem 
leket.lerln parllmento uımllorlnl bl· 
2lm memleketimizde de tatbik etmek 
latlyenlerln, öteki par!Amento USUi· 
!erini de getirmeleri gerekir Nitekim 
başka memleketlerde ııoru tahdit e
dilmiştir. Fakat m\lletveklllcrının 
başka kontrol va.sıtaları vard•r. Soru 
mUeuescslni aınırlıyanlar bu usulle
ri tamamen unutuyorlar Türk par· 
IAmcntoııuncıa şimdiye kadar bir ce· 
nel müzakerenin yahut gensorunun 
açıldljı görülmemiştir. Soru mU~e 
aeııı de böylece Qnırıandınldıktan 

aonra parllmentonun on dokuzuncu 
yüzyu Te ondan Onceltl :ı:amıınlann 

Iı:anun yapma makineleri durumuna 
gtlccejllnden ,.. modern parllmento 
nun kontrol fonbiyonunu tamamly 

le bir yana bırakmak zorunda .lala 
caııından korkanm. Bununla bera· 
ber, ı:attn Bay Mendereıı, bUkOmet 
programında kontrol l.&temedlllnl 
aöyll'mltU. HattA daha dO:rusu ıe
çlmlerden önce Kalafat imzaaıyla 

çıkardıklan blr yalanlamada D. P . 
,etleri, niyetlerini ortara koJmutlar 
dır Bu nlyeuertnln tatbikatından 

bap& bir oey del:lldlr.11 
KO:\ılı;\'O:"i 

Bu işle utralmat Qzert D.P. gru
punca kurulan bir komuyon Qyele· 
rının bugUn bu konuda Ml'Cllı kU· 
tUpbanealnde yabancı memleketler 
mevzuatı Qzerlnde incelemelerde bu 
ıundukları O!!renllmlştlr. Komlayon 
Uyell'rl ar~ında D.P. lktl<lannın se· 
çim, basın ve toplantılar hakkın

daki aon icraatına yakıncıan katıl· 
mıs olan Hadi Tan, Halll ÖzyörUk. 
Aglb Erozan ve Sebatı Ataman bu· 
lunmaktıcıırlar. 

Komhyon ü:relrrlnden eski D•· 
sın \'ayın n Turizm Genel ;ll ü· 
dUrü Jbllm \l:rotıın komls:ronun 
kuruldutu ııündtn beri Anlıarada 
bıılıınmayı ı dikkati çtkmı,ur. ......................................................... 

"H·ı A 1 ı a ,, 
manevrası 

sona erdi 
Auoclated Press 

Karaçl, 8 - Arab cıenlzl açıtıa
rınd:ı !fi gün devam eden •HılAll 
manevraları ıona ermiştir. Manev 
ratara Pak letan. B. Aml'rika, İn
giltere, lrıın ve Türkiye ;,;atılmı~
larcıır 

Paküıtan donanma.5ının haşku· 
mandam Amiral Sıeldık Çucıri. ı;ıa 
ııetecııere Paklstanın ellncıe Clt'nlıı
altı olmayışından bOy(llt bir tee;,
sür duyııutunıı, lll'rde yapılacak 
harplerde denızaıtııarcıan auıacak 
güdOmlO mt'rmllcrln bu~·Clk bır 

rol oynavacak!arını &öylcmtştlr 

CHP Koşuyolu ocak 
kongresinde iktidar 
ağ1r tenkide uğradı 
Dün ııaat 14 cıe ııı;e lokall:ıcıe 

yııpılan c H.P . Kadıköy KOŞU)•ol~ 
eıcak kOnll't'eSI, ,,ayı ltibarıyle hayli 
yadırı:ıınnn kalabalık bir sivil po
llıı ı:ruııu tararıncıan takip edllmi, 
tır. Konı:renlıı bu kaelar kalaba
lık bl r vazifeli tarafından takip 
eıııııoı. üye-ler (lzerınde bir nevı 
baskı hanı ı yaratmıştır. Nltel:ım 
ten klel " dllekll'r gôrüşHlfirken. 
hemen hiçbir üyenin söz: almayışı 
dikkati çekmı,ur 

Konıtrenın aJyast konuşmalara 
ayrılnn kısmıncıa da. Kadıköy ilçe 
idare heyeti başkan \'C &ekreter 
üyelert söz almışlardır. 

ın 
iLK QAŞMJ\KJ\LESi 

Safder i~eıı. bükllmet proı;ra
nunın müz:akcnı cdlldlltl ı;ün !\fec
ll11tc bulunmayan muhalefet mll
letveklllerml tentld etmiş: ken
cıııertn<len o ı;ıın nerecıe oldukta· 
rının tdı:rafla sorulmasını teklif 
etmiştir Teklif alkışlarla kabul r
dilmlştlı. Hntıp, konuşmasını Bu~
-veıcııın fııtanhul \'il iatnnbulluıar 
1çln ileri r.Clnıltğü blr fikri tenkld 
ederek vöyle bltınnlştlr : 

ıBıış\'ekll lsıanbulu turJ.stlk ııe
htr yapacngını ve 1000 lira &ylık 
gl'llrl olanların oLurabıleceğınl bu
yurmuşlardı .. şımcıt kP.ndllerlnden 
rica ecıt~orum Önce lstanbuldıtl:I 
az maaşlı memurları cıuşüıısünter 
\'e maaşlarını 1000 liraya lbldlı et
sinler. Zira o memurlar <1e\•lct 
emri il"' l11tanbuldodırlar. Emir al
macıan lstıınbulu terkedcnıezlc:.11 

Son olarnk konuşan C. H P. Ka
dıköy ilçe başkanı Salih Nur! TO· 
zcl de, Ankant:ıa bir hafta müd
detle takip ettl!ıl l\fe<:lls ı;;alışma
larında, muhale1etln de. lkt.leların 
da tutumlarını beğenmediğini ifa
de etmiş ş!lyle cıemlştır : 

'ttıııtl .. ttU lllllllf llllllhllttıtletttfflllllltllllllllt t•ıtnıH-.tl ... ll l tll .. 11 lt•lllHIHlllHtf lt H •llHtllflll l H llHl ttl t •IHl l U llHl ll llltl ltll t llllltl llHll l llt 
·- oıınuı r.n:u eder(!. ki, bir 

dl'.mokrnt mlllctveklll de çıksın, 
Dıış\'ekllı1en proııramının tenkidini 
dinlemeden Meclisten ;ıcıtşinln 110 
bobini ııorsun• 1t IT y !~~: t·i ;_ t fil .. ı .. ' .. nlııı.ııııi .... _,_:ı ..... filiiılQ;J 

ı l
-1'1SANııK habrre rtmrlı ıurrt11ll' ıı;l'nılrllf'rln tir. Bizde 7asak oıu,ıı cıonyaya 

hayatını kıırtarmafa talışmaıan· urt re.,ırmr mryllmizln çPşltll bP 
na dair. En ıonunda bu ıanl't· llrtllerlndtn biri. B:th•ettlğlm AiLESi ler netice lndt Oılo'dan kaldın· Jllm 1akında sinemalarda zanne· 
lan bir uçak, liizıımlu pannhlrl dl'r rm •insanlık l'ğrundh adı 

• Galatasara1 Useıı ölrl'nrllerınln crmkllere vaktlndt 1•tl,tlriyor. Ilı rostrrll,ctk. Katırınamanızı 
ı rn takdire llyık der& dı ı faali· rnsanlıtın bllyllk bir aile oldutıı tanlye l'dtr, bu cııul fllml ıor-

Bir Belediye seçimını 
D. P. kazandı 

Jlu,ud :\Iulıablrlmlzden 

Suluca. 8 - ı EylUICle kaza olan 
Suluca Belediye ııeçlml bugün ya
pılmıştır. HAdbeslz ve çok aAkln ge. 
ten seçim aonuada D.P. 417, C.H.P. 
118 rey almıştır. İştirak yUz<le dok· 

1 

* IDD.DD~ 

* 2.50~ 
·- .... 

To-...t ıolılplerln l letır• edici 
..... ... ..... ,... , •• ı;,.,,.,.,, 

lw yıl senu çelıilitlnde Mv•olıo 
llıranolye lı••-- ınıııı .. ohıp 
14. Aralılı • 1'57 olııo ... no • ....,, he
... oçon ıı .. .-,, h .. 150 liror• 

......... ·-.. IMo l•lıilÖJ• ........ 

AKBANK 
Banka veya şirketlerin dikkatine 

Galata'da. piyuanın merkez:lnde satış maRazw ile bera
ber 0$t0ncıe birkaç katlı b ir binanın tamamını ınaı eden n 
.hAlen ;faaliyette buıuna;ı :ı::ıüh lm bir ticarethane. bOtOn ışını 
ve 1okall;ı 1 oldulu ~bl <IC\lr alablleçeı: bir firma aramaktadır. 

Lokal, banka <la olmaye e!verlşll olııuıtuncıan. ar:zu eellldtıtı 
takdlrcıe bir BANKA'ya yalnız: binanın devri düşünQleblllr. 
TKN rümuzu Un P.K. 176 İSTA NBUL ildreslnıı müracaat. 

r 

KISACA 
KIŞ KENDiNi 
UNUTTURMAZ 

a & r w& ı 

1ectı. ıı ı.,ntı ını ön1'·3'ecek ı:a
rtltr niye aranmu: Doırusunıı 
l!tf'rstnlı: bu 6oruların ı.a11ılı
eını ı.ımse vrnom~r. UattA ,-l'tıd 
llltr bile tam olaraı. bllmtz:ler. 
Tabii, tenlJCllere :ı..allı lltrl ı;ür
dDkltrl buı cevaplar vardır. 
Onlara ıöre. nıtun, Lömttr bol
dur. taşıt ııkıntısı diye bir ee)' 
J ol.tur, ylJPN'k J etl'<'ek ı.adar 
urdır.M Oeıı:eı.le llı;lsl:ı: de ol. 
aa re•nıl ttliılpll'rde ıoık: 11k 

H tr yıl ı.ı, biri haıırtıı.- ra~tıacııaımız ee1 ltrdlr bunlar. 
11z: l a•alar. Oldum hıt. llayıtl bir yıl. ili ,-ıı, bPS :rıl 
tim bu böJledlr. Bauıar batıııor, yanlı ııı..ıar nl~on- A-

ı, ı ııttıcı ~oreı-e ı..ııın ıtltl'P- mıı a,..111 hatalar uzun yıllar 'tt 
ıını ı..ın1 e düelınmn. Sanılır rtı.ıt -ı;urette t~lenlrse ıartp ı..aç 
ı.ı M>&nı. ııınter bit cetmtYtceı... maz nıı'! iste htanbullulıırııı 
~ma ıtındn blrlndr ı.ar tthrl liona rrme)l'n çilesi ... 
J.aplafıHrlr. Anl'aı. o zaman Kıs bir ıcr\'eı..tır. Donu ı.:abul 
arı ıercrı.ıe burun boruna ıı:rl• l'tmeı. ırrtk. Ona göre tedbirler 
dl&lmlzl anları&. Odun yol.tur, nıınmo ı laçınılmaz bir ~l'Jdlr. 
ı.ömdr yol.tor. fırınlardan fk· ~uçu eunun bonon Q tüne 
m,.ı. çıt.nıaz. otobthltr ı tenıu. atnıaı.ıa ıerçttı ı.a.rbolmaz. Se· 
şrhrln bayatı yirmi ıtl!rt enat bir hatı.ının ctındellJ.. bayat dtl 
içinde felce utrar. Gautl'ler .zenini rllnetmeı.tc cöre\11 Be-
manş,,tler atar, balı. 56ylenmc- lr.dlJl' her ihtimali öııl'tdtn be-
H'. Jttı.ııı makamlar da eonu uplnmalıdır. Bir boçuı. mlbon 
bıınu J olanlamaya ı..oyulor. Bil Itık tılr ethrln boyat düztnlul 
tıın hu ıurUltll patırtı, ııı.ınu ıın arı>la yllrttımeı.. ı.01111 iş de-
trı.tn thlrllnln rara.,ını aar- tll docrusu ... Kolay detll. ama 
oıaz elbtt. Kışın 'lddetlnt. tllr- dııha dn ı.atahnllk thlrlerde bu 
ıu JoJ..•uzıuı.ıara ("Orrslz ı.ııtıa- ıetl'r nasıl ynpıh;ror, bunu lnct. 
ııılır. Bir ıı.ı ay ı.ürrn ı.ıt da ırmtı. bize bir tJler öirl'tmtı 
bu aradıı Jf'l.:IP ılder. Kı•arıt•ı, mı·: Bir l•l b111arıyla yapmaı.. 
nıt~rlr kf'ndlllıı:lnden dllzellr. için dahıı oncf'dfn hll"}tyler hll-
Bahar ılık ytJz:lınO ıröstl'rlr ııös- ml'J.., öil'Pnnıtı. ıtrtJ..lr. Herserl 
ttrmrz: Ct>l.lll'n sıkıntılar. dtrt· blldl&lne tnanım l.l~lltrltı ba&a· 
ter unutulo'l"erlr. san:ı..ı lo.öto hı rııı f'•!'rltr ortaya ı.01 amanııtlnrı 
liraları J..lm•f' alı.ima ıetlmıeı.. bundandır ıste. ('oı. hlltn cok 
l•trmtz. Babann .•l'\'IOl'I içinde , anılır 611zOnü unutmamalı-. 
e•blr halkı ıtındelllc ,-a.şaması· 

0

htanbol beltdlre•I de :ı..1ş ıtbl 
na dtvam reler. koaı.oca bir ıercttl linl'tdrn tcli 

Bildim bllell her :ı..19 bll1le o· ff.mPmtkle ba5an•ızlı k rtı.orlorı 
tur. Btr ı.ıs teı..ıırn ıı.ıntıtor ı.ırmaklaıtır. Y,ııloız eımcıı mı: 
birbirinin eıııcıır. Odun. lı.ömllr :-ıe ıczf'r, yıllar. :rıllarttan beri 
ylyl'<'l'li, ta•ıt" Kış &tlmtden ıı:t hl!1lt bu. ~e care ı.ı. dl\ba yıt-
rrı.ıı trdhlrltrl aım~yı nl:rt ı.ım ıarca. yıllarca da böyle olacaeıu· 
u dtl,tlnnın dlJel'eJ..slnlı! O· dan ı.orı.uıor.r 

don Umflr depoları llnredrn OKTAY AKSAL 
nlrt doldurolmıız? Taeıt tt :si. ...J 

'- - ............................................ .. ................................ _ ...................................... ... 
GONALTAY 
iYiLEŞTi 

Bır müdelettenberı evinde ll!tl
rahat etmekte olan CHP il bao
kanı Şemsettin Günaltayın rahat. 
11ığlııtı tamamen geçmiştir. GUnal· 
tay dün yataktan çıkmıt ve evin 
içinde ırezlnml'!tlr Ken<llalnt mua 
yene eden doktor, oanaltayın ya
rın evden ı;;ıkahilecdlnl söyle.:nış 
Ur. .......................................................... 
Narenciye fiyatları 

IDtvamı •arı 
rencJye heyetının ıııı:ıııerle temas
tan netlce&tnde bütun Türklyeye 
şA.mll olmak ü:zere narenclyr. mah
sulü tıatları yenldl'n te&blt edil· 
ml~tlr. 

\ rnl flatıar J..llo Oztrlnftl'n : 
Toptan Peraı.rndt 

\l a•hlnıton 
Limon 
\ 'afa 
Grrnıfurt ve 

411 
IH 

Trahlos 66 
kuruştan 6atııacaktır. 

l!?ıt 

ızrı 

ıo.ı 

90 

Bu arada perakendeci kln %20. 
ı.oml6yon klr haeldl 'i6 olarak te6-
blt edilmiştir ......................................................... 
Yılbaşından sonra 

ıBatı ı ınr.lıtl' • 

tadır. BOtı;;enın yalnız 200 mııron 
ltratııc lc1$1DI lfıtımlı\k mOdtırlüliü 
tarafıncıan tekili edllmtııtır. 

Bununla beraber mUhlm latlmlılk 
lhtlmallerını llerı ıürenler, 11özle-

Mevlana' yı anma 
töreni için bir pul 
serisi hazırlandı 

Rususl Mubablrlmlzdl'n 

Konya 8 - Büyük Türk mOtefek 
kir ve mut~\·vırı Mevllnfi Cell. 
lettln Rumı•nın ölümOnün 68~ Un 
cü yıldönümü mQnıu;ebetıyle l7 
aralıkta •ehrtmlz<le büyük bir an
ma töreni yapılacaktır. Bu yılki 
törenin daha mükemmel ~ı;;m~! 
için vali Cemil Kcle.şoğlu"nuo baş 
kanlııtında toplanan ihtifal komi
tesi özel bir protram hıızırlam~
tlr Konya P.T T. ldartt.!naen atı~ 
nan bllKtye tıııro Me\·IAnl'nın ö
lüm yılaönümü monasebetıyle n 
aralıltt a bir eerı hatıra pulu ı:ı
karacaktır Bu pul geral blrt 100, 
cıııterı 60 kuruş olmak üz:ere iki 
parçadan ibarettir. Ayrıca bir de 
100 kuru~ <ldertnde minyatür var 
dır Pııllann tlrajl750.000.m1nyL 
tOrün tirajı ise 300.000 dır. 

Bu itibarla 3 seri pul ile birlikte 
bir adet minyatür verilecl!lı:ttr. 
Bu fiUretle minyatürlü bir takım 
put bedeli 55 kuruştur. 

MevllnA pullan tçın ayni tarih· 
te Konya P.T T. merkezinde 0%.el 
damga t85dlk edilecektir. Bunlar 
için hazırlanan öz:el zartıann be
deli 23 kuruştur. Buna tıııre mln 
yatürllü bir takım damgalı pul 
ı:ıeaeıı 650 kuruş olacaktır. 

tini bllbasu ıu camıe ile blt!r. 
mektcdlrler: - TabU eldeki pa
ra yetenıe.M 

..................... " ............. ............................................................................ ............................. .......................... ..... u ........... ........................................ ....... 

En yeni •ak'aların hikclyesi 

HASAN 
du. Aelana dan i11tanbut·a gclmıa 
!erdi. Kadın, meslek muhıtıne 
yakın ol5un diye Tarlaba§ınaa 
ev tutmll§tU. Hasan. Kasımpa

oa okutu·na devam ediyordu. Fa 
kıt yaşı. etrafındaki bldlaelen 
kıymetlendirecek bir ı;;ağa ııel· 
mıştı. O lna kadar kafasında 
yer eden Jfitlhfamlara birer. bl 
rer cevaplar bulmağa ba.şladı. 

ARKA SOKAK 

Hıraı2lık f4lerınc bakılan o
danın mezat yerinden farkı ;ok 
tu. Ejyalar. o:ı.ara <!alt . gibi 
yııtılmıştı Bunların arm;ında, tıı 
ban halu;ınııan menellllne ka
dar her tarıa ev ve giyim eşya
ı.ı vardı l\.lücevberlcr ise. kutu
lan 1le birlikte moııa üzerıno 
konmuştu. ioını btllr bir esk:cı. 
hemen oracıkta. bu ~yalar ıçın Bır iki ııene içinde Beyoglu' 
çıkarıp yOz..bın lira ııayarcıı nun arka ııokaklarını öl:renmıo. 

ti. On-beş yaşında iken. polll 
Ve hepsi de buncıan ibaret değil kcnCllMnl bir umumhanecıe ve 
dl. 0111&. olH bunlar, ııon bir, ıkl metr05 olarak tuttul'ııı hır ka-
ayın 11oycunuıı<1an arta kalan- ctının karyo!BBı altıncıa yakala-
larcıı. Btr okndarını, belki de cıı Bu onun anneliği ııo aru.ını 
daha fazlasını eatıp yem~ıenıı. aı;;an tik hlıdlMı idi. Kadın, Ha 
Fakat. lı;;ln<le bulunduıtu cartlar ııan üzert.nde baakıyı ııenedl TO 

H•an Yılmaz'ı hınııztıııa sev- ilk olarak da hafta eonlarıncıa 
kec!ecek ,.e o doltuştan kabll:- vcrcııııı harçlığını kesti. Bunun 
yeti ile, günün bırtnde cemın- ~ te.sırı ısc tamamen menfi oldu. 
tin karoısına yaman bir hır11ız Zira tedbir zamıınıncıan çoı
olarak çıkacaktı. ısonra allnmııtı Hasan, alışkan

BARDA BiR KADIN 
Ne anasını ne de babuını ta

nıyordu. Her lklııl de birer ııcne 
ara ile kendlıılnl daha iki yaşın
cıa iken bırakıp bu dOn;adan 
göç etmişlerdi. O zaman, Adana 
da barda çalışan bir kadın 
Ha.san l"ılmaz:•ı h!maycıııne al. 
mıı. kendi nüfusuna ı:~ırtmıı 

\'e 07 ottu ır!bl yetıştlrmcı:e ko
yulnı~tu. Fakat :zemin. iyi bir 
yetııme tarzına hiç de mcıuıt 
<lelilldl. Annt>llill bunu blldııt: 
lı;;ln Ha.san Yılmaz'ı mümkün ol
dul!u kacıar kencıt muhitinin cıı 
eında tutmağa r;alışıyordu. B ir 
müddet lı;;ln buna munffak ol-

lıklarını tatmin için ilk !lncc 
okulu• sonra da ken~ıno para 
\·ermeyen anncııtını terkettı. 

BABAN NEREDE? 
~uıııt haz;ırdı. Huan. yeni 

arka1aşlarına ve onların tut
tukları l'Ola intibak etmekte 
zorluk çekmedi Recai Canın a. 
dında bir &abıkalı kendlfılne hır 
sı:zlığın yollarını öğretti. Em
niyet müdürlültUncıe parmak 
ızı olduıtu için hınnzııaı Ha
~aıı yapncnlı: kendl&I de ıı1!zcü 

olarak kalacaktı Bır sıün cıahı 
kaybetmeden ışe koyuldular. Oe 
llşl güzel apartmanlara ıı: t riyor· 
!ardı Bildllclerl tek teY bu a-

BENtJZ ÇOCUKTU 
partmanlarda zena:ın klm&l'Jerın 
oturduğu ldl. Daire kapılannın 
ziline b86ıyor 'kapıyı aı;:an o:ur 
!.a •Falanca burada mı otur\:
rorh dtye orta.ya bir ll!lın atı. 
yor, kapıya kimse çıkmazsa ki· 
Udi tornavida ile oynatıp içeri 
rırırorlardı. Daha önceden lı:a
rarlaştırdıkları gibi Recai ka· 
pının aralı!ında duruyor, Haaan 
ı e botaltı.ısı bir bavula. :yük
te batır pahacıa dır ne buluru 
tılı:~tırıyordu Ayni usulle ~ıı
çen bir sene ıı;ıncıe otuz.iki a· 
partman dairesi ııorınuoıartıı. 
Ç'alcııktarı e~yaları Çekmece tara 
rıncıa klralacıı;ı:ıarı bir ıı:ec~kon 
du'ya depo Pdlyor ve el altın
dan satıyorlardı İhbar uıerlne 
bu gece-kondu'ya baskın yapan 
pol~er, Hasan•ı uykucıan uyan 
dınnı§ ve •- Baban neredeh 
diye ııonnuşlardı Bu derece 
büyük bır hınıızlığın faili ola
blleceıti hiç birinin hatınndan 
dahi geçmeıntştl 

JAN FILIPAÇI 
Müzayede yeri gibi idi dediği· 

mlz odaya bir anda. ırazetelerln 
muhabir \"e fotoRrafçıları dol
muşlardı. uerıtes. on.yedi ya
aın<lakl hırsı;ı.ı bir an en-el ı:ör 
mck. konuşmak ve fotojlratını 
ı;;ekmeit istiyordu. Bu ıırar:ıa ev
leri fiOyulanlar da macıürlvete 
ı;;ağırılmıştı .• Odaya ;tren ı;;ıkan 
belli değildi. t!:şyal ar eld~n ele 
yer değtoıırıyor ve c- Bu ae
nıncıı. bu benimdi Bu ~lblae
nln yeleRI de fllııcılı:tı ı ;lbl ko
nu,malar geçlyorcıu Bu ııırada 

Hasan Yılmaz da getırıımı~tı. 
ıtıtık. kıyafet' ve yOz:ünün ııafl· 

yeti itibariyle tendl61nl her
banıı bir okul öğrencl.sindıın.. 
ayırmak ilk b&ltışta pek ~çta. 
fotoıtrarı;;ııarın tl~ları çakmağa 
başlayınca yüzQ al. al oldu. 
Henaz. ar ve hara ııuyıuı.unu 
kaybetmemişti Uzer!ndelı:ı elb1ae 
nın ıç cebinde cJan Pıllpaçb 
!&mi yazılı ldl- Hasan Yılmu 
bu elbl&eyı llOn defa girdikleri 
Cıhanıı:trdekt Rtıya apartmanın
dan ı;;aldııtını itiraf etmişti Za
ten hiç bir ~eyi lnklr etmiyor 
\"I!, gün ve adrt8 vererek açıklı· 
yordu. 

AMAN ALLAHIM 
Şasan aacıece Jan P!llpaçlnln 

elbll!elerlnl çalmış bu şahsın 
karıııının 80.000 lira değertnııeıcı 
müccvherlertr.ı de aşırm~tı. 
P'lllpaçı ıhı ~ne kar111ı gazete
cilerin bulunduğtı odaya Cirln 
ce mll5a üzerinde duran mUcey 
herler! gördüler. Kadın bır lkı 
!&niye sOren tutukluktan M>nra 
mücevherler! üzertne kapancıı ve 
her birini tetkik ederek c-Evet 
bunıann hepsi benimdir 1t Cledl. 
Son dereco heyecanlı ııözükU. 
yordu Hın;ız:lık masa&l ıetı 

~emlh imre Hasan•ı ı:aret ede
rek •- l\fadam dedi. Mücevher 
terinizi bu çocuk çalm~ .ı 
Kadın Haun•a şöyle bir göıı 

attı YQz:Unüıı ıracıcsı bir an
da detl.§tı Sevinçten duydul;u 
heyecanı kavbolmuştu Kocasına 
döncıü, ~-umr.ık }"aptı~ı eı:ertnl 
ıı:ö~su üzerinde blrleştırdl n 
kendi lisanı ile bir terler mı
nldancıı O and:ı. çocuıta acıııı
ııı beebelll ldı 

RAHMi · BERKSOY 

ı
ı htlerlndrn biri dl' ırten yıl ku- nu n fnsanotlunun blrlblrlne yar mek fırsatını 1arattıkları için 

ruıan Sinema KıılübO ' dUr. Sine- dım anusuno 7ttf'r drrecrde tid Galatasaray l ,fsp 1 Sinema Kulıl · 
~ sanatının e.ıkl ve Jl'nl eserll'· d't ye samlmlyell" dnydatu tak· bilne alenen te tkkurll borc bili· 
rı aruından ıeçllml ilci çeklc:I dlrde 1U7ilz0nde her ıtıçlOtün rlm. 

aan alttdl.r . • . . ................. " ......................................................................................................... ......... ....... ... ........ - .......................... ••Hl ltHI HHtltHlllHlllHtlll HH••••H• M•••••••--•d ................ -..................................... Bi şey var bu işte tabii.. Al CAPP 
ornrklerı okul ml'n•uplarına ve 7rnllebllerrtlnl ifade eden bu * 

ı 
dAvetıllcrn 1>unan bu kulüp, şch· br~rl filmi ıse7rl'drrkrn, bizim o c:-ie Habe~n başlıklı bu tıı.ralan 
rlnılzd!' bu alanda du7ulan boş- büytlk ailenin dışında kaldılımı 3ınmafa başlayalı beri birçok o· 
ıueu tf'k basına kar ılamata ıa1 zı Q1lllettk dllıUnmemek elden kuyurular ml'ktupla, telefonla tt 
ret ediyor. :slnf'nıa KulUbD yrnl ıelmlyordu. Mı nya bu ıebepten J'a ,ur•da burada lıa11ılattıtım11 

• ıtıev ime enrlkl gün •Eter illin mahrum oldaıumuz temas n uman ıtrahen brnl ttlvlk etmek 
ı 7adakl ntıtün Adamlar " adlı irtibat lmkllnları bir rana. bu ne.ıakrtlnl coıterdiler. Kendlltrlne 
•ı bir ~'ransız filmi llf' ıılrdl. ReJI- filme konu trılıll rdrn amatör son derer!' mütl' tkklrlm. Bu sı-

•6r Clırlsll•ıı Jarqurs•ın bu ese· trhlzclllk blle blzdf' her nedrnse rak aıaııa1a raımtn buıun bıı 
rı ıon drrrc~ hf'şf'ri vr orlJlnal yasaktır. t:skl oku:ruculanmn:, yazılara btr ılın deum eelrmlye. 

! bir konuyu •lf' alıynı Konu kı \"AT.\S"da bu konuda birkaç yıl ce,llml açıklamak zorunda oldu· 
• laca ,udıır. Nurveç'ln kuzeylndr oncc çıkan bır yuı &trlslnl belki tum için de çok liz~unum. Birin· t ki •Ulare,, bulunan ufak bir ba- hatırlarlar. O y117llarda da brllrt- rl 1uımda, ilk a<kımın t11atro f lık~ı ~ı-r1 l5lııl11 mtırrltf'balı ıarııı tlldlğl rlbl burun yrr )üzllnde oldutunu itiraf etmı,um. Gördüm 

ı 
bir hastalıta tıııuııııu~ııır. Tehb· mllvonlarca amator trlslz.cl vardır. ki, hrr ılın bir yazı Jazmak ml'c· 
le vtrellkleri imdat habrrlııl teıa Bunlar nlerlndtkl alırı Ye nrld burlJf'tl ve daha da fenası bir 
dUfen ,\frlkanın ortasındaki bir ı\letltrlf' blrlblrlr.rlylr ıorüşmtk· >rrden, bir yere ııtmenln uzun 
.\ınatör telslzd du1uynr Gent' tel ır. bu 1a1edt çe itil mllletlcrr bir macera halini aldıiı 1957 lı· 
Sizle ır.ı habrrt yoluyla Afrikalı mrnsup yabancı insanlar arasında tanbulunda brrrün Calalotluna 

ı bir doktor, ııemlcllerJn Jıutalıtı· ahbaplıklar, :rakınlıklar ııurulmak kadar ıelmrnln aldı&ı zaman, tJ. 
ı ııı IC$hh f'dlror. Tarlalar dıımuz ta ve baıen de bu filmde oldufu ,-atro ç.ılıımalmnmı baltJılamak 
ı •llndrn zrlılrlrnmlılerdlr n ken gibi bu amatar telslzcller bayat- tehllkesl ı6sterlror. Bu yüıdrn 
• ııııerlnc on iki ıaat içinde bir lan tehlikede bnlunan lnsanlann bnndan borı .. bu kô edl'kl ıob· 
ı tuum ,.apılmadıtı takdirde öle· Yardımın.& kosabllmelıttdlr. Bu bdlerlml7e ancak haftada iki 
! Ctkler<!lr. fl'llmln gerl:re kalan kıs masum amatör full1et Portekiz ırtin, pazartesi n !ertrmbr ıün
~ ıııı çe itli mllletltl'P ınenıup ama ye lspan1a ı:lbl dlktator:ralarda, Itri dnım edebllrc tir. OknJUtO• 
t t6r te'ısızdlerln blrlblrlerlJle ma• h•tta SOYJf't :Rusn'dı bil@ ıPrbP t larımrlan 6rUr dllrrtm. & _ 

~"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'~ 
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fAlfAıt 

POHIRl' 1 

KIRIKLll1 
VE 

FAYDALIDIR! 
OPON, haş, diş, adale 
sinir nğrılannı ıe,,kin eder 
OPON, soğuk algınlığın
dan ileri ~elen nğn ve 
'l;ıııla rn karşı başanlıdır 

OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABILIR 

Prenses Margaret'i n verine 
poz veren aenç lngiliz kızı 

SARA Y'IN RESSAMI PR ENSESi YORMAMAK 
. iÇiN A YNi VOCOT YAPISINA SAHiP BiR KIZ 
ARADI VE BULDU DA. BU GENÇ BiR DAN
SÖZ OLAN GEORGINA MOORE OLACAKTI.. 

En utatı: şeyin bir hıldı.e yarattıaı 
İngUlz Sarayında, Prenaea :Marga
ı et'ln portrealnln yapllmuı da epey 
Eöylenlllere yol açmı~ bulunuyor. 
Nitekim. prenuııln portresini gören 
urayın nuruı:lıı tı:lm.ııclerlııdcn biri 
portreyi •cln11 caı:lbelh bulduaunu 
ıöylemlftlr Zir& portredeki yüz. 
preııaesın olmakla beraber, vücut 
tıenuz ıs y&fında cenç bir ina-lllı: 
kıu olan Oeorglne Moor""undur. 

HER ŞEY 
PRENSES IÇ~N 

Tabloyu yapan İtalyan ruaam 
c.Anntıonlı, Preı:aea Margarett glln· 
terce meşı;lll etmemek n yormamalı: 

için ayni TOcut yapıaına aahlp bir 
genç kız aramıştır Nihayet Wea' 
ı:nd'de terzili.it n modellltı: yap&n, 

Artık Oeorglna !l.loore'a diyecek 
bir ,ey kalmamıştı. İfin nere nra 
caıını bilmeden bu tuhar ve ·bulun
maz teklifi kabu: etti. Hidl.ae uzun 
uman halk.tan n buından 1&klan· 
dı. Pakat guetecller mueleyı 6ğre· 

nlr, öğrenmez, Oeorglna'nın eYlne 
doldular. 

•MARGARET'lN 
YERiNDE OLMAK 

ISTEMEZDlM!• 
Oazetecllerden biri kendlaln., şöy. 

e bir auaı aorcıu: 
•- Ş:mdl m~hur oluyorırunuz. 

herieı alz:den babledece.ıc buna ha· 
zır mı.sınn:?> 

Oenç danaoz fOyle cnap ..erdi: 
<- Hayır, hayata pek ehemmiyet 

vermem Her teYI oluruna bırakı 
rım.> 

Mulejll hUlıında sorulan bir ıu· 

alt ise: 
•- Kendimi hlc tt ıUzel bulmam. 

Her ~aman iyi bir dan"6:ı olmayı l.s· 
tedlın, takat kııcutı:ten ıeolrdıtım 
bir felç, urun m\lddet dana etmeme 
mini oluyor. Bu yüzden bir tarar
tan da terzlllle başladım :ıı 
Pttıueıı Margaret halclıında .ııoru· 

lan bir suale be Oeorsına şöyle ce• 
vap nrmlştlr: 

Pnnııeale biç karstlatmadım. 
YUzlln!l bir kere olsun gl!rmedlm 
Şimdi ı•blo'ya ~kanlar. Pren.ı;e.'11 

oldutu kadar bt'ııl de ıeyredeeekler. 
F•tı:at emin olun. onun :verinde ol· 
matı: ıstemt7,dlm. Dotru, ben cahll 
bir tı:ıııaı, fakat mealeğlml pek ae
Tlyonım Te cok çok ınuudum~ • 

aynı :ı:amanda •Prlnce de Oallev ,-
tlyat~unda dana eden ııenç ltız:ı ,.----------------'!'90-----------• ... 
bir arkada,ının tavılyesl Ozerlne 
gidip gormllJ n ou iş lç!n uygun y E N 1 
oıacatına tı:arar vermiştir. 

Annlgonl, sarayın reaml reııaamı 
oldutundan, kral ailesinin bUtUn 
ileri gelenlerinin ölmez portrelerini 
yapmıt n sıra Prensese gelm1'tl. 

MELEK'te 
Başlangıçta Prenaea, reaaamın atUd 

yosunun bulundııau Kcnflnı.ı:ton'a 

1 

giderek saatlerce poz verlyoro.u. Ja 
tat tablo muazzam bir eaar olma· 
lıydı n bunun için de çok emek 
Yermek lizımdı. 

Reaaam ... nnısonl nıbayet Kraliçe
nin kız kardeşi olan Marı;aret't bu 
tadar uzun uman yormanın doıtru 
olmıyacaııını dUştıncretı:, bir çare a 
radı ye buldu da~ Prenıuln tafıdı· 
tı tacı, yalnız re.simde de olsa ta· 
,ı111cak ayni TUcut yapı.sına ahlp 
bir ııenç kız arayıp bulmaya karar 
verdi. 

B:r gece cPlalalrı de Parla• adlı 
revüye gittiğinde Oeorclna ı.1oore'la 

tanıştı 

•AMA BEN 

PRENSES'E BENZEMEMl>t 
ı.nnl•onl, Prenaelln yerine kendisi 

ne po:ı vermek nrmek 1ıteylp late
mlyecC:lnl genç kızdan ıordu. Moore 
pelt f&fırmıftı: 

•- Ben Prenaeı Margaret'e biç 
benz~mem ki• dl>~blldl B;,ınun n 

B 8 T O Ö L O 

:\levsimln en çok be~enilcn saheseri 

KIRIK HAYAT 
Görmekte olduğu harikulide rağbet üzerine 

DAHA BiR HAFTA UZATILMIŞTIR. 

Ayda 1000 lira kazanç 
ve yaz aylarında Tiırkiyenin en Rlizel yerinde 

DEDAVA KAMP 
iste siz de HOMI-~ COLLEGE .Methoduyla evinizde, köyü

nüzrle rrsimli ve telaffuılu derslerle okuyarak yazarak ve 
c!lnllyerck 

Mektupla İNGiliZCE 
öğrenPbilir~iniz. l'cretsi1 bro5firll.nilzil isteyiniz. 

BUGUN 

Traı etmekte yeni rekor 
italyada Napoll şehrinde Eroes· 

ıo OugHanl adında berberin ınllJ 
terl!erlnden birinin aakalını aa
bunl&dıktan aonra 28 saniyede 
traş etmiş olmaaı habr.rlnl alan 
Nevyor.ıcıu H İtalyan aaıllı bir 
berber denizde iki yilı: metre yüz 
dtilil aırada kendlaln1 trae edece· 
j!:lnl blldlrını,ıır. 

Sigara ile birlikte içilen 

içkiler ve kanser 
Amerikan miltehau1.1larından 

Dr. rnıeat Wlnder ge;enlcrde ya· 
J"lnladıgı bir raporda, laplrtolu iç· 
kilerin de kansere ııel!ep oldukla
rını, hele ılgara Ue birlikte Jçllen 
içkilerin te.slrlerının kat kat yük· 
&ek olduıtunu açıklamıştır. 

Doktor Erneet. Wlnder, Uç sene 
müddetle 752 haeta üzerinde teı.. 
klklerde bulunduıtunu, alkollln 
nulçlerl kanure .ıcarfı daha mU· 
uld kıldığını bcllrtm1'tlr 

16-22 yaıındaki «kızıl 

ıeytanlar» çetesi 
NOrenberkde çocuklara malısu.ıı 

ceza mahkeme.'11 •Kızıl şeytanlar» 
adındaki Batı Almanyanın en bü 
ytık •ı:rnçler çrtesh nın raally~t

lerlne aon vermlttlr •Kızıl Şey· 

tanlar• çetesi 1955 .ııenulnden 1957 
•~ne.'11 ilkbahar aylanna kadar 
:-\Qrenberg fehrlnlD uayl$lnl fCl· 
ce .ığratmıştır. 

Çet<-nln 14 Aza.ııı il ile 42 aylık 
haplı cez&5ına çarptınlm•şlardıı 

Çer.enin diğer 32 A~ı da mllh· 
te!ır cezalar yı-mlşlerdlr 

115 - 22 yaşları ara.ııındftda bu· 
ıunan bu ı:ete crradı Nllrenbt>rg 
ftbrl varoşlarında Morlsrlnç ya. 
rış yolunda moto.ııltı:letıerle dolaşa 
ratı: gelen geçenleri ıoymaktaydı· 
!ar. 1P57 .st'ne.ııl paakalya yortula 

dol!lyl Kızıl Şeytan llkablyle anı· 
lan çetenin deposunda bulunan 
çalmmış eş:va:an nakli için yedi 
kamyona !Uzum hlaıl olmuştur. 
Çe•e efradının bir kuımı tanınmı, 
aııeıere menaup idiler. 

Köpek, kedilere mahsus 

lüks elbiseler yapıldı 

Nevyork şehrinin en şıtı: mahal 
lele.rlnden birinde bUyUtı: maıtaza 
!arın en meşhuru kOpelı:, kedi gl
gl ehil hayvanlara mahaua bir el· 
blae ve tı:ıyaret ,dalruı açmıttır. 

Bu dairede bllhB&Sa topeklerc 
malauı 250 dolara Tlzon mantolar, 
ipek plJamalar satılmaktadır. Ke· 
dl. kl!pek, hatta ktlçUk domuzlar· 
dan mtııeşrkkll bir mankenler de 
filesi ı.ertıp etmltt.1r. 

Vizon mantolar. pijamalardan 
ba,lta. 17 dolara dantel kolyeler, 
b dolara pl6J penuarları, gabar
dlnden. camur botları tefhlr e· 
dilmiştir 

Blrleflk Amerlkada 25 milyon 
kOpelt bulunducu. bunların gı<la· 
ları lçlı. senede 275 milyon, elbl 
ge;erl için 2S milyon dolar ıarCedll 
dlğl l.statl.stlklerle teııblt edlldll!I· 
ne göre, bllhaaı;a Amerikan ta· 
kadınlarının bu gibi ehil haynn 
!ara karşı b!l)'ilk bir zaaf hlııııet· 
tltı:lerı kolayca anlatılmaktadır. 

Çakoslovakya'da metr 

dotellere frak giymeleri-

ne izin verildi 

Prag'dan alınan bir habere 
ı:ore. Çeko.;lovakyad turlzmnl ge 
llşmelcte c tluğunu nararı dikkate 
alan hOtı:Omet, mctr dotellerln 
frak giymelerine izin vermlftlr 

VAT 4 S - 9 ARAi.IK_!!!! 

Hollivudda yeni bir vergi 

heyecan yarattı 

AmMlkan Maliye Dairesi, fllrıı 
kumpanyalarının aanatkı\rlar emir 
!erine tahal.a eyledikleri ev ve vll 
laların vergiye tAbl olacaklarını 
kararlaştırmıştır. Bu vaziyet kar 
tısında tıım tı:umpanyalan bu ev 
Te villaların çotunu aatılııta çı

karmışlardır. 

Bir köpeğin kurtarılması 

için sekiı gün çalışıldı 

Bucerne clnrında tertiplenen 
bir u partlalnde avcılardan biri· 
nln .ıcopC:I 20 metre derınlltı:te bir 
uçuruma dUşmQşt.Q: 

Köpeğin aablbl, hayvanını ora· 
da bıraltmıya kıyamadığından ar· 
tı:adaflarının yardımı ile dACın cip 
hesinden ltOpegın bulunduğu ye
re tı:adar bir ı;a!erı kazmış Te 
ltOpellln .ıcurtarılmaaını aağlamlf• 

tır. 

OalMI 8 çUn ve n gecede tı:azıl· 
mış ve 100 dinamit parçası kul· 
lıınılmıştır. , 

rında cUr'etler!nl ar~tıraralı: şeh- Bundan bir hayli sene evv~l, 
rln merkf'21ne kadar sokulmuşlar· crralt• burjua, kapltallat dUnyaıı· 
dı. nın Alı;m\ oldujtu ileri aUrtılere'k - Had i evlidnn, bırak dişçi bey 

Kı•mızı elbiseler giydiklerinden vasatı: edllırılştl. arl ık rıksın! 

~.-..-. ...... '°"''''''''"'''''''"'"''~"'"'~'''''"''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''~ .................................................................................................................................................................................. 
VİDt ViDI 

................................................................................... ........................................................................................ 
r(lJRTKAPAN 

CEF COB 

NERO ÖZET - nomer n Vllyamı isimli iki çocuk ile Kıncı Arşl 
ranrstrr ~tlesl t.rafından ıu dolu bir mahzene tıkılır. 

ÖZET - Tl't'lla veyn, tlbanra ile Turulur n kaatll :rannı ile tutuıao 
Guılr. idama mabkllm •dlllr. cer Onlııg"ln suç,uıhıtuna ınan ırM. 

······································································-·······-······················································································ ........ 
STIV ROPER ÖZET - laJa Soı ye Alim babası, Slly Roper'ln arkadaşı Mayk il• 

beraber casuıların eline düftr, Mayk yaralıdır." 

91,ı~ı~l)t. 

BUGECE 7.27 Açtlış n proaram 
7 30 TUrkUler 
7.45 Haberltr ııı:anmpasa • 

•UllAZAR 1Tt1:44'.?!\6Zı Ttl: UUOGJ: 1 -Kanlı Jl.YAJROLAR ı~ te ~nzııttlı matını Pazartuı eaıı cuarı 21 
Hata • GUllıtan OUzey • AT Rober~ Taylor. 2 • Cıımartnl IS te talebe de, Salı "DaUııı 11 de, 

3118020 
ıtınaııacıı 

242711, 

ıcaaıa:l!J 

Slllll~. 

İITANBUL 

9.llZ/ 1957 PAZARTESİ 

8.oo TUrıt muzıeı 

8.30 Harı< mUzlk 
il .DO Şarkılar Türk filmi. Talih Ku,u _ c . Heaton, aıatınesı suare · 21.00 d• Çıırsamba talebe,.. ıı cıe 

ATLAS ITtl :U ti 35)1 J, Wyınan. K.l\RACA TiYATRO ITtl: İSTASBUL OPERETi (Tel: 
A.&lan Şövalye - Robert ŞEHiR T'lYATltOSO (Ttll H 6t UJ H :rı 34) Pantalonıu 1,11ı 
'Ilr.rlor. Kay ıı:.cndaıı - 1 8 T ,. ,. a o ı. ,, 2ı 5,, coram 11:11mı>: omALt ıtARıtıti::>Lo ıto ı..:auamb&, oumarf4•ı.. fren-vapur-ur.,.ak 
Renkli • lng. St.7LAR ALTINDAKf YOL: meıtı 3 peraı Qar,am- Par.ar .,,., ıt aa matı · 

1 KLHAMRA !Tel: 4443HJ ıt.l.l'!!\tDAR (Telı ıı 3113> !' J llh l>a Cumarteaı teD~ltı· Dt Perffmbt, Cumarı+ 

Oatuaaı 

Slnrmaslton _ fnc Macera Yolcuları. 11 
re: ma talebeye ~D&ll&ı P9 t• Saaı 21 ili pa,aı 36047~ - 81rtecıı 

,.. BUi.VAR (Tel: ZISS71)ı ~~11• 1 l'h&TllO .-Telı ur mauna Mauı:ıeıu · 2230791 - ıoenı:ı:rollan ı 

7.57 Açılış ve program 

8.00 Sabah mUzljll 
8 30 Haberler 

8 45 saz eaerlerl 
ıı.oo Dana ınuııı,ıı 

b.15 Şarkılar 

il 15 Mclodı;er 
10.00 Program ve kapanış 
11 57 Acılıf n program 
12.00 Ö~le konseri 
12.30 Beraber ,arıcılar 

12 55 Serbest saat 
13.00 Haberler 
13.15 Salon orkestra 

1 

Büyült fıtender • Renkli- • - Ev!At Hint tllml, 2 - S aa z a .n2~ d:an ıt.nou ıı aaıı ma,ıouı O\&. .ı balıca '9DSIJAUı ıan. ı O. Demıryollan Aarcıar. 

ı-.c:ı ı ·rtı: 41!~:'\9!\I : ...... 1 J f A 1 Y E 491198 (Tatil ııaatlerl I• 9·3° Kapanıt 
•- RI b rd Şlhlrll YQzUtı: - Hint fil· cOBLh • ltomıdl • per- i l 30 12.27 Açılıf H pro;ram 

BUJtllc utı:ender • c a mi. • ela !'u•ı:ı : Refik •Srdu. Ki)çt)g !I \HSB <Tel 1 tlhbara• • 4402071 - rSeblr 13.40 Melod!ler 
Burton, Frederlc Marah, ç~ ....... ı.tr •" CT el ı raa Suareler·. ll.00 dı !Tel: 4' n 6') Baıcırcoy 116444. BeJotıu Ratları· 4442331 - ıean 12.30 Danı mUzllll 14 00 Şarkılar 
Danlelle Darrteua ..... .,..... ""' rsvııı:sı • ıtomecıı Çal' •44M4. eurcaaada sıaeo:ı. Yolları• 4447110 .,, 7382401 13 00 Şarkılar 14 30 Mclodllrr 

ı.At.a cT~ı: « 3S H): zz 25 ısJ ı - Yarin Allı· şaNst:s OPERETi CTelı ıamba, PerŞt"mbe, ouma, 8u1uıada 518081 Cubua:ıı:ı Polı's • ı·mdaf :3.30 Haberler 15,00 Şarkılar 
~ BOJü.lc h1tender yacaCım, 2 • Kanlı puau H 93 93) Cuaıartuı, Parar ıuare SBOOOı llO. ~rentOJ 552045 13 45 S&:ıı eaerlırl 15.30 Orkutra 

ı .Ult9 ITtl ı « '3 .. ,, IURMAllA •Tıl: Z2lllll PlCSTİVALı MU.Sk&l o~ 21 de CUmarteaı Paur l"lor11 738192. Ballo o. H.00 öeıe tı:onaerı ltl.00 Proıram ve tapanı~ 
BUyQlc 1atender - ıunkll- ı • ı:vıtt, 2 • Deryalar EJ- ret s perde, 12 tal> Matine aaat ıı de. Cuma nı,. 2291139 aaııcıotıu ılttanbul ı 274~). (Bı 14.30 eattııar ltl.57 A~lıf TC proıram 
Sinemaskop dert. ıo MOzlt : ıtarlo g~ talebo• ıı cıı - itan S!l2D48, B•Jbellaaa 511402 ~otıu: 2741\0t ı ı Anaısoı\J 15.00 Kapanış 17.00 ... merııcaı:ıın auı 
Ş\S: Çl!lde Blr iatanbu YENi <Şebzadebası: Ttlı ııoe•lll Qa~mba -• ıt.l•tıar AltıD .. : DnuD t.ıanbul 214222 ta~r• ntı:aaı ı 274502) 16 57 Açılış •e proııram 17.30 fncesaz 

Kızı • Turan SeJflothı. 22 .u 921 ı - Tarın Allı· 17.00 Atı:şam mQzlill J8.00 Dall5 orlı:utraaı 
Belgin Doruk · TUrk fil yacaıtım, 2 • Jtanlı Pıau. 'itiı««««««««•«««««itiıiı-tı«-tcil• •ıt• ıtıt•ıtıtıtıtıt••ıt:ıt-ıt•ıtıt-ıt-ıt-:ıtıt li.a Şarkılar 18.30 Koy postası 
mi. vıtıd es. ıuı1 T•I: ** : 17.45 Orkeatra 18 •o TUrltiller 

SARAT ITfl' 441151) : .. 1800 'f' 1 h ti 18 55 S b t sa t 
a.yHD Ruhlu tnı1.nıar 18 %6): 1 - Totı:or1 tı:l!prU· * roç (ti ... art • •t .. 1 ••• , ARSIAN 121 Ttnı • zı AtuUoO Mutedil olun. Çok çekemeyen · ası eye • er ea a 
.,,.. - au. 2 - Can Bedeli. : • ... " ~ - ur. : 18.30 Dana mQzlll 19 00 Haberler 
Slmone Slgnorıt, Vua * Aile içinde me.sut bir hldlıe olu- Duygularınızda bir kararsızlık • 18 5~ saıtlıtı: öCUtlerl 11>15 Tarihten bir J&pr&lı: 
Clouzot Fraruızca RAI.~ A ~!ı~ ~ !ı l%)ı ! yor Aydınlık bir 8un. var, İtlnlz , ı~ınıze aıj!mıyor. YAY 1!?3 Ruım • 211 Aratılo : 19.00 .Mualtı:l cemlJetl 19 20 Melodiler 

TAK!llM <Ttlı "31 ll)ı * BO(;A. ızı Hlıu • H MayH) B.4.SAK <22 AtU1tor !% E)'IUI) Bugtın bir arkada, kazanablllr.ııl· • 111.30 Haberlftr 19.25 Konu;m& 
Dişi canuar • Nerlmaıı l • Kahraman Akıncılar, * nlz. oun n9'eyle, llmlt!erle dolu. • 19 , 5 PlAlt dolabından 19.35 Yurttan aeıler 
KOU&I, Kenan Para. 2 - Htrtey Senin İçin, * Sıhhatiniz iyi gitmiyor. Dinlenme Bilyllic bir hidlaenın , ahldl ola· • · 20.00 Şarlttlar 

* yı ihmal etmeyin. calmnıı:. Dı,ında 1taıın. o(; ı.A& ııı Aralık to Ocak) • 20·15 Radyo ıazeteal 20.15 Radyo ııazeteal 
t'AS <Tel: &I t7 40 /ı SÜRF.YVA ı Telı SStı4111%) * tıı:ızı.r.a <Zı lll&Jıt • ıt Baılnn) Şuna buna angarya yUkltmeyı bı- : 20 30 Şarkılar 20.30 Serbest u.at 

Asit ouzeı Şeydir - W ı - Maıty. 2 • Tayfun** TIRAZJ <23 Erltıl • t2 Ekim) it z • 21 oo Spor basblhalleri 20 3• s•nronl" m Uzlk 
Holden. J Joneıı Utarit sizi durgunıa,tırıyor. Nt· ra ın aten yapmazlar. ~iye can " • • 

OPP.RA (Tel: 36 oa :?IJ: * ı Artık aı ll:ı:mlnle mlş bir meaele sıtı:ıntuıına aebep olmalı. • 21•15 Şarkılar 21.25 Serbest uat """· :! ten zı kaybeıınemelt için, kendi- "OV• 
121 

o~aıı • 
11 

Subat) • .. 214" Bunu duydunuz mu uroAL c&aaımpaıa • Tr:h Zar& Han ,. nızı l~e unneyl deneyin, Tembel· U7erlnde düşüne düfUne yeniden .. .. _ ~ 21.30 MUzlk 
M 93 t6J: 1 - Canbazhanı YURT <Tel : 3' 91 Alı * lllt bezglnlltı: ıettrecelt. kuvve~ kaybetmeyin Karar ver- • 22.00 Senfoni orlı:estraaı 22 00 B.M.M de bugün 
Yılctızları - Aztz Baamacı. l - oeıının Muradı 2 · ::: meniz lizım. veremlyon.anı:ıı bu Korku ııeçlrecelc&lnlz. Epeyce be· : 22.45 Melodlln 22.15 Şarktlar 
~ il ITel: 44?8SJ 1ı Sariye Sultan, * Yl:!lfG!Ç (:?l Baı. • ıt t'tmmu) bııh.al bırakın artılı:. yecanlı da bir gün. • 23.15 Haberler 22.45 Haberler 

Yarını Unutma - Barbara Ö7..F.S: (Tel: 3S 98 20 : * Bir yakınınıza akil verecekstnıı. R.\l .flt Cl9 Şubat ZO ~ıart) : 23 30 Program 23 oo oece tı:onaerl ı 
Stanwyclc 'f'red Mac :.tur· ı • Yedi Datın Haydudu,! Mubakcınenlz iyi işliyor. Minnet Rıo:J' ıu Ekim U Kasım ) Bekltdll!lnla geliyor. Oö&lerlt )"ap • 23.33 Dana mUzltl 23.30 Orkestra 
ray inıı 2 GUnah.sız Çocuklar. + Jı:azanacabtnıs. BU)'Ulı: bir ba .. rı tazanacaıc11nı:ıı. mayın aamlml olun. • 24.00 Kapanı• 24.00 Proıram u kapanıt 

.,,,,,,,,,,.,.,,,,,.,.,,"''''''''''''"''''''''''.''''''''''''''''''''"''''''''''''''~'''''"'''~"''''''"''''''''''''''""'''"''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''...,_, 
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BULMACA DEMOKRASİ YOLUNDA 1945-1950 
DEMOKRAT PARTi PROGRAM! 

etnırLttdlr. 

İklısadl istikrar 
(Başı ı incide) 

barla daha sarih sözomuzo t&tb:
katı aQrdUkten sonra eöylemek u
tere. ~ımdilık bu t.edblrlerın .ılı· 
nacaıtının vAdedllmetılnden mt'ın

nun olmamak kabıl detUdtr.• 

ve son zamlar ..• 
ıı i<'l:ı anıt buı t boaltn> 

«EOKA» cılar 
t.lıa4t ı ua.:hılt) 

lttml4 ~fllletl•t4e aörutQl.m• mO 
o.Mebetl ue Rum?U'\ H. eaa..;ht ~ 
ve da\•et etmll}tlr. 

EOKA bu beie.nnameaınde cKıb 
n. tıaı "' hQ~1l utnma. tMP'I" 
m.al. e:muncle Ol.dUtW>U l>üUln 
UünYaJ& ıap&t. etmelldln demek
tedir. 
lırdUHI "" \ ı,.ıJ, .l:rı- 1'.\ 

SAYFA • 

BAŞYAZINJN DEVAM! 

tRaı,ı 2 lll'ht~I 
zımdır 1..1 ınlllt ll'.,ılnllt d!llııı şu

urlu hlr ınahl)tt abuı (~ludflt 

1). lıte, parll proıranunın ~Anıı 
prtnslpltn> l..ısınındaLI bu llL 
)tdl maddt. ldeta bOtun proıra· 
111111 felW"ftılnl tteı..ıı eıııır .. tf. 
ınemlel..tt hal..LllHlaLI unıuını 

ıöru.,unuıxo, ı..urıılnıa!iını ı .. ıttll· 
ıtmııı. yeni Ttlrı.. demo"-rası..ıuııı 
kıtralıiterını en a~ıı.. se5.11tle ıuı 
latmaı.tadır. 

Progrıuuııı 1:1 ~ 17 in('! ıuadıll'· 

lt"rl, anM,)a .. adaLI altı ı•rt'ıı .. lhtn 
bl~<'t ııaııll anla ıldııııu IA:ah t· 
der. Uı!; .. ıya.,el ha"-1.ınd;.ll.I 18 
lııl'l nıaflflf', ı•\ urlln Mıllı, t·lhan-
11ıı .. uıh11 t- .. a .. ıııa da,)ıınır. lı: ı~
h•f\ ltıl"-"-1111ını.ı ıu unru ınıutde 
de hlı'-Oıııl'l\n. hallı.ın dı~ıııd.:ı 
ıı• fhHhHlr hlr nırhf. olnı:ııtı&ı. 

bl hlr tıhın•nfıı >urldıışa t;nn bir 
f'nınl~t"l l\'rrıı ldarr- ollluıu ıa ... 
flh rdl!nıbtlr. ıluıın tııı..lıı t>th•n 
:!O ~I unrh nıııdıtrlrr de bt' 
lılarrılt' "<llithhrl \t' ınrı. nlbet
lrrlıı ı.ıu·ı oluralo. tt' .. hlt\, \"llti)rt 
\t' BtlPdl.~t \teclhlrrlne daha lf'· 
uls: 1tıtlı'Uıl~ t•llrr \e lmJ..dnlnr \e 

rllııtl''>I, llll'lllurhırın hal '" l~tlS..· 
bRllf'rl 111' alı\ .. alı ınr- .. tlt"lerln r
hl'ınnıl) rtle f'lt alınaraı.. hallf'· 
dllıne,,I, lo.f') fi taı.:dlrlt"re JICOll l·t
rllnlt'tl. idare t•lhıı:ıının rt.ıha 
ra.ı.,)oueı bir httle ıt'llrllınf'ıtl ıi· 

bl uınuınt teııu-ı•uller vardır. Rıı 
arada tt'L rhrmnılyrtıı ııııuhle. 

1D:l0 den ıtonra ıanıaml.)le uııu · 
ltılan 1511 2'.! ınel ınaddf'cllr: 11Dt'V 
lı=t hıoıtında; bütün iti.art fU · 
btltrlnıh. l('ln, .. ıl ll!tı ıt.,!rler dı

ıı:ında lhtl.,tt\ hf'>tllt"rlnrt unıu 

ruf olllıı \·e pruıranılar htı'l.lrlı\n• 
ııuıM, \l" bunların uırıııl ıtıılrP
.. ındt' tı.anuıılıı~ıırı l ınaııın>. 

O~\I.\' O h.l AR: cİkttaadJ • 
tHtrar tcdblrlert hakkında gert-k: 
proııramın okunma.ısı vestlealyli! ve 
rtlen bllcının azlıtı ve serf'Jc.ie 
bUtt:enın l&Jtd.ınlndekl teferrua:ın 
ulı•ı 11cı bunların yeterelzlltı ha.lı;;
ıuncıa flmdldc:ı f1klr beyan etnı~k 
ıroçtUr '. 

me zarunuuın anı_.,ıdllmı ifade 
eden ilk tıtaretıe.r beUmı\ftir. r.
!tat bu tedbırlerln çok geç k&ldı
jtına kao:ıım. t\,tr-llk alınma.-;ı gp. 
nt'tn tedbirler bı.r tGl haltnd mQ.. 
talla f'd.ıl.mell4.1.r. B\lık\lme'm .on 
ıt·raatında.n ve atıkladıtı;ı ntyt>tle· 
rlnd.. bu lılerı ta.m bir a.ı.atem 

n butO.n lçınde mntaila ecnııtd.i· 
tını W:tJYorum .Bu tecıbtrlorıe ıa~ 
nırt h&c.ı..mde blr murat kl5lllavı 
tahakkuk et.Urebllecell:lnden de 
•üpheUyım Hele ıtllli Koru•'lm• 
Kanununa d'tanııar&k alınan ton 
tıaı t•bıU kara.rlaru:ıa. aaıım. tr 
tıkamene Old\!tuna itan\ eı.~ıtt
mıa yukartı tl'd.blrlerın ıtade eı tı
~ı zlhnıvetle bafı;dll:ftlrtnak lmkı1n

"'Z.ı:l.lr 

:.. h t. LEKt 1 
Ot• ;r&t\tlan yenı Xıbrtll v.ııaı 

Hua:h .l'"\>ot buatln radyoda yapll· 
ıı b1r konu~nıa..ıa Ada hal•l.Qı .:oü. 
1ro.Uncto dav ı •UD*tUr. 

İKİ DÜŞMAN 
KAMPIN İÇ ALE 1 

<Ba5t ı 1nct4•-

M 
uhalf' tetın "·e bllha'i. a C.H.P. nln ıörli ·finil :uılttıuak l("ln 
pf'I.. l,>I tır'iatlar 1>uldun1. \nt.araJ·ıt 1>11ndııu f\\tll.I ı:l,l!o;lnı. 
d t t 111tt tnönO ltt" il(' • ı "anıln1t ıırett .. '-oı,ı,u. tu.uı. Ihı. 

.,011 <;t'y&hatlındt dt ıtnt ar\,ttl ıın. Ja7rltnıb:ht >V.• ı. .. 1t•rl ıınnuu 
ıniidtırtl Oıf'ın E rıüdf'r llP ıruı..ıe bu tt'rtOlı.r-U ..,., .. ı .. ıet 1'itll~ 
.>ftlnhı r .. 1.ı hatır:ılnrıuı \f' huıünc ali dll"ıtiıu·tll'rlnl. ıı.ı a:\tl"ll 
r aı:ht bir 7.a nı au lll'rln lılr altll.tı Ut dlnltdlt.. lt:tl~ Par\l .. lııln dlC •r 

ııh 'llYf'tlt' rh lt \ f Jltlrrbe-t P.1tll<1lııln ('rlo.thıl)·tl' de ıtt"fulıırl:ı hu
lutt unı '" ruUııalo.atuıarchtı l)uluıııt uııı. ('.'1.1". llt" ı:·ıo\ 1'1111('· ı· 
oınuun . lf,'lııtl t bl~J.. ..,~n.ıe hulı..ul.(,'ıı bulunnu bu v.ırtl'" ı.ı~ı,!'"' 
\ frnıemtl..lt"n df'lll. va .. tln dar olıııa .. ıud•n ıe rır .. al ıl~ı.ll'llH· ... u. 
d en llt' rl ırlıulsll r. 

~~ltıan sala: ı - Özet.. 2 - Bir 
'ıt Urtıuz; Cihet. 3 - Bir bıçak; 
~ ıv v111ıtu1 fı - Fiiller. Bir 
ıı, 1 :tıadde&I. ıs - Tenı ~ Coz·ı :Bır 
l 7'&rı yeml. e -- Su: BalışlamL 
ıı.;- 8tr balıt avı rerl. 8 - Şld· 

1 Uzu; lstıkbal. 
t.ı~Ui:ırıcıan aşa.tıya: ı - Arso: 
~'o~· Dır ıoru edatı. :ı - Tenıt: 
Pi. 0Jllt yarık. 3 - Akrabadan bip 

l'tıı. • - Akıllı MQaveddml; B:r 
' k. 5 - Bayra.tımııın zemınt. 
l ....., İatanbul mOzelerınden btr•. 
t: 14~ Bir a.taç; Blr hayvan. 8 -
• ıaınan, Ansızın. 
11'~ıct ov~ıc v nuc>ıACnl\ 

11 \l,Lt 

~1ctan &ata: ı - Canblrq. 2 -
~ 8 - lı{ez&rllt. ' - Edat. 3 -
~u'Ga. 6 - Ll; Ay. 7 - Nane 

a - Oyun 
tuk 
~ •rıo:a.n aııatıya: ı - Came-
"l 2 - Eda, Ah a - Nuan: 'i -Atate•. IS - Dara. 8 -
~ - Ayıt; Ahu. 8 - Oyun. 

,:'hlbı: VATAN Oaaeteclllk m 
!'atbaa.cılık T A 8 acıına 1 
"ft'1BO 1!:1\lf N VALV. AN 
ttnunı.1 Neı,rıvat a.t:ocıonı ı 

&u Özcan ER OVDF.R 

1 .. •a.•ıcıa Yazı lsıerını rıı.ıen 
.. ,"' f'Clen mHınl mncıtt.r 

Q ÖZCAN CRoCoca 
ı,~temıu yazıların yeni bart

t t(jnderıımeaını rica ecterlı 

-.......:::::: 

Proıranı bundan onrı& bu il\· 
)t".\e \arnııl.. l~;lıı ntltr Jııpmaı. 
lcaı> ettıııuı. blra:c daha tıtf~ll4 
la ıı rl<:-ınt"J.. .. urttl3 le !tlrulıtnıuı..t.l. 
\e bu arıda. Anayasaya uymak 
nı aı.ı;adl) le orada zllı.redllen nltı 
pren!!ılbln Jrnl larıtıerlnl yap.ı 
ra~ bl&lnt bU IQt"fbUHllarl C.11 
P. dtn ne k11dar haıı.a aurellc 
ınladııınuu IO!ıitermeLttdlr. ı;ııu 
dl ııırblJlf' "Lınunlf pren-,ııııen> 
.. ı .. ınıııda .. ı bıuJlıca es~ıarı, ylnl 
ıaltJe varnu•ı. ıcın yaıııınuuıını 
A:arurt ıordOıOınOL ff'.Yltrln 1>~
l ı calarını f'll al!ta feldldr anlıH· 
maıa ealııntım. 

1 - tn,anuı.. ha~ .. btll anca .. 
lnıanlıı.. antı. hıılo.htrının trınlnat 
allında bulunmaııl.)le ı..ablldlr. 
Hı.tlOıı dC\lt'l lllt'\"&Uatında l>UU.ı 
aylo.ırı rı,uı..ouıl('r bulunnıaınıh

dır <'ladde 8 '• 
2 - srcımıer hrr tflrlO ınO· 

dahaltdPn u.ı;ıt. ola.raı.. tanı ıotr· 

be~u h.·lnde ıı~ıı rey ile yapıl· 
nıııı, alya"I oartllrr eşit hal..ııra 
ı:naııı. olmalıdır f\l adde 9>. 

3 - ı,.t lllttvtLllll&:I af'(!lınlf'ı I 
lf'k dettl'Pll olnıah. ile<;nıe ,.e ıt

ı:llnıf' haklarını tlahıı ıtnlt it 
ınınat altına aın1aı.. itin ı..anun 

da tadllltr "apılmalldır f:\la•ı~ 
de ıo>. 

4 - '.\ftnıurlar 1l)·a5I faallYti· 
ltrılt" bulunnıamalı \P parlllı-rP 
ılrmf'melldlrltr f\fıdde IIJ. 

6 - lstılı.tAllnıh.I ,., toprılı. btl · 
ttlnlftıflmüı;tl boı:ac-aı.. )'urtılıq 

ana halo.lınnı lo.a,ıtlayac-aı.. l.öı.. 

lt'rl clıtarıda pa_rıı '' ctnılyf'Utr 
lo.aııun dı ı a)·ılmalıdır ('\tıddt 

1'!) Bu ınaddf'. 'l'Orkl)edt "-o 
mthılıt ,.l'l'n f'nıı:lıo,t ı•artllr-rl Ln 
rulma!Unt , ... (<TPI.. Parti, lt'lo. .!Jf'f•ı 

\)ropaıanda. .. ını kat1 ıurette nl('ll -, 
TecrUbell ev hanımının tavsiyesi : 

\ 

bu gördüğünüz tava 
daima tertemizdir ... 
Halbuki her kullanışımdan sonra 

'is içinde kalıyor... ve işte o zaman 
FAY imdadıma yetişiyor 

t~y 
1 • bıçak, çatal, kaşık, 
\ ~lı ve isli tencereleri, 
~nYol arı, l avaboları, 
t.Yans\arı ve mermerleri 
ıteıııiz, yepyeni yapllt' 

~~~******************* 

herşeyi DAHA iYi temizler 

Proırıİmın cthtıı.nrnt'I r~lf'rııı 
b Iııını tnı;ı3ouı Udnt'I ı.ı..uıın
da, aıra .. t,)le, adalet. ıuıııı rııııııı. 
.saıta)I, tlc11~I ıı;Jrı\at. ornı1111. 
nıall.>r. \aflıı. 'ılhhlJf' lşlı•rl h.tlo.· 
ı..ınd11 1ı:.ıhııl.l ılrl~llıııt'l.h'llir. 
lilr \'Olll tAll ıu:ıtıl)·ettf "-ıılan 

A ~ TUtOn prımı He cııter prım 
lerın ffia$l"&tlarının bütı;eye ıthalt 
ıyl bJr adımdır. Fakat bu tahsi· 
aıat. ekonomımtzc:ı.e ödenen Çetıtıl 
prımlert, me~e!A zirai koopt-::ttıf. 
•eruı. muayyeu hallıraan yap~\i\:· 
\arı mQd.tlale ıUımıarının z.ua.r-
Iarını ıhtn·a edıyor mu'JI. Bu husua 
belli de&ıldır 

B Bu ser.eki bütcenın &!\en 
ıeneye na.:araı.& cüz·ı nloıbette &rt
tırılmı11 olması. umumıyetle kitık· 
ra.r leh:ne\.i.ır Fakat. 1ıarıdıt tahwı
nı hAXktnda müphem blr nokta 
vardır Ba.~vl:lıi:llın proaramında 
}·ıpugı varıdat uuımını. 14 mıl· 

ar 800 mılyor.ı sanıunıyet pren.;ı. 
bıne dayancu&ı ve denk otd.utu 
ı,;Jylentn bütçedeki varıdaı tahm.ı.
nınden tarXltdıı·. Btlhaua. varı..ıat 
tahmınıntn son defa alınan !•at 
t.e&bıu t.edblrl(;rıncıen mttteeSBır oı
ma.şı çok muhtemeldir. 

C - Ba. vr-.ıı:ıl. enve,..tiamanıuı.n 
kontrol t'dildıa.nı ve 1~.50 den boır 
rı plı\na ırore yüriltüldUgUnü be-
yan f'dıyor Bu 1)11.o n~dtr? Bu hU· 
ınl6t.a bllıtm:A kıi.tı de~:Jldır. 

D Kr~dı tanıııımıne lkı .en~ 
den beri tet;ebbüa edilmıı. mu· 
vaırax olunamamıl:jtır, ıcraau bfok 
lt-meil: l• znndır 

l>u ntf'\LUl,ır ~rıı.o;ııııl.ı. blll\u .... :\, E fk:ı!Uldı de\·ltt teıekkOJh•
partınlu 11.llıo.ldı \'f' ııı.ılı Ptt'll"lli>·• rtıııu. kf'IHll kendılerınl tda~ ede. 
lf'rl O:ıt"rlnıtf' ılıırııı;t)ı. oıılıırla cek halo ~t.r•leceıı:lerının uasıı 
huıonı.o <;0.ılt"r \t ı lf'r ~lr,ı..ın· ~en;ekl~tırııecı::gı hakkında ı:sa 
du bir nıuı.11~f'.,l' lnll.ıiııı a.ııtla- rc.a.lno:uıt \'ı·rılmıyorJ 
rna .. ı balo.ıınııırııuı fıucııılı hulu· t •,Ul'ı \l •.ı .. ı-., : «HdnOz ı·e:ıı 
)Oruz. btitçeyı J)·ıcı tetkik etmedıtım 1-

l - İlı.thıadl ıuıy:Htıl titri te- çın tın1dıllr;. Ct"'\'ap veremtyPCP~ıru • 
!$t!bb0.o, \'t" 11erı11aJl'llln f,\llll)t>ll ~oru:. ıtlııhı..ar nııult l~ltrlnt 
e•a..,ıır. onun l(;lu ııu .. u .. ı t"rııı.t- ,-ıııııLuı J'ıllıı hıılo.Lınd alo.I du,iın· 
.>e.)r f'rlıt!tllllı. \t" &iHenlt" ~;alı~ f'l'lf'r.ulz Uf'lf'rftlr'." h. ıı.ıııuuınız,oe 
rna .. tarllurı ,, ,)eni Yl'll\ 1, a- bu .ı.ııııltır huuıl 15llrllarıu IRh•"-· 
haları ~uıLınıuıılı(lır C\l.uld 4 .}) ı.uı..u hallndt> llo.tli>udt blll..rıınn 

u Pi>· I • I f' • ' ludr ... IUP nıU .. htl hlr lf'1o1lr ,·tı p .t· 
.... - oı..a ,ır .. n enııı .H'I , r l.)Jlfr~» · 

~~l~rurııı 'lllalanııııuıı ıırttır. ftl.ll\O\~: •En!lbı·onla mü· 
l t zururt"t olıuudılı.ı.-a pi.\ .ı..,ı- t'allll'lellt• zaruri ıhtıyaı: mat1d IE· 

l.tr~ Lı1rı~uııuu11ııt11r. Uu lll.ınd.ı rı cıı ınaa blıh'.A.k maı:arının fı
der.rlt ıliı~l"n f'U tonl'ıull ııuu .... atlarını an.tınnaöt akla ttlebllıteek 
reı..aııetın urıadıuı l..üllo.uılbıuı tedblrJerQıen bırıdır. Bu ıtH.ıarhı., 
ltJ'a dur tnııuıını üuleııır-ıı• \":ılıış senış mu ... tehlıı.. kltlelerı tarafın
nıll .. ulnıalıdır c \tııdde :u ı. cıa.n hoe lr.aMJılanmasa blle, aonun-

3 - l'UrlU lıitbf'plerdtn lltrl da bızzat bu mostehllk kLtlelerı-
l"l"lt-ıı ha.)al ııahaltıı.-ı, .>tılnı:ı dar nın menfaatlerını korumak ıııhl 
\t ı1ablt l"t"llrllltrt zarar vertn bir netıce verebilecek olan .zevk 
l>lr dtrt olınalı.lı ı..alınantıı. l>U· hıı:meııerı ve keyıf maddelerıue 
tUn lııtlhııal ınallyttlt'rlnl arttır- zam yapılmasını esu Jtıba.rıyJt ısa· 
nııs. "'" nılll,.llerarıı. .. ı J>IJa ... l~.t t.etlt tellk.<ı etmek JA.zımdır. Ar.na 
u)maı.. zorunda a.aıan dış llcarf'- l·lver~rkı, bılha..."'8a fakır halkın ır... 
llrnlı;I &ll\•leştlrmlşll 0 1 1 ı tıhlA;ı:: et.tıaı ~arurı maddettrln 
alAkal ı clhazıa r. 11 "

1 
rt 11 flatıarında bf'hemehal bır ısttk.·.o.r 

rı. c:a tı:ınıı arını Lemınınde muvaffak olunsun• 
ou Ulf'!ıt"IP ıızr-rıııdt topla.> •ruı. AL l ('ıt ' · •İnhı.sar maddeıerıne 
llo.thıulf "' ınau na,)'alln ttırıu J'apılan' o<>~ ıamların paikolo11k 
ıu.fhaların<ta ıtrr .. tıı lt'lllılrlf'rl bUımdıı.n bilkW:netın ırtrıştllı ık
aJınoı.. nrttl)lf', ynşıuııa <ıt.11ıd11r- tltiadi ıalah harek.etlerıne uysun 
dııu ta 1>111r:>llrınrıl' t.-.ıııı:ıııııtlıdır dOşecetını tahmin etmiyorum.• 
f ·' laddc Jı'.!J . \1 1\1.t., : 1.Son yapılan zıamlu 

1 - Pnrıı nıı.ı:uı ı.uınt'llnl ı-r· iki aehub" dayanabıllr. Btrıncl!<I. 
ht'.,f rı ı~·n.,11 ıl6\'h. J..ı)ııırtit'rh h'. maıtr :n:ı~larını karşılamak, d!
ııırınh•ı.etıınl:ılıı ıı.:ııı.adl \e ınalı ge:-ı d~ lıü~Çe'J'l' yeni varidat. kny· 
durumuna f'ıt u)ıuıı ı,el.llde n- na~ı lf"mln etmek. Tabm lnıme g-5-
l a.rlııın:tlo., \t' hu '""D" flt.l'rlu~ı,. ı..., u:numi fılit anı~ı dolavuılyie 
11101 bir ı .. ıu .. rar to.ıglanıa._, .ı:arure· ınhisar mtddeıcrıntn maliyetleriu· 
ıı ı.:•ttl)hı1111ıuı1.. uu .>oldu ıcre- de de artıılar kayd,dllmlttlr. Bu 
l.ru lt'dlılrlrr IHr un C\\el ıtlJU· zamların r.1übl:nce b~r kl6mı bu 
ınaltdır ı 'ladıll' ı\;J>. artışlar...l :,arşıl1k tc~ı:.ı edeceı,tır 

Dllı;tı· l•.::- .._ıa,reı LJc, bütçeyi <l~';,· 

tekltyN:d:tı:. llütçe açıklarının &· 
zaluLmıuıı l.Ht..'tı:nından bu zamıa
rın lk'!l5a~i btikrara faydası ola· 
blltr, Bu11.;.1 t'&rlıh:t iıatlar ft7a
ı;ıudak· tet1an0;1 dolny•ı:. ıe bu zlıl.l.o 

:i - ~um\ınlllk \e uc:ıı.:tıs..ıa ,.l!' 
\"O"- aı .. ı hlr t:.t,;ırrur 7lhnl)tll lll!' 
tı1111.ı111 l'flllnıl"ı \f' lt>I. lıtlH·ı-. nıa~ 
h •i}ıt .. ~tlnıl~tn t'a~l. .. ıdır f \lıul
• ı· 41 ı. 

;ar btı..,lUl :nat1t1elcrın ftatla.rtnl\ tı.'-

B a~ııı .. ı f' :ı .. ı·ırıııı 1..ı .. aca ar- t-ır edet·llı; Bu bnkınuıan ela lS· 
~ı·ııııını ı•roı:::r11111 .ırtılo. na- tlkrarsızlı~a sebep olur.• 
nr(lı. Uuını tanı hflJ..nınelt> OS\I\' O K\ \R: t.~ayct. b:.ın-

1,.rr<'t"ılınlz unıdtı, Jf'nl L 1r •u· ôa.n böyle tmısyon Vl' mecmu taltp 
•k111ot .. lll"'!'hında Lfthlıt.: ,t.ıhut hacmi aablt tutulun1a, zamlar bir 
u'fsnn cılar. u(;l)r(ı.ııer>ı •ılllJle ınlkta:- ı.,ur& aOcünU ptyasA.:ta.n 
cıı.arın·akhırı bir lııırt111ıı. nlt.,.!~ rmmek ltlbarıyle ıatikrar lehine 
ınııau111 du,·u · llfııılarını ,oı.ııı.- bir ıeslr meyoana aetlrebll1r. Fa· 
ııra ,ııııı.,ıırtnıı~ltır. ınuh.ırrırte- kat tlmcııve kadar oldulu ıub!, 
rl tıroı..ııulıı hl:r:lt-rlı. ıh' IJuluuılı.İ · :;:-.amları emisyon artıela.rı ve un1u
.ıunıu.tu ııan etınlSlt'tdl. Uu 11 111- mıyelle ma....,r1ıt arıı,ıarı takip o-
t•adl'le , ıll;ırıııd;ı ıl;.ılınıı bize> ) ar-ı derwe, bu zamlar faaJı. daJred'l \'l!I· 
dını etını, olan arı.ıuı,1~ 1111 ., n,1• nr bir adım teşkil ederler.» 
ır 'lrtıı. hl:ıe bu hQ.berl \ertıı. I .\\ Dl ' \ ALÇI' : Iİkl cevap bır-

' cıenı - et yılcıır denk diye .ıunul· 
Biz dt' derhııl ıaz•lf'CI arı.udıt'I· cıuıu h-1de açıkla kıpandılı h~r· 
l.ırıı rkıı eıh•rtıı.. tıııuu ıııltldf'llc keısC'e bllHıen devlet. bUıçele:-ının, 
\ e ı..at'l,)etle teLzlp tllll... Artıh artııc bu yıl clddt olarak denkle-:
bt"lı.11.)eceı.. bir 8 11 hile ı..aım.tmı~- ttrılmek ıatenmeal; lktbadl cıe,·ıet 

. 

1 

tettekk0,.er1 masraflarının aıııaltı· 
ti. K&111un ht1 .. 0ınıerıııe ıöre hUlı.O hp, kendi aellrlf'n sınırı ıçtnde kıU 
nıete 11\tlrat11at ettıı... Hlr l.ıt~· malt.rı. ıç ve dış tıcaretlmlzde ~ 
,on .. oıır.l ıııtlrucaaurnız Lnbut J oenen prımlerın bUtteye nakit 
r-dlldl; \f" Otıık a,ının )f'tllııcl rıunlar ı.ruındat1ır !:nflbyonun 
ılhıu J)tlrtl re.;nıt'u fttılll) ı~- ba~ııca. kaynaklarını teşkil eden 
tl' ousııuıı. bu ıtedtklcrın t.ıkarunaı:ıına doA:ru 

........... .............................. ,,,,,,.. .. .... adımlar at.ıtmas.ı şClphe&lz l.!;kb'!t-

Çakırcalı Efe' nin 1 ~ dlr. 

mezarı bulundu 
Tam bir ftkre •al1tp oımalc tçiu: 

ıeçen yıllar kada.r olmtunakla bo-
raber, bu yıl da yarım mllyar ka
dar artan devlet bOtçe.t,ınln o:asıl 
<lcnkl941tlrllebtlecetını anlamamız 
llzımdır. Büttenln denkleıttrllme 

llU!tUııcl l\luhablrlmlzden şı için yeni ba.zı veratlF.-rtn thdaaı 
izmır 8 - .f\teşhur çeteci Meh- zaruri ıörtılmt-lı:tedtr . Tekel rıar.l.ıı.· 

met Efendi mezarı Karıncalı daıi- rındakt anırmalar bu cümleden~ 
da bulunmUflu~ Nazılllde bulunan d:r. Ancak. vtraı arttırmalarının 
Karıncalı datda bir tetkik ıezıaı oundan ibaret olm-.ı ve bu su· 
yapan bırkaç ktşl Çakırcalı Efenın retle bütçrnın denkleştlril:ncısl 
mezarını bulmuşlar. men11gı ve mümkUn oea:ııdır .. 
hayıneverllıtıvıe on kazanan Ça- Bütçeden başka. lktllıad1 devle\ 
kırcalı Eft.•ye merm,erden bir me~ teşekküllerı ma.<>raflarının da koıı
zar }·aptınni,l·ı :ıcararıaşurm14IRI'- trolü ve uzun mOd.detti.r sör.il "°" 
dır. Bu mOnuebetıe yapılacak oı&- J dilen kredilerin tanalml işinde de 
rLilmt! Ankara. İatanbul ,.e lzmır 

1 
tatbıkatı beıtlememız ıcabflder. 

ıazeteclleı1 davet edtlmı,ıerdlr İktllııe.dl cıurumun ctüzeltllebtın::.e 

Bu atb&pıe hOk"Qmet!n aldıtı 
tedbırıen ltül bilinde mütallıa e· 
d.t'ttk ohırsak. bunlann lt.Ufladi 
ırOçlütltr. ıam olarak ISnliT-"b:le
~ .. ıJ.phellt11r.• 

B.ol!ndıirı &1bl. yenı bOkümet 
\.U"Otrrtınun• MttllatP CHP ınıpu 
adına tt:nltld eden İnönü konu~
ma.•unda hükQmetın llı:tıaadt 1-tlk· 
rara mateVf'CCıh bu.ı tema .. a:ıen 
karşıaınaa hu;;blr •~ sby!Pme::nı~ 
u. C R P çeTrelerl hPnOz bu ko
nuaa &Çık bır kanaat& ahlp ~)ı

ınadıkları R(\rQlmt'kt.f'dır 

Öte- yandan GOmrilk vP Tekel 
Bakanı Iladt H~man dt\nkO hey-fl.
ııatında mal!yf't artı tarı~nn da hu 
ıamanıara M"l>PbıTe& veroıttnı kabuı 

eunLe YP 1.>tıkrarı tdarı-'"• fay.ıa:ı n 
lat:"a ını beltrtınl~tır H\\r. P çf'v
f'Pll"r' eırf lkt.ı adi bakımdan pr('ll· 
l'lp ıtıbarırltı bu kanaatP va.ıcıa:;ı· 
ma· tadırlar Ancaır:. nur P çcv
l'f'lf"n b(\tÇfl açııtının azaıtı!ma.~ın· 
d.a y .. nl VP1'1: !Ptdf'n ('Ok Slderler:ie 
tAl'arnır ys.pılnıa ına ünf'm vı>r: I· 
mNl ll"rtıktıtt ltanaatındf'Jırlrr. 
BiltÇ'f'nln eöı"Oııo, te denk baıl;la:ı· 
muı olu~u b\\tUn muhalif part.lf'r
deo alınacak yl'nl tf'dblrlerlD }'C· 
tef"'ı• o!dııtu rotunda hır tPtf'dttUt 
varıı.tn al\tı.dır 

Telefon kutularını soyan 

Y•nı ıaa ya.p.:-.ı -<oou.:;m-..ta hal 
kın .tut Oi.•_. B:titııtmıl lılt.let.· 
ıerueıı:ı Kıbrıa muzakerelerı l>OD& 
erıncı:,ie. ıtadar ıı.UKOnetı ı:u.uhataz~ 

•tm ıe.rını ıMem'ttıı:: 

HURb f'OO' a "''-"" Ttlr-k -.. Hw:al 
ıar ar-e.:.ın4U.ı nalı b.utr cturum 
eoıı uerect: end.~t: verıcı butuu
aıa.&tadır. oankO uumayı~lere de 
terub edeu ,.ılh uu ıııoı ı.J.~J~~..

rın t~·ı;ta:..aLltgıncıan b.uı~etıo4tUr 

Foo' bu radyo tunuıpu~ıuı ~us 
l• bHınuı.~tır t..S er ııu:ı dı.ik.ılıhııı 
a.ı.u.ıuu~ ~tır.eoıa ~ O• yaaı~ 

lemı )'tıPMl>ılırım • 
vaı,nu.ı uu Kuııu,.m~ınıu ~ anu 

lı ııre:Ylıt-re u• derwoeye ıı.a..ıar ı• 
ıı;ır ıı:decegl uıerakla beklenrueı..t ... 
ttır. 

1. t.. T. U. 'l' 
Hloi\ \ !\,_\\! tisi 

L:ıtanbul Un:vent.Le& Talebe &ı,r 
ııa. Kıorız. Rııml•rının son ı...ı
llıı. btı.re . .;,~, lt>r1 litı.rpısında. aı:aW,ıoa

""' telılıit1 J•\·ınıawttıır 
rKıbrbta 1rlı;,d1i 1 •tırımı2a .:~ı 

lhtt'ıUlı lt:dlılf IJ.•Nk•tlerın •• Y•Dı 
Lt:zahurıerını eletnlt.• uıü~alıedt! et 
nıt.-ktt•yız. Adada ya~ıyan ırktlıı. 1 ıa. 
rıuıızlıı. ınıı.-.;,a<.J<.h:rat bırl!li l\"Hıde 
bUt'..ıH.tU~Ull.4\l.:u bır defı uauıı. ua 
tır•a· :naı ııııı.ı bır vaı:ııe adde
tllforu.ı: 

KıOrlııl ıne~ı;uunu ba ıaıısıçtan 
buv,üll(' kadar ı.o';..ı:ııar ıı!deı;ı dOo\· 
lul\Ja a~l• kabili Lelıf oiluıyaıı oır 
..ıat.ıı btıreket ttı.lttµ eden Yun1L1us.. 
tao:ın tıkre- hıc rer \ttruıe~ıı;ın 

d.aıma i'i.uvvet ve bu nevı, ~rımıza 
biri yaka (andı 1 uynıa· an aa:r·rı ıxıed.enı ~uııue 

ba.)vurtua.-.ını anavatan par,bı 
tamir 8 ıau .. u. .. ı. Şehr.mtzdP- rurır. Kıbrı:.ta H.umlugu dauı kıt-

ki umumi tf!lefonlara uzun :lama11 ı.>ılı münaka.:a olan bır aıas ça
danl'>o>rl dadanarak bunları oyan puicu.\"u ::ıevı}·~ı:ıct' kulla.nmuını, 
bJr lft"Ot. cıon tıı·ce aabaha kar,ı ı.tuJhi;;~ılıgı hı<: uurınaktolzın uea 
BL"'nıahane M"mtlı•t1l'kl hır Jütonlu te~ıeme::>t!ll bır j.;,er~ oaııa natret 
tt&tofonu olduğu ıtb~ eökUp ıötU· vt> şıddetle ıeı·ın etmetteylz 
rQr.lı:tn daha ÖDCf' tP!efon mQdür· DLlnya ısulhtinO çok yakınt1an a
IQIU taranndan ır:aratoııa alınan lıi.1'.adar eden bu meıı.ele b.ak•ıoda 
tetnllt: tertibat ayesıncı.e autüı;ıo elıln Adada"'ı 1tı.11tomranlı.ç, ııu.a
yaır:alanmııstır rına bınıı,~n ~tııııltcrc µuıı:a.rnetıu.n. 

ırkda~larımı<'.n uer t.ürlü emoıy• 

G" k d • " 'd tını temtu eı.me.ı hUliusunda 4aha o ay un anı en mnı., ... ., buluum&>uu letem•• 
eıı t&bıt ba..lı:.lt:11nıac11r 

Yurda do"ntfu• Tor• ••nçııaı oıor•• 00vAmıaın 
ber tQrlil mildataasıuı mataoeı 

\'e CtJtilretle ya,pmU. aamtode ol. 
(Ba.tl l ıocıtıel duaumuau dUnya etklrı umumi· 

yumayın:. diye feHıue bir kere cııha H&ı:le .ce-
p b• ıamı,ur tenblht• bulunma .~~~·.! ................................................. . 

Dlleıltnı yerine getirmenin tmtln tarşılayanl&rla aohbe\ etmış. b1r t.ra 
aız.htı belirtilince. Bern Slçlmts ka· ı•:ıe•.eet:ere 40neret •oranıu bavw 
dertne boYUn Qmlt. rataı ıeu, ae- '>ana yaramııJ. dejli ml1• diY• aoı 
beblnln •temaaıarda bulunmak• için mu,ıur. 
olduıi:unu .Oylemekle yetlnmlf., gaze hbretUn Kerim QOk.ay ta.tanbulda 
teellerJn bütQn auaııertnl ce•ap.ııız tataca~ı ml\ddeU de açıklam&yl red· 
bırak.mı,tır. detmı.ıur. öte )"aDdM>, A.Utan.1a ıl· 
Şeref .salonunda onbtf dakika ıstı- /dip gltmlyeee~l sualine de •bilmem• 

rahat edt!n Pahret.tln Kerim Oölcay cevabını vermlıtlr. .................................................. __ .. _ ............ -·--·-···-·-.. -·-.. -····· 
lif-===== Bu ak'!llJlldan itibaren 

ATLA s SİNEMASINDA 
Şark e!sanelerinin en muhteşem), en ıenıinl, 
şırkıları ve mtiıiği ili'.' fevkalide eğlenceli bir 

film. 

K 1 s iti T 
RKNXU Sl NZMASKOP 

ArUıUerl: 

HOWARD KEEL - ANN BLYTTI 
l!I DOl.ORF:~ 

llE==:==: ilaveten 
GRA y vtc D.V!O'IE 

F OX JURNAL 
.................... - .......................................... #"......... . .................................. . 

YÜZ .. NÜZ ('AMAŞIR J>EGiLDİR 
Beyaz sabun , çamaşır, bu
laşık , çorap ve mendilleri 
y ıkamak ve ev kadınının . 

ıçın en sair günlük temizlik işleri 
bü yük yardııncı sıdır. 
Fakat aynı beyaz sabun ile, yüzü. 

yıkamanız niizi.i \' e 
asla do~ru 

\Ücudünüzü 
olmaz! 

Çiinkü \Ücudüniizü kaplayan cilt 
tahakası çamaşır değildir. 

Cildiniz için Kremli PURO kullanınız. 

Memleketin hatta Avrupanın en modern 
Sabun Fabrikasında, yepyeni ve tamamen 
hususi bir formülle imal edilen 

Puro Tuvalet Sabunu 
)#- Cilt üzerinde sivilce, leke ve siyab 

beıı e kleriıı teşekkülüne mani o lur. 
Jt Ci ldi be~ l er, korur, kadife gibi yu 

muşak, çiçl'k gibi taze yapar. * 14 gün zarfıuıl a cazilıe ve güzelliği· 
nizi aruırmayı garanti eder. 

Bol 
köpüklü 

Nefis 
kokulu 
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Bllha'<ı.a ('.H .P. nınhttludt duJduklarınıı ~)leı-.! bulfı .. a. rlr· 
hlllrhu: ıı 'l •nılr lı. et bn'l.nra. 1 tll..rar.ı, dt'lıtnılt \t' ıuu\,llC'UC'll bir 
1eıııu ı t>t ııtu h ınc:tır. Lsa ... tıu ihtlJ11c•ıı knrııırıunıa•ı, bıızuruıı 
ıemtll ulan IHıı. ı·e hOrrl)et uiz:.ııuıııın nıf'lut('ı.l'tl' yt•rlt'loıllll'..,I, ht'r 
vaıandaıın bu .. l..ııı d ı:ın tm!n olıuıı·,ı, ı..tlı..ttııll' JÜ.\l'nle hal..•lhllnıes', 
dunJa \t' ı tı t'Ullt'l..tl dııruı:ıuuuu lt.·.ıııl;.ll''"•ııtn. nıllli ııu·ııfıl•lllrn• 

r.n ll lıuıı Dlr ~t"lo.llde. fu ıazl11 rı.Uroıtlc ,)t"rlııe g~Urlln1c'lldir. Uu
ıııuı ı.:ıınlıı tar.1fıııdıın y:ıpılac11ıı ı .. ia 1 tl~te'<'Pdl' bir UH'"t"l:'<l'r. 
Eıer Utuıoı..ra t Parti llı.ll<ları uorm •l '"e ~aunı bit" )Ol tuıar 
"" lı6J it bir rutadıuı ll)'rtlnıı:> ı\C'atıuı fitlh·rl~ ?e ı .. ı,at f'ılt•r .. e, ıııl'nı· 
11 1111 ol ıı ru~ ">t'\l n lrl•. vuu \ar "-Ul\l'tlınl:r.lr df'.,,tel.h•rl~. Hi.l\ll't·~· 
htırtıktl ed lleerıını auıay ı nca. ~ou rı.M.•lmlert Alt her tıırlO hldlnlıırıııtı:ıı 
tılr lar:.tfa lurııı.ır, lıf'Jtlı ıı l.tl uı\'U ıı..ııııııı uııtli. l~blrllıe ('.('\ rllnu· .. lut' ,,. 
ınll olıuuıı eerrf .. &3 arıı. i hUIJI ,. ollarında , ttrüuı,.;.;t t.ttl'b tn r.ızı 
ıleglllt .. Hlr J.artJeş "-;,H,;\ .. ltılU l!e tllUllıl blr U·lılll.e. Olduıunu bl· 
llriL Son ,·arı nı 11..ıirı ılulduran ı.&tU brneı.ıcr orl:.tda dv.rnrı.rıı. lh 
ııı.u ılbl bir .. uıuanıı rl'fı.:IPrt '' ruı•.,·ull)t'tlerl hlı.; bir "'Urflll' ıuat 
ıtıll n ıı ııı a.ı. KOllln b u L.ınuatlrr/nıl.ı.~ rug.ııeıı ııt'rt bir ıı ... an ~nllıtn 

ı n au11.ı111 ,,;t•l.lt"tıl. ıı.th l ıırıu; ıııon pro~.r;ıııııt:d:,ı. ilıd.ol '"' tnıu bir 
llllk ıı l•u.ııııua doıru ııuneı.: .>olu tutı.ıtar.ı~ )erde, lı:\'lı~··•n toLl· 
lllf'r &hllşlıı l>lr ı..at d.ıhn .. t'rlleştirllecr-ı:lnln \l"' b<ı ... ıu:ı ~t'UI hn)un
ı;tur\J,lı.ltı.r \U~U.IJt•aııuın proırıııntla ııö)ft'unıç .. ldlr. ı;..ıllt' l>lr ı,.,tl· 
d:ıda \ar .. W.\\t>thıııLlt l.ar)Jı ıeımt.;t lllt'l'buruz. lhıl. \f hürrl)t'l 
nlL11ı ı 11111dı111 hl\' bir lı\\l.t \t-rıııtıe ra:ıı dtaııı,, bunu >.ıPınaıa '"•l. 
t.Uıllt11nıtz )Ol.t u r. Bun u n t'll a\·ıı.. bir ,ııurellf. f'll ıoı.. bir ,.,(".,l~ lp· 
lld:uııuı ı.11•ıır 1 ıı ı <'Lııf'k, :ın:ı 1 .ı.tlft! 1 11ı:ıı hl\~ "ı&.'nıb oluruı..» 

A 
l\ .. arıut a ı.. ı teıııthhtr ı uun netlct.,hldl' brndt ı.atnn lıllllı.ı. ıu
d u r ı.ı l\.lldar nıuhlllerlııdeı.ı .. , rı ~u~Itr~ r.ı~tııeu oııları.ı 

ru tu .. ııu& da llldol ha.,rell ıı •• ı . .- ır. (.'uı. )ıtııı.. ra .. al dı~a:rn: 
ı .. ı tırat blrtılrlnl .>anllş aulı)or, H.ı ı .r.ıf da lllrblrlndf'ıt urlo.M)or 
\'f' tllım tll blrl>lrltıt' lo.tıl\ı '>f'tl \ l' h;ı'j\ıı dtl\rtlllll\ll\ı.I,\ urı)tır, ru 
IJ'I uı üllıı t ıııt hnkı\nı uı ""rt tıır t:ı:ı.rru•da arı)ur. llalhu•ı hı\ .. rl'U 
dul ul,ıu ~fl lf'rln he ı•!tlnl. aııcaı. ,_. ttıu•ııL tıtr J..ıırdt . ulhttıııh-. 
t.ını l>lr aııht$ıııutla. ınllll ıutnftınt uıruııu lt'1'4.'t"lı. \t" t' .. lbh bir nııın 
lşlllrllxlodt' uruıul\~ l l~ıuıcıır. \ aı.. hlc hlr tarl\tın lrtı. \l<.l'ıllUl ~al 
ıh rıııuı:>ııl'ıtıll lı.nılar aaırdır. lı.uıtar ,unu anıaınlllıdır ı.1 t.ıtt"dl;I 
'tl')lrrıu ht'p .. ıuı llldıtlll bir hııt. \ e hhrrht"t nLr.anııııda r11hıtl\·J 
lı ulıuııJ.. ıuUıtı .. ltudOr. Bu .sıl)t'df hPnı hür dOıı,ıııdıt l1lh11rıını.ı &l:'rl 
ıellr, ıııtılılıo bır nıt•\ J..I ı..ıhllıl olurux, htnı tılrhlrlnılrf' lo.t'fU oı-
1 1ııaı. :i 11 ffll ,ıe .lt'ıtlS 7urdtmlar ~l dt edtorlz, hl'lll dr \ahu11la.111 h:' 
ra ı.~a\ l'\lfr. O'•Pllh'~l'le b.t'u .. ıellr, hf'tl.t"" n'1ı.lmt \t'rltu lt'tUl\I t'l• 
ıut"k i11.t"rt' lt;P uturur. B ulun IJunla rın a.,ltın ıı;tn ltı.tlttarıu ıuc.s·u
ll)tıfl•I ltı$ • .>· anlara dOSer 

B uıüıı d u ruıu tUdur: İlı.ıldar. h in bir hu~ urnıa 7.rı lı.lnln 
c.tl..a.'l>·le nıtıuıeı.f'tr ft'r.ııatıt ıııaoırl rtınrııhı \t" halLın oıt"ı. 
1ı .. 1ı ı ı ı.:ın:unın.uıın hllL~I ara. .. ındn bir lt"rt•ıh ) uıınıalo. J.ılrllıı· 

ıtııı.ıır. t.:ıer şhl tlf'l ıar:ırıuı terc-lh f'dt'r .. t, ('OL 111.ıaııat·a~ıır. \·tıııı.u 

l'Urlo. ıııllh•tlulıı h ,1ı. \t' ıınrrl,t'tiu d t'n \il'.r~ı·cnu• .. ı 11\tlınııll ~vı..ııır. 
.\IU \u .. • a. ı bir ~l d tl el ın Ucudrlt' .. lıldt" lılr ı.:ı!lııu lıt eall<ıl ,·ııtıuıdR.')iıı· 

rın canı ,·ıınublllr. falo.aL tıuııdau ltı.tlll .ır htı.,' ır föruırt., flll"nlu 
t; u lduru hlll.. .. tıuJa u ı lllethul,lu ı.nltılndt' mtlt'Ut .. ;ıf hn.ıu ınutlıı"-•' 
.>t"rlul l>utur '' bttk ' ' bUrrl.)f't nl;t.aınınu. ıa~adllllerıu bt"dtll .. bı\ 
ı:aıuıuu.111 l(ll ll' bir ııurelle Odıonlr. 

lt u&On b1rblrlnıl:ı.le dt'#ll. mü.şltrt' .. tllllll dA\!\larla \f' IH'J>lınh:ı 
IJl«lt' U lt"lıd ll edt'U tf'hlll.t'll'rfe UJ:til')lll<\lll Ull't'bur114 UU11,an111 
lı4ll lıÜ) QJ.. bll..'>lrete HI LIUI\ IÖSlt!'rl)or. t .. ll,;ıtll ıoatıadıı htlS..Oın('l 
eıırtlQOll l\ ı. ars ı \'O l. ftı. .., ü.r IRarru1.a A'.t'Ctııııı. ıuıihluı ııtr n1f)dılh 
ıu uha rt bt'ıtl bıılnnuıtır. 't" olur, hUl.Oınet normal bir '>Utt'tle ) il· 
rumtıl 11ıl.. h ıu1 lı. o,)ıııa da, bıı lllP)dıııı nıuhırtbt' .. lıtt' htltlln ınllll 
J..tı \\ tlltrl sUrtblbeı.. "'"bunu elblrllıı_,ıe ı.aıanuuu::ı heplmlı. dt'nl 
ed tn .. tlı..-

Ahmed Emin YALMAN 

Himalaya' da deprem olması bekleniyor 
fft~ı 1 ın rld("I nt'Tf \ Ot'''\ \ R ... tf ' TI:!llTI_ 

tlll ıen muazzam cıepntm:a otarıtı'• •- Buruıarı. :recyüıonun t'n mu· 
a&i.erıımektfldlr, Hicıı~enln ba..,ı:ı auam ı;:llküntıı hıo·zaıarıa.ıt. B4tı 
da ~enıt ~rer lşgal ~tmeytşl; hu tare..t'ta Karaıturwn \'l" H:ın~ı;:u;1 
mıntsJtadan haber almaktaki mu~ datlarının ku•er t"tt'ltlenne kattar 
kUlltla l•ah edllmektNtll'. Hıma· uzanır Buraıarcıa yılda 60 ~a.lar 
ı&yalard.a vukubulan bu dt"Pre:n\n. çok sJ4<1et.H deprem olur. Bu Jıav· 
k•ndl ıl.ltemt ıçınde bulunan dl· zada T14kfnt. Koçlken~ Çuuk ııt, 

Yarkf'o:;. Ka &ltl '41'bırıert çok dt'fa 
ı;rer aeprem bftlr-lflrlnde de. top- df'premden zarar ırormtl-1ltrclır. T•· 
rak tıabakalarının l"l'lh:ne kab!llye- tıette ııme de vukubulau veı bfl-

· unı çabuklaştırdıQ:ı blle31rılme'tıt· tün dünyayı san:.an deprem har
clır TabakaJarın ll'lrJJımının ı••mt· j )ce:;çe bıtınmekttdlr. Buraları, taht· 
ye erması bu bakımdan memlf'ıtell-
mitin de tçlnde bulundutu ıe:ııı; 
blr bOlıedı, rakın bir tarihte tuv· 
t'ttll yer aa.raıntılarının baıtlaması 
endtı,uını doıurmu1tur. 

P ror. HA~ttT ~AFiZ PA~llR 
'\E DflORf •. 

DQn törUttOIOmOa Prof Hlmlt 
Nafiz P amir, ıtımallyalardakl tor 
kunç depremin, ba'UI etıııı netıce-
~l f6YI• tı.lb eunlftır : 

•- O rta Aayada kaydtdllen feci 
Clep rem, b11'9Qk: yt1rlerdt muva:ı&
neyt boaa.1uftur. Dolayuuyle yıkın 
t artht.• ba1.1 l'trlerd.e yent 4eprom 
hlcı.teelerlne t a hlt olacatıı diye. 
blllriı Büttln bu depremler, Alp 
ıllteml denen ve Akdenıı havıa
sı.nd an batla:varak cı.oıuya 4otru 
Hlndiatanın Btnıal körCeııne ka· 
d.ar uıanan csaı 1111.ileıırının ıtor

lAna• v• .. hlnterllnd• larıncı.a vu· 
k.ubulacaktır Afıanıatan, Pakı .. 
tan, tran. Bndoneıya •• TOrklyed.e 
yınt Cleprt:m ocU:ları ortaya 4;1lt· 
mııtır. Ancak. bu blU .. ltrde, Hl· 
mallyala.rdakt depreml&r nıtteeaı 

bellrrn «Cl.eprtrn tehllk~lnln• ıa· 
manı l'• öncelik bakım1ne21n yıtrınt 
tahmin v• tNblte lmll:ln yotı;tıır 

Bu lmkt.n hıcbır li&mlUl tctn <lt ti
de ecUlemlyeoektır.• 

Prot. Pamir. batan bu nttlctyl 
tııw.l eden Hımallya depremleri 
bak1tınt1 a da ıau izahatı vetm!ttlr: 

kaları en Olddetle kıvrılmış ·.-"°' kı
rılm14 olan O~·Uncü uman aıı..ııe
lerınin bulundııitU ytrlerdlr. Bura· 
dakl hareteıler. Jeoıoıının a onci.l 
zamanına.an be-rı hii.IA dC\'am et
mektedir. Ondan cıola\•tdır k!, rn 
bUyUk çöküntüler ve bunları tıtt:ıp 

edl'!n en ttddetll deptemlf'r bural.ar 
dacı1r.» 

Hımall\'ala.rdakl depr.-.mın ' !"A· 
at faeılMıı devam etUtt vr. hurr.
la.rdakl bıf'Ç'Ck ,l"hır, tey ve x ..... a
baların ortadan •ttıncıııı bıld(rıı· 
mektedır, Prof . Hlmıt Natı• Pa· 
mır. cepnmın 4 ıaat raısııuııı d•
vam etmhf oımuını kabul etıne-
mekte Ye töYltr cı.emektedır. 

\ OK~ \ h. l\"A,IET KOP\Rllf ... 

«Depremın ' Mat mcı:ematı:yl"n 
devam eım...-tnf' imk,l.n )'Oktur. Arı· 
cak aralıklı df'premlerın 4 11aat dt.>
vam etn1ı• olnuııoı kabul edllt'bllır 
Zira. yer kabutu 4 ıaat. ar1,lık:::ız 

611lanıraa, •al'lıntının tldCl.,tJ t-tl· 
tün 4Unyayı kaplamıı olut'du Sı, 
bu kırametın kopmuı cıem~ktır 
Oef'('l dcpttmt bütUn d.Unya rb•t
han&lerl kayı:ıetmıttır. Bu bütün 
cıonyanırı ııııanmuı demkeUr . .t'a
ka.t U•ak ratııthıneler1n kaydett!k· 
ıerı •mlkro--ı.Jııı.mlk• hareketlcırdır. 
Aaıl Cl.eprem bölll".tndekt hattk:.:ıt
ler llio rmakro..ıı...rnlk• harettıtll'r
dlr ki: tllhrıbat ~·apan hareır:eU<'r 
ounıan11r.• 

A. l.AETTİ~ Kl'Tl.U -



Belçika ile dün berabere kaldık 
Kazanabileceğimiz bir maçı 
şahsi oyun yüzünden alamadık 
~1.1 _ 1 !AKIMIMUINYE~NEGOLÜNÜ ~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

iLK DEVREDE CAN BARTU ATTI 
Ankara, 8 - •Carların çerseveled iği 19 Mayıs stadyomunda bugünkü dok

san dakikalık mücadele tamcJmiyle denkti. Kırm ızı Şeytan la r ile Ay Yıldızlı ta
kım bu denk mücadelenin sonunda 1 - 1 bera bere kaldılar. Lefter'in mükem
mel oyunu ve kıvrak hareket1eriyle karşısındaki Belçika lı sol bek Van Brant'ı 
en aıağı üs dört kere çamurllar içerisin e yatırarak geçmesi ve bir keresinde de 
bütün müdafaayı çalımlayıp kale direğinin hemen dibinde top.u sanki «Al... Afb 
dercesine Kadri'ye uzatması doğrusu ı ahane idi. 
Fakat Ka<tr•nln bu rıefis pası 

ııoıe çevlrememesınt gören so~t.
tan nefesleri kısılmış ı;eylrciler 
ı:allbtyetl hiç yoktan koçır:nıııta 
başlııchliımızı b!Ssetttler Hıılı:lka· 
ten dııklkalar llerledltı;;c takım.mu 
ı;allblyet şan!>lnı yavaş yavaş kay
tıetmeğo ba.,ladL Eğer bütün to:-

Hususi Surette Giden 

l 'Babü,.llrJahan İ 
BiLDiRiY O R 

vet ov\ınculan Letter ve Can !Pbl 
oynayabilselerdi netice muhakknk 
lchlmlz olurdu 

19 Mayıs stadyomu hrmen bO
tün Türklyeden ıtelen seyircilerle 
qünün çok erken 11aatlennde dol
maıta başlıımı :.ı. B lhııssa trlb0'1-
erd lstanbulun Mıthatpaşa 11tad
omundakl Aşına t plere ısık sık 

rastıanısordu Sahanın !!:arlan ta
mamlyle tt'm zlenmıştı, fakat bu 
durum ı;ahayı çamur olmalctı.n 

kurtarama.mı tı 
DOnkO maçın en ıtüzeı taratı 22 

rutbolcunun da 90 dakika durma
can ve ne!eslerlnl tüketmeden ko
abllmelerl idi Bizim takımda Can 

hakikaten ismi ııtbl takımın do 
•canı ı oldu. Zaten yegane golUmO
ztı cıe o yaptı. Hakem triosunun 
daresl cidden muvııf!aktı. 

""'' .. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,, ............. ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,~ 
T ÜRKfl'E : ** 
Tnrgııy - ALİ. Ba~ri - '\fUSTAF.\ <Ahme t> , # 

~Act, ,\bmrt <Ayhanl - HİL'\Iİ, CAS, ;\Jetin, 1 
Kadri , J.EPTER. 
Antrrnör : SZEKELI,\' · Kaptan : TURG,\\', 

n E J. Ç i K A : * * 
Colette - Diricy, ' 'an Bra:ıdt - J\IEES, C.\RRE. ~ 
~1 ,\TllONEL PİETER..", LİPPESS, Wegr ia, 
Jurion. Paschl'in. 
,\ntrenör: TOLDİ · Kapt:ın: VAX BRASD. 

Hakem : GRİGS.\L.~İ <İtalyan > 
Seyirci : 33.569 IPara öde)'erek tiren). 
Ha ılat : 170.012. 
Goller : CA~ <DaL;. 13>. JURİOX <Dak. 46>. 

ııtı:ı ıtolmıı t u ı. t l\l u•tnranın ıte
rlnlf'nıt•l ııe \r.r<llj:I p :u ı <.'ıın san
ı rıuıın biraz llnl~lnıl l' .rakaladı, 
lie11rll •lnf' ha~ \ Or u t çalımı) le .,nr
ısıııa cıı.nn lleklı.a soı hnl'ıııı tıl r 
haın ıeııt ı:ecll. RJ ır ı ı;nlının 111 0-
nız knlnııu11nk lc; lıı Htlı;lka sol he
ı.111111 ı:erll f'ılllil ı:ll rO lıl O. ı.; nı ~ı·ı 

) .. rı n ı nlıııı•ll Hni rU§U bir ıı:nı n· 
l.ıratı tnltıııln f'•lll r.ınrzıt ı. l 'nk·1t 
o ıısf'lil 1. p :ı,•ıı ~ nı.ı a~n11 Cnn Ant 
hlr sıı li •rıt ('Cl.11. 11111 kalf'cl ııln 
1111ı 11 111ıu ır,ın r rııinıtıı f'llt'rl ara•ııı

ılıın " ' kliM•ıll'n ai l nrıı ı nı.ılı\f•r-
11 1. 11111\hl : ı • lıf'l . (.' IK\ : o. 

macıı. Kaleci Collcte·ın d~aJı. sa~ 
açı~ın önrıne dfi~tü, bu oyuncu 
topu bl:-az .ııonıokten &0nra orta
ladı Jurlon önüne düşen bu pası. 
NBC1nln de hatasınıınn ıstlfa:te o
llcre!t kalemızc yolladı Gol 35 ın
cı .ıı.antyede atılan bu (:Ol takımı
mızın moralin! bozmadı, blldlcta 

'"ç'" lı . K ı .oı.c-.. o 
\ '11\0111 z 

tııı d,.u,.ıılıı 12 ıwı ıınıııı..ıı~ hf'• 

ı ;rı ııı .. n hlrn' ~nııra J~lc: llrnlıların 
vıııı ı ık1ıırı hlr ıı ı.ınıta ı;ol n("ık c:ok 
nı hl r 111 r tkll, f:ılrnt t np Tıır-

11:11} ııı ynıııru it ıınd nn ı..nrı uıamuıll . 

ı naı.. ı ı ı. 

şnhlandınıı Ancak rorlanmızın 
tutuk oyunu yüzünden hll.klm oy
namamıza raRml'n gol adedini a:-t
tıramadık. Belçlltalılıır 5:; \"C ıl2 rı
cl dııklkalıırda iki m<thlm rır.ııatı 
heba ettiler. Bizden U!e l\leıtn ve 
Kndrl tımat kaçırmakta Adrto yn· 
nştılar. VelhL~ll dUn knzanahllo
ceğtmız Belçika maçını ııahst ovun 
ve ldın>.:ılzllk yOzOnden bera~rlllı:
le bitirebildik. 

KAÇAN FIRSAT - Metin' in sıkı bir şutu .. Fakat top Oi ck'in ayaaına carpıp 

~ .... ·~~'''''''''''''''~ 

1 ~- BEl.İREN 
1 i BA~KAN OLUYOR 

$ Ankara, 8 (81\BÜR ARDAJU S 
$ blldlrl7or) - Günl.,rden beri dt>· ı 
$ dlkoduıu 711pılan cYenl t"utbol 
$federasyonu Relıllilne kim ıetl-

1 
rllecek'• meselesi nlha7f't bugün 
geç valdllerde apeı yukarı anla 
şılmııtır. 

l\11111 ~itim Bakanlıtına çok i 
#7akın çevrelerde Miylend ltine r!i 

! re elilııtlln Hcllrcnln başkanlı· 
ıı katlleşmlş r;lbldir. Ylnr. aynı 1 
çevrelere göre 7eul federasyon 

$ $o} le telkll olunacaktır: 
$ s. Helfrr.n, Sadri Uınıollu, :-il 
' razı el, F.şfak Aykaç, Hasan E· 
~ kin ye muh temelen de Fikret A·$ 
t rıcan. 
' ''''''''''''''~''""''"""""~ 

r.erı r rlıı ı;nlıl nn 'nptı tı o rtayı\ 
\Jetin du rıln nıı ııd aıı tılr \ Ole • or
nı aı. ı~trdl. l!ı;t'r ıın Ut oınr.myılı 

} 117.dl" 'Ilı: lkhıcı san mızı ıl a yap
m ı• nı nr~ktık t'nkııt ~on •ı:ılı k 
\Jtllıı ıskalaıtı < D;ık. l?7 ). 

\ lnr l .f' tterı11 'olll ıın yaptık! blr 
ı;li ıııd ;ı (;l'l.t lll Oltl ımırcı ocarak 
ı.. ·~rdrn liıırl nrdı <Dnk. 3Zl. 

O ) nn knrsılıklı akınlarla ttrt.ran 
tdrrl\t'n !'ôır krll) ~at h nt !\lu ~tnta.rı 
(' ı knrnmk ,.,.rınc .\) tı nıı•ı lıio) dn. 
111111;. 40). 

ıırh;lko ııntrn rornnıın bir Rkını
ııı nnll'ml')t' (0ft lı MllR :-;arln ln J..&fa• 
'n eı ımın ı <'llmı rna:ra ""htp ol · 
<111. !\Ptl<'f'flt' rı.-ıcıı..ııı saı.atıınarıı.. 
m ıınrt an c:-ılitı. (Dol\. 43>. 

• l ı.ı ıtnklkn onra <la dtv~ ı - o 
l l'hl ınl~I' lıll ti 
1 Kb.('I m \ 'RE \ f " 
nt n unmr.l ı.. <ıor. t 

Oyuna .ııür'atll haşlayan takımı
mız 16 ncı aanlyede roıtlplenne 
tehlllı:cll bir akın ynptı. Metin. 
Lcttcr'ln gOzcl bir pnmnı kullana-

Gı\l ,JHİ\"ETl.ERbii BEKl.İl"ORDVK 

BELÇiKA YENiLMESI 
GUÇ TAKIM DEGilDt 
FORVETiMiZiN TOPU FAZLA AYAGINDA TUTMA' 

Si ALEYHiMIZE NETiCELENDI 

Hususi Surette Giden ( '}{ea:Jef €JU'e"!] Ankara'dan Bildiriyor 

Diin O)nanan TfırkiyE' · Brlçika maçı top· 
lu oyun )·önünden vasatın iistiine çıkamadı . 
Hava çok soğuk, saha da ziyadesiyle kay~an ve 
yumuşaktı. Bu bakımdan oyun yorucu oldu. 
Fakat havanın soğuk olması futbolcuları kam· 
çıladı, bu 'll'bPpten de ma~·; canlı, sür'atli ve 
mücadeleli geçti. Misafir takımın futbol stili 
İngiliz Cııtboliinün basit bir nümunl' .. i idi. 

•• \"e toııla fa11a me g ul olmak hevcsint' l;apılııt r 

ı-----~-----------------------------------------------------~--------------

İstanb ul ferdi boks birinciliklerinde 

S:ığ bf'k \e cıa !? hafları unh, iki içi , .c c;ol 
ha fı ise, bu cıistcmi O) nıyacak kn amda değil
d i. 

Misafir futbolculann adam üzerinde oyna· 
mıy arak mıntaka miidafaaısını tercih ettikler ! 
görüldii. 

ları ; faydalı olabilcct'k son müdahalelf'rl ~.,~ 
malarına mani oluyordu. Belçikalılann daha ol' 
ya de rniidafaa yaıımalan ve ancak fır<ıat bısı.ı· 
dukça fi n i at11 ı..larla golf' gitmeleri müdafaa 1' 
1ın çoğu zaman rahat çnlı~malarına imkan vtıı' 
cU . Zira iki iç oyuncuları bi7.im ger i hat~ıırt,.,. 
yerinde mıhhyacak kadar tesirli değild• ',. ·li1' 
dece sağ açıkları eyy!il ve iyi çalışarak bilt 11• 
m aç boyunca kalcmi:ı:c t ehlikeli oldu. Buna 111

11• k:ıbil h af hattımızın df'stekll'diği be for o}'ı\ıı 
cumuz d:ılnıı olarak ileri çalıştılar ,.e ın•(4, 
biiyiik bir kısmını bizim insiyatifimiz altı:tll 
tuttular. Ancak fo r oyuncularımız ayakları ıl· 
f:ı1la toıı tutmııları \"e derinlcmc paslardalJ dt 
y:ute y:ınlamac;ma p:ı~ l a rı t r rcih etmeleri ~· 
Ut>l<;ika mudafaasmın isini kolayl aştırdı . :\f ,,~· 
fir ıniiıl :ıfaanııı altı mı <;(')lİ7 ruthoku ne t ıı· 
likr li ınıntakalıırıııı korum:ılan . her iki •~,,t 
mmn taınaınh l e bo~ kalmasını !!ağladı. f, ıt 
bidın açıklar her ik i cenahtan ba-;tırarak ~~ti 
gitmeyi tccr iihe etıırydiler gol atma şan~4,ıı 

GOL 01.,UJiıJRDi - Fakat Tıı rsa:r yerinde lllr müdahale ile topu 
11UklAJhrd L .......................................... _ ................................................................ _ 

Netice Aykaç'ı 
• memnun etmemış 

Tek Seçici, mağlubiyet sebebini 
sadece şanssızlıkta buluyor ... 

A"- ı.; ltA, 8 -
tRçtan Mnra g!ttltlmlz mtlll 

takımımızın ııoyunma odasında 
derin btr ~lz.lllt hüküm sfl!ü
)'OrdU Tel:. seçlCl ~fak Aykaç bir 
k!ifede oturmuş başını elleri ara
ısına nim~ kııra kara dOşü:ıüyo:-
du Yaklaştık ve maç hakkındııkt 
&<ırüoıerını BOrduk. Sanki uykudan 
uyanıyormuş gibi bir hali varııı. 

Anlatmnıı:ı baı;ladı · 
11- Dr lı;llrn lıl arı tnmaıııPn unı· 

d11 tuıııı11. ı,:l tr l lı ııl ı! ıı li. EıırrJI 111' 
O) llU)Or, ıntldnfllll)D kRP llll ll\11'1 111 
eo'I.;~ iy1 blll)orlnr. l'll'tlcf' olnrıı ı. 
c.,·oı.: ılah ıt fnı.ln &t',lrT brkl rdU:tmlı 
fon l't hntt ı ınuuUak ol aııı.1d ı 
nen fu tbold n 1111111 lAkırdı•ııır pek 
Jmll11nmanı anın htı ıı:ün hlrnı: talih 
ıılzll kten lldiyrt edeerı: ı nı. "eti · 
ttYI t atmlnklir bulrnu)onım.ı> 

Takım kaptanı TUrpy c iyi 
orna<1•klannı:ıa ısrar ediyor ve 
töYle diyor : 

u- Ueplmlz ı:ayet b1 o,-nMık. 
bllbftlla mtııt rumız ht'rkt'•ln um 
dntnnıı,n <lnlto h1 bir oı-an \'I• 
:kardı. ~Ot\t'llrrlınlz ıtr I> 1 0.11111· 

Hususi Surette Giden 

B i LD i RiYOR 
ornı.ı:ı hf'rAIJ(' r aıı .. t7flı . OıılArın 
ıı ı ıı t ı ıolf' JRtıılııı•aı. bir ry ) Ok· 
ı u . l\l'ıı llf'!ll 01'l]f'll ,1, 1111 .. h l ruıhol 
o ' nad1 1" ın111, u uırınnnn111n .n 

Şımarmadııtı takdirde takımın 
l'nnı ol11n Can Bartu c.111 fikrini 
öyle izah etti 

11- (,'ok 1jllllS~11.11ıı.. <lnllıı !tl'l~ 
<'t'ğ lııı lz ııı ııçt o lırrabt rr ı.aııtıı. t ! 
ıır l flııı.ıı..ocı u tıııtn \arıı rı..rn ı:ol 
olırnı:ı h-lmr ıı oi;rıı ıı~tu . ln,uall ııh 
d ltrr ma('larım ı rı ı.nzn111r17~n 

He: zaman tıııtün ıorm taşı;an 
ölmez futbolcu Letter e maç!an 
evvel kon~mamışu ama maçtan 
sonra bir şeyler sôyledl : 

u- !<aba c:o k c:ıımumn . Ronıtnn 
hn•kll •:ln•sıuıı ı. d p Raklplı!rlınlı: 
r•oı. .. ,.,. '" ıı:lrıı:ln O• h~rıııar. Ne· 
llrr ll'lıl ııı l1.r nlatıııır.ıı. 

Fenerbahçe Şampiyon 
SPOR VE SERGi SARAYINDA .YAPILAN Fi NAL 

MOSABAKALARI HEYECANLI GEÇ T 1 
:fstanbul ferdi boka blrtncllltlerl 

nnallerı dün gece Spor ve Srrgl sa
rayında 3000 o yakın bir aeylrcl lı:.lt

lrsi OnUndo yapıldı. Ba~tan sona 
tadar hey~nlı geçen mtuabakılar. 

da blllıaMa Fenerbahçe n Elektrik 
bobOrlen çolt çetlştller. 

P1nal mUa&bakalannda alınan tok 
n1lt neUceler O(iyledlr: 

~ı KİLO: Bülent Klter (İETT) • 
Nurhan Şenaluel (F'B), Bülent d&ha 
iyi döğüşenılı: lttltatla ııallp gelmlt
Ur . 

S4 KİLO: narrı Kuru (OS) • MU· 
ammer Sevindi (Pil.). ilk iki raund· 
da Q.atün döğOşen Hıyrt, maçı eluıe
rtyetıe kazanmııtır • 

J tJkjafll/(çadumlc J 
71 KİLO: 1 - ş Muratoeıu (P.B.t 

2 - c. Toydemir !FB.), 3 - M. 
Haa !İETT), 

7~ KİLO: l - P'. Baykuş (İ!:'!Tl, 
da kazandığı puanları kaybederek 2 _ .M. Yılma~ (BJK). :ı _ o. Ol· 
mııçı da enertretıe kaybetti. cay <BJK). 

67 KİLO: İhsan Ay !İETT) • Ya. AÔIR: ı - T. Kalça <İE'M'), 2 -
pr BU&lti (FB.ı iııaan Ay ittifakla B. TUrcr (FB.l, 3 - G, Seden CİE 
tıızandı. 

71 K.ILO: Şahin Muratoıtıu (P..B.)· 
Cemal To~·d~mlr !FB.) 

0

İlt raundda 
Ccmnl mtı.aabakayı t.rrtettl. 

7S KİLO: l"lltrl Baykuş !İETT J • 
Mu.ata!& Yılmaz tBJK.) Birinci ra· ı 
undda Mu.atala mUaabalı:a:vı tcrket
u. 

TT). 

l' UAN Dl'lttl :\1 U 

1 - F . Bahçe (24). 2 - f.E.T.T. , 
{21), 3 - O. Saray (91 puan. -----

.57 KİLO: Taci İçarl (İETT). Yeter 81 KILO: Vedat Kamkurum (Fn.ı-
SevlmU (PB.·. Tacı ttUfakla galip. Ari! ounızı (FB.) İkinci raundda 

Arif maçı terketU. 
SO KİLO• Da.it AtJJldıa tPD.) 

Mustafa Attat (İl!:TTI. Mu.atat11 da-

l 

AÔlR:Tayyar Kıılça (İETT) • nur. 
ban Türer tFB) Tayyar ilk raund· 
da Uç defa nııkdun olduıtu halde, 
ikinci ve üçüneU raundlarcıa daha 
tallı: dilğUJeret maçı ekurlyotıe ka· 
ıııınmarn muvo.trak oıuıu,tur. 

~li'S \HIKl . \RI"- Df:Rl:CEl.F.Ri 

Sl KİLO: ı -B. Kltar CİETTJ, :ı
:t. Şcoataeı ıFB), 3 - H. 1anıı 11. 
ETi") 

54 KİLO; 1 - H. Kuru ıosı. 2 -
M. Sevindi IPB.), 3 - R. Özkutlu 
İETT). 

57 KİLO: 1 - T. İçsel ıirr:rı. 2 -
Y. Sevimli (FB), 3 - ııaraıambOll 
IBJK), 

60 KİLO: D. Atyıldız CPB), 2 -
MU . .Unlf.ıt St.Vl!lo"I i J.f. Aktaş (İETT), 3 - A. Kuru (0 

İlk cüQ ı:ıllpıt .. .. akaı ıoara 7enlldl S), 

ha O.tün döjiQpıe.ılne rağmen son 
raundda raltlblne tıruı vererek el: 
aertye\le maıtlOp oldu. 

SU KİLO. l - ı.ı Olgıç (05.) 2 -
Erol Barbaros 105.), 3 - i, Karaca 
«BJK) 

ırr KİLO· ı - L Ay ılrrrı. 2 -
Y. suaıu (PB.) , ı - o. Sevimli 11'. 

nu ı;rbl'pll'n Corlarımız rahatlıkla Belçika 
kalcc,i rh·arına kadar 'iOkulabildiler. 

Url( ikalı fulbokuların fizik yapıları i} i idi. 
Ancak bu meziyetleri daha ziyade müdafaa ça
lı malannda görülebiliyordu. Jo'o r hattı oyun· 
cuları l!lc sadece ma~ın baflangıcında sağ iç· 
lerini kı ml'n ileri s ürerek tesirli olabildile r . 
Bilahare beraberlik golünü attıktan sonra iki 
içlerini dr tam :ımen gE>ri çrkerek maç ııonun:ı 
kadar defa n if o~ unu tercih ettiler. n elçika ta· 
kımı yenilmesi zor bir takım değildi. Zira fut· 
bol kabilh·e tleri itibariyle birinci sınır yer nıü
dafaa ... 1 yapaca k kıralta olmadıkla rı eöriildü , .e 
maçı be rnhcre bilinnek de kendileri için bir 
mm·affııkıyet oldu. Bi7.im takıma gelince; bü· 
tün ınııç boyunca topla misarir takımdan daha 
çok oynadılar. Ancak miidaf:ıadan inkişaf eden 
akınlanmızda for hattının delici oynamaması 

muhakkak ki çoi?ahıraktı. r akat ı-.rarl~ ort•,411· 
o ) n:ımak istenırleri takımımmn alCJhıne 0 rV 
Rl'1':ika takımının kal t>rls i elinden katıra a• 
ycdiği go ldr hata lı illi. J'akat bilahare iyi ıt'J(' 
daha leler de ya~abildi .. Mis:ıfirler ara~ı~_d• ~ıt 
rilen futbol r u ~orE'mPd•k. ~:ıdrre sol ıç ın gttı' 
giden Jıare~eti ve golii 5ıktı . !'!zim for h~111ı 
mı1 lc;iııde ıse e\' cl5 ı.efter. bılahare dt; ll ss• 
\ 'C <:an iv i çahstıl:ır. '1üda faada Rasri bılh• sf 
maçın ikinri deu esinde )'erini tamamiyle Jı 
bı:lli. 

ORHAN ·ŞER~ 
İTHAM ETTİ •• 

' / Anta~'r0~ 
Maçtan wnra tendtatyle ,o ı f' 

j!Umüz sAbık \"8 namzet f'llı:'°~ 
deruyouu ReW Orhan şcrt 1ıı.1 
rnrtl)'e .Belçika milli maçı ııı:•1"' 
da ltanaa tlerlnt şu eetllde açı ! 
tır: ııı' ,r. 
•- Antamda Belçika taltl~ı ",I 

bat 3 farkla yenmtımlz gerelti 146 
rabere kl\lmamızı ou yedi ııı ~ 
toplayabiliriz: 

11 
,ı 

1) Takım ıeştl!lnde tornıd" ıt' 
do şöhrete yer verildi. 

11
t.1J .; 

2) 0)-Uncular. verilen t•111 ,ı 
ı:l>"lldo ftrdi o~-unu tere 1, 
ler. fi 'i 

3) Deneme maçlRrından soJlpı.Jl!l 
il takımda değlşltllk f' ; 
şarttı. ı.ıtll 

4) .ı\ktaJ'BD O)"UnCU deJI' of 
ıılnde lsııbetıılzllk vardi· fil 

sı itı açıt çok ıcrlye d°' ff 
nacıııar ıı~'ııV 

Gl Birinci anre işi ciddi 1 ::.,,,ı 
lar, 1tlncl devrrd dt Y"' 
lar ıJY 63~ KİLO. Metle Olgaç (OS.) • E 

rol Bubaros ıos Otceı ıo en zevl: 
11 ~en bu macınd.ı Erol :.ın raund B.J • - \ L.1.ut. \ l .t.. n:uı,ıK ı:: mi . - Belçlka olaçı&ını» t ut unu 

7) İdarecı. r bı. , l)eııcr' 
kaldı.ar> Turgay karşıla) ar.ık uukla1tırdı .• 


