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Prof. Dr. Fuad Köprülü' nün 
üçüncü yazısı 
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Cd.R.P. Genel Ba,kanı r8jm i•i bir' 
,,. ~' emniyel meselesidir. dedi-=-
~AKr9ıoAR1N MUVAFFAK OLAMAMASININ TEK SEBEBİ PAHALILIGI 

UL ETMEMESiDİR. KABUL ETMEDİGI ŞEYE NASIL ÇARE ARAR?,, 
ıı 

--- Rae. 11 - Kar&d.enııı ıııerın· 

\

de propac.ııda aer&b.atıne ~ııanı-: 
bulunan C. H. P Genel Ba.şslUlı 

t Lm:ıet ln6na buctln R1zeye seıaı. 
Son derece neteU •• ııhhatıı rörO 
nen Genel Saekıan yol boyunca 
kendlllne refUa~ eden ıuet.e01ler 
le ptalqtı. 

lnOnUlo·O dlnteren bütün yaşJI Rı
zeliler qııyordu. Evet. kelime-
ntn tam mlnuı:rıe R t ıı e ı ı 
thtıyarlar buaün aaıacııJar. Erkek 
ıer1D qlamuı bir tuhaf oluyor. 
Hele ıeeslz RôZ pınarlann11ıım Y• 
naklmna dotru aır:an rae damla
larını ellerinin temısıe aı.ıe aUe 
atlamaları Ch1.den &örülecek f"Ydl~ 

7t ratındL< l blr kurt politikacı 
hayatının beUct de en cuzeı ko
n~ını bustın Rl:ıede yaptı. 

Konuşnuını bttlrdı3tten .onl"a 
künUre aniden tırtaran ıaJralh 
bir ihtiyar mnı:ro!onu p1eanın .. 
Unden altp, Karadeniz ıtveelyle 
ıunlan eöylf!d.J: 

c- sıııı ne biÇlm mıııetaınlz? 
P~a dururll:&J:ı başkaına rey 1'&
r1lir mi? Blı. p .. a 11• çakmU: ç .. 
karken •t• nerede tdınia? ona 
borçl UAUOUS..• 

C.H.P. G~nel BlfJcaDI famet İnö 
nü mttınııde ._,acıduı Jı:onuomayı 
yapmıttır: 

CDeTamı Sa: 5. Stl: 1 de> 

"öO"N1EifR1MIZ'öi"
YAPILAN D. P. 
TOPLANTILARI 

•Özdemir• 
deres cuma 
Eyüp camiine 

Men· 

günleri 
giderek 

•Beni memleketin hiz-

metinden ayırma Ya· 
rabbi diye dua ediyor• 
dedi. 

Demokrat Parıının dUn .. hrlmt
r.ln çeşltJI yerıer1Dd• J•PtılJ toplan· 
tılarda, hat!pl•r l1s' çekici açıkla· 
mal&rda bulundular. Bu topla.nt.ılar 

dan Berar.ıtta olanı b1lh....., tıct ile 
tarıılandı. Bu t.oplantı u.ıında cta
palt aalon~ toplantım oldutu halde 
tonutma.lar, aoıtı. blrtt•n taı..ba
up dışarışa Jt-rlettırlltn b1r hoP•r-

(Oet"•mı sa: 1\. sa: '1 de) 

J 

A M LUNCA toııanbalun en miihlm YOi kaq:aı.ıarından biri otan Bfı)ıt'!ıt mf'ld1tnın1n 
KŞA O - toprak M'~lyf'ıılnln lndlrllme!ll amellJ'e"ı uzachlı.ca trartıı zoraetınnakta, al.

enmtan bllb a ı_lndf'n <"•kanlar .>örönmez bir halde oıao oıeydanda vbıla temini ıcın J~ıa t-ola 
Lo~malı.tadır. Bllhı1ıı; a .4.J..filııt.ra'" Topkapı 1"e l'HJli:ale tarafına ıtnt~k olanlar oldaJ.;ca ııJ.;:ınu Cl'lıi.
meı.:tedlrlt'r. no ınU~kUI dorumon ha.'!lınd• vasıtalara aynlan duraı. :rerlf'rtnın iyice t~blt tf'dllmeme
ceımeoiıt.ll'dlr. to;tanbullular bu hl\ lln bir an bnee sfdertlmeslnl , .• ı..lmln nl'ttden nuıı \"Uıta.Ta hın~ 
ceılnln tecbıt edHOlf'\llllnt lateme\ri.tedtrler. B.Ntmde th1lçer1ıte t~peılnln önbnde lndlrtlen toprak te· 
~1'.'rtı-1 ıörlilm"kttrllr. ................. ,_ ........................................ -................. _ ..................................... "'"''""'''"'''"'"'""'''""''""''"'''''""'"'' 

Bayar, Menderes 
muhalefete çattı 
ERZURUM'DA KONUŞAN MENDERES, iKTiSADi BUH
RAN VAR DiYOR, SEBEP GöSTERMIYOR LA R, D E O 1 

' ' ' 

RulUll Mobablrımhdaa 

J:rt.urum. 12 - B&fTPil Adnan 
Mendere.a bUiün ötleden aonra _.. 
rl.mlze ceımtş •• burada aöyl~ 
blr ııutu.kl• Demokrat Part1n1ı:ı. ... 
çim tampanruını a;mıttıt. 

Ba.tYUllden oncı Bükftmet mey. 
danında btrer nutut .Oyleyen M&
ıı,e ~etın Huan Polatk&.n .,. Ba. 
ıııteaır mebusu eıuı nrcaıı. O& 
mokr&t Parttııın '1 ytllı.t 1.ktıdar 1· 
otnde yaputıaruıı m.ıaııer Yererek 
izah etmlilerdir. Billban t1ltaCU"• 
gelen B&fYeltll Ad.nan Menderu. 
cSeçlm tampanruuıa Snu.nımd• 

(Dtvamı Sa: 3, &d: 3 de) 

Bayar'ın 

Konıışıııası 
Bnctyo Sent.ımtz.4en 

!aparta, 13 - Ro cumhur C6" 
1Al Bayar buaün •ut lt de oıo
mobtUe Afycndan İ&partara ~anış 

CDeT&ml Sa: 5, Stl:: 4 de) 

YENiLER' Be1edJye zabıta.unın lktnel döaem karıtnıu llltirvl'k, 
- \'ali Pt-of. GökQ·ııa l·etü onsusuna Utüıak eden lll 

Belediye ı:atuta ~ıemuruna. dlplomaluı, dliıl ...._t 11 h EmibönU. Öi· 
rencl Lokallnde 7ap1lan bir törenle d.atıtılmıfbt'. Töttne. \'all Gô 
kay .. ın. 1l'nl mnunlan teftid11e bqlanmq ..-e daha :ıonra Beledl,Je za.. 
Jnt.. '.\lüdUrtı, bir konusma ~aparak, te kili.tul •ır J1lhk taaU1eU hak· 
kında ıenıs izahat •ennı,ur.- Daha 90ara konu ... vau Prot. GökaJ, Es• ·ı·.~ehı• -•de•. 
ntanda.+l&. BeledlYe araı.ında herlı.anıt •tr aynlı)ı: oıma.m.ua ıerettılt- N ~ ·r-
nl, f"IA~ll b• ha.nıun tetb-1 l~in eanJa. b&fl& ~alıf.ıl4ılmı ft hatU. 

sırf rôzl' ve rencl' hitap edebUmek 1(:111 J~ll ren,ıla seçUtlllflll, bellrt BEYLIKAHIR 
m.lı;tlr. Bllihare 6frentiJere •tp1Gmalan d&lltııanlı:: Uf'tll• IOll. qrfl. 
mJşUr. 

DP-IrkUdiiiIUI --~t~K_luF___, 

Aııkara'da ya.pılan toplaıı· 

&.kt~hlr. 12 - Berllbhır'• blr 
0.lLP. ek:lbl std1JcadU. )len. de .,... 
l&rı.na Jcatıldlm . OtomobtllmadUi 
altı oklu 'barratt JWnn b:r tadın. 
cQKUt lmtz 7eter, 'bl21 turta~n . yo
lunuz acık otaun• d :Yf! batırô. ı c. 
B.P. adayı ••ut:a.ı Ca.tıtt DC!nter, 
clllk!dnı. O P. J1 tutan köyler ılmdt 
b lut döndO • d tyor. Rahat b: f\ r,. 
mobtl 7oleuıutundln aoııra Beylik• 
a.bıra s.eld!k. Tallblme baiı:ın , paı.ar 

kurul mu,. 

tıda 9a%etecilere çatıldı 
nue~1 Mahabtr1m,:ıu1en 

Ankara, ~2 - D P. Çanbf& ile• Demokrat tlldtDlar 13 ıuıt olsun 
t.eŞkil&tının Demokrat cadıDlar ıeın. oıtuma-a:ı. ya.llaht 4• bUl&hl d• l· 
tertlpledJtt k•p&lı ulon topla.ntıaı mant. rtllr fU tutrlet .. -> 
buct.ın aaat Hl da ,.pılCU. DQ,Unüleıı bu t.dblr ıu.tecıleıt 

BerHtaııırlı c H P. 111er c.Bu def• 
t.eçım tı !ı ı m t dt;ror Te durmaki.ı%1n 
ç&iıpyorlar. 

Qazetecllerln oturdutu sıraya ra· lllt:lerine lı:ad&-r dondurdu. 
t:1n bir yerde oturan De:mokra.C h.. Saad.et Ttıktör•. ekimdeki a«lm. 
nımlwdan blrl .....ı.rııt &d•ma.t:ıılı lerln. 1923 d• OUmhurlyet Ulnmd.an 

I>.P. bueat batt:anı ,. Be1edtftı 
Relal Muıı.fa Ba~m tae dunım· 
dan emtn, ctOM d• llD a.çme.nden 
2~ eıntn oyunu alabtıdıter. Kb\' ?er yüQeJı.reıc aöyleo.41 : da.ha ön.amlt ohhıtunu t&:rl9d.l. it&,... 

c- ıı:2er t..stanbuJ ıı::azetelırını bt. fDet"amı S•: ~. Sft: 8 dl'I (Den.mı iL ' 111. z. de) 

BiZDE SiYASi AHLAK 
Yazan: Prof. Dr. FUAD KÖPRÜLÜ 

G 
"rf'J. f('rtlf'r &f'rf'\. reml.,,.-etler. 1cttm•t hl'l.!•I· 
ı.ı r.:ıııına hlr ırtı.ını fthlll. .,l'lldrlerlne- rta· 
'"llt- ınul.f'lll'fllrlf'r fn.,ftn ıoplalol.lıtr•~ın. 

"-f'llrll i'·ııuı;tl bUn1elrı-inıt" 'r h'lıı.Amoı ~«"'iyeleri 
llf' ~orf' aı toiıt. •akrl:lr ~r.ı rtmeiıt.lf' hP!'tıber, nıll· 
lt'Lln \h·danındıı iıt.oiıt. •UIDll" lf' bö)lf'!C ftdf'ta J.nf'l
... 1 blr ınahl)et Rlnıı~ prıt"nSll)l('rl vardır ~. nmunıT 

bayath• ı.aro-ıhklt nr~no~bf'tlf'.rl bunlar tanr.im 
f'drr. nır cemtretln nıoeter,..ı. l'lcdanı hımııt bare
ı..ett hı \'t doa:ru boluyol'$a, o hareket ablAka 111· 
ıu.ndur, ban•I bllttl.f'tı li.ötO ve yaDl1JJ bula7or
sa, o h:ıreLetl ı,-aııt ~blftka .,.-10rıdır. lete ~yl~ 
ce. rentt bayat, me ll't b11.yatı. ılJ'UI hıa:yat. ban· 
ların hf'Pıtl ı..trıdllf'rlnf' mıh••• bir &b:lAlı: thıtemt
nln ı.:en;;l!l'C"<i tı;tn4e mutalla olnnar. 

61ı bnıtın. "OD zam&nlarıl'l Adeta mod• elan Te 
mahiyeti llyıktyl11 anl~ıımaUl:ııa ala.orta tt\.· 
rj:r Nlllfl'U ı tyul ablfık•• dan tt bD mefhamnn 
rnf"TOlell,.timh:delô:I partlll'r 1"e parttdler tan.tından 
na .. ıı lt nr ~tk11dt "uııanıldıcından babHtine-lıı. ı ... 
th·nro:r", !'ilrıl- .. f ahll\lıı. ıınl•;t"Jeı, )U!t' t.'«lllJ'f'tia tabi 

eıdutn .. ı~a,f rr>.llUJI" cö" mtlhlın rı1ırklar «"0"l('rlr. 
Ro haliiımdAn. hlr mf'ınırı.tıtf' hil..lm nlan c;l:c-a•I 
rtJlın llf'l nrad:,ı.ı .. ı)a"t ahlı\l. ttlilıkı.llerl blrbirlnf' 
ıı..ı .. 11.;I\!\ h:ı:ıuıır. ,,,...,.IA totlllH~r «"Jln1l~rdrl.I 

,ıi_ıl\ .. I ahi!\!.; anlıı~ '"~ llf' dt"ıl\<ıL.nıııı.. rl"Jlmlrrrlt\;:I 
<11f:ra .. f ahliı. Prf'n .. ı.,ıtr\ııhı blrhlrtndf'n tant•mhlf' 
farklı olat"a•ı J.tndlllıtlndf'n anıaeııır. Biz harada, 
baS.IL"T nlantılylr demokrMlll'rde met'eat ıl1ul alt· 
llJ.;tan hah"edttttlr. 

Garht Avrpa ve Bll'letlk Amerfkada bal.ilet 6,.. 
neklerlnt ıöratıa:ümftz; dtmokruı. bir mftltarlte 01-
maua beraber tekrarl...,allm ki, ma...,,.-eın bir m~ 
denl7l't tev1"81ne ,.aı..~ımıt. ınıa.n balr ve bayıl~ 
yetıerlntn 'lrodatyetlne 1"1! doı.on11ı mulljpna inan· 
mlf bftr ferdlertn we onlann te~ldl ettikleri r.ml• 
yetırrln kardnlıi.lan bir rejimdir. BOtUn bak ve 
lttirrlyeUet1n. l'D btl.rtlk bir bU1&ai1etıe t&tbı\ f'dl
lf'D ı.anoolar 'C"bıt.,IYlf' tf'mlnat alt1na alıodııı 
bir hal.:nl;: del"lelf r•Jlmldlr. Bo reJlrnlerde bAlı.lm 
t'la'd ~1a"1 ahı•ı. kald"lf'rl ttt, blrblrtnd:en tar\:ın:· 
dır. Boıun mttl'.JA Blrlrtllr 'mt-rllı.:adL •l1uı ab· 

COf'•Jımı ~•: l ti: 1 de) 

--~.h ~·},.· -t'. • • '!!' - - _ , t ~~- .... , .......... ı-ı:~•~ .· .. _ 
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GOZE 

fıie!·•11i~ Znuınn Fıkraları 

H A.ı ı Et d. d · ~m~~ a e en ıye aır Seçi~ borularının 
Sultan Mahmudun bir gayesi . fevzııne . b~şla~d~ 

8uıtau Mahmud dıtaa •eH•bd otdutu leme su:vu tesıslerın10 1kmıll 
Cel1m..;e blrl1lU• To;tapı Sata""nda homon bn•mamcaaıbb mahlUI Sultan icin ttrtirilen 41080 mrtre boru. 

~· n mı u.. vu undukları ,. .. !.. k'. J d f t J 
n.manlarda, ~tm:J•ket!n r-tfabı " t.ıerslcklsl toto dtlfQndUiı:l!rtnt uzun uu un ov trr ı ı ı IYO~ 
UMdıya anlat.rlarmı,. Sultacı. SeUm de, II, ncı. ldabmud da 0 n Seçtmterln yaltla. rrıu1 doıa,,.ı-
pek mG~}) ıaro.nen ahaliden daha ı:1) .. da Waba\ •e te,;,ktt tamr:~ ı1Yle .bQ~ün y\.ll't.ta o:dulu ı.b!. 
tan sÖtiUıQ.rlanalş. le!ır!.mlıe batlı kllylt:rrı dl". u.11:ı 

8u.lt.aJı Mab- y - b 11 ,,. makamlar tarafından hu:sw.i bir 
111.Ud, Ptıdlfab Q!Qft U U dea!l, taş a:lk& aöf.terilmeke b11Jl&n.:ın14tır. 
oıuoca, her ı&- talı, eert. haşin, Son oları:.: ta, k6ylerın tçme ıu-
railk17t baııata.- A Ldu•• f Iıak açık d(lfOnceıı vu te&Uılertnın tkma:ı tçın e\·'\"el· 
ran. Yeı:ııtçır1 oc•· U •ı ve aözJO. blr ce Tfllveı &arartnı1kll aıpar13 erı!· 
tmı T• OQUD &al h•yU d" pat&\·•ı. len 41080 meıre borunun tevz:: :· 
aortııaıan.ı:ı.ı 1.mha Ş • • ara blr aı:ıa.:n· ne tı&:ılaıunııtır. 
•ım.e.c. 1a ...... •n• lROSl mı1- Bu arada su.:ırkOron ı:wnıer ,_ Sadrba=n ta- k,._ 
ı:orulmuş. Zanl. Hl.SAR rın olunup ı~ v.;ıüne 300, Yenlboenaya 600. 
h t&r1hlmU.tn Beyko:ıun Cumhur~ret )l;öyO:ıe 
t&llhllll'"" oıaraıt t&nbul'a gelir· 2500, Eaenceıtye 850. ~. Şevı.:et 

-.~ ken ıır.ı lilıı. •· Pacllfah bu ırayı- 1 gece !lıla::e~ Pa,aya 650, Çatalcknın I•tranc.a 
aınt ta!ıal meıuaatıenyJe ırt.:ca ıa zamaQJ.D blr eıret •a~ oı.maıı.nı köyOno 1.500, Oat:ven~oeye 450, 
rattan oıaa b!t adama, Hotlıt men· beklemJJ, Butnd.r tı, bu ucı ıtuı• Bo-aııta 1100. Kızı:eaıtya 1800. 
d!r• ıııru ıtml.f, Jtllard.:r on.wı t• lUll bcklertşten aonra uıanbuıa a;e- Belı:ada 800, Karaeaköye 800.. Ka 
aı:ıuı altında blm.tt Ti bu ıa:ı.·e- u,ı Ullhll bit ıamana dttll mq·um raburwıa 12'l0. E7Qı>Un G•}ktUr:t 
ahıt u:a•mamıştı. b:r faaıe ıtıadtıt e~m:, oıacaıı: kl k'3yüne 1000. Botazkl)ye SOO, Cebe-

H • ı Ef d · • cır• ıso. Arnavu<köye 1100. Ka<"-
Q et en 1nın on _.un carfında kendis! ldam olun• talin Aydınlı körOnO 25()0. Şıhlı;& 

mu,tu. 

me l'aneti 
Tartlı·t OeTd.et tn ll. tnc.1 clldl. HA. 

ı., l:fencurı a1' blr mult•dı1&m.e Uı 
b&elar. P'Uhaidka tarlbtmızın bu 
ltantılt .,. taranııt 11amanıa.rını an· 
lamalı: 1ç1n onu.o kraa t.ını bilmeli: 
JUım ,.ıUr. O ••manlarda Hıllc' 
Krtndl •lfUlt.ef&r·l JU&.ı Saltanat» 
umranını t&4ır. Osmanlıcanın bu 
•.Bltntta. •Uu tuUana.maya.n .ballı: 
ad.amı.rı da ona •Devlet K:&h7'A• 
derler. Bu barı. adam f&b.11 me.n· 
taatlerl bakımından devler. nam '' 
h...tıını cıır·ec. et.mec:Ujl c.warsı tat. 
maz. Aslm. 1mpa.ra'OrLutuı:nuzun 

camtaaı lç!ode d:.n •• devle' rabıta. 
ların.ı J:t&id&.ftırm•k llnm. rellr'C:ııı~ 
o mUhıt b1r merkeılJe~ik uaUlU 
l:e, kendi meııtaat.ıerırıı biri•~• 
r•n nice huausıyetıerı muzır tel&kkl 
ederek :men ue. mahaül aörenetl• 
re merbut olanları mUt'i'alllbe t.6-
la.ıtk.;c eU1rerek. ttndllerınt ımııa 
e tlnnette bitblr mahnr ıcrmu. 
N.cı m&tUm ;lılllıJ.Qmanl&rı meı·un 

eUır1Jı~. dnl oıornen ile htam 
etttrlr. Dtler yandan yine ahll 
menraatlne uyan Ulıı: Rum &a1Ier1nl 
mMum ınaanlar teıaıı:tı ettir•~" 
Yunan 1.qarıını alevlendlr!t Te YU· 
nan lhtlllll.n• .külli auntt.e rardlm 
e:.mlf .)].ur. 

Mürai bir din 
taassubu 

o ısamarılattıa ahatı sanı mttte 
&.a.&U> ııörtı.ndülUndın. Hıilet. rren· 
d~ k•IKl..l&lnin ıaha! mentaatJ.ert ı. 
ç n ontı..rdan da~& ~ftuusı~ a6rfin 
m._.ı, faydalı bUluı:-. Bu mııral adam 
.U.!~ ldet& betkul" etlen!r ı:bl 
hırek'~ ed'r Kondla1nln menfaı'; 
ltrt iç!:ı ya.tdt:d:fı tar&rtarı b!r 
dllrt'den blr dLQırıne ıöndorllmeaı 
J;i.Dm lft-ll.ı:ı.ce, bu tıııuan bir ta· 
kım cı:.nı h ouı:er ve kutsi em~ 
ıılme:e~ l"ibi ıeııw et~-mek l;ln. 
b\o;1:a:1 ~aJ:sek ı.uttt:iu e:.terlnt;ı tl 
tünde baruun hluaınd& t•JJY•r&k 
ıotürôr. K.\tttJ•n ellf'rWde t&'!lm&· 
nın ıöınerıtlY1t o ıa:nantl şöhr • 
tınln artma.aına yardım •tmıı oldu 
aunu da bea&p eder. 

Fitne uykuda 
8!?' tun bir da:nd• H;ltet E!eı:ı.dl 

u·rutı yorm'.l:J, Abd~Wıı.t Hı.mtdln 
b:lJU amca&, ReS.Ql Eı!bb& it&· 
2ulter Mw:'.ata Beh~e~ Erendi, ,pıt,. 
nesi u~·andırmarın• diye bir h&diı 
);J\undı.atund&n: 

- Aman urunn t:tnerl uyı.tıdtr. 
ına:nn ! demi Haibuil Bile\ Eten· 
dınıtı llaltrel-er! ecdla.!rıe aleybl&ıde 
ao ,frıca .ler Ll b1ldlrır:crm1ı. 

o. taıanbula ıt'llr ıeımez l!llet 1100, Sarızwye 400, suıtanbe7l. 
)'e 1800. Slllvrıntn Ba:rOJı: çavuıı

sten41Dln rualeUnl anlaml.f~l. Top lU köyüne ZlZO. GellUye7e 1000, 
lanan blt ınetTerc~ moclı.tode •Ben Şilenin Hec.\Z kOyüne :uoo. Teo
bu te!&teUere nbep oıanlan tah· ltehalllfa 900, oöıı:aura 1800, g., 
tlt tt.\iaı. Aıı1I onıann tat~ kml.. rabeyllye 80, Alta ve O•lkçeye 
malıdır. dl~ e rcıztıne dtk dik b&- 4000. UıkQdann Çek.'Tle köyüne 
.kınca, Hllet. Btendl Jcortudan at· 2800. Y&lo,·anıo Taşköprü körü· 
ıı.ıı.ı kaçırmtt. dudatıan ıa.remere ne 4000, 8a.man~ıJa 2600,, Kaolı· 
ba:ılamış. Btr ıatrtble meenaıen cı· lCOye soo. Hacunehmede 400 met-
karat a::a. kapıdan k&çmt" Nef'dl. re boru ta!ıaıa oıunmuıtur. 
venle.nten ıner:Ctn arada bir d6DQp 
&rtUlndaD. taT... 'oafl 1111.JOr mu y 8ftİ pul Serileri 
diye b.UUDU.1- O zamanda Bender 
ıl All P&tıa o tadar müioebatklm'
ne bil' tanda .toau•muş tı. kon.. 
dLslnin Padleahla mu't&bılt olduk· 
ıa.nnı &&omlf. 
S&dri.ıama te-nd.Jaintn a•ı t.&QU'

ml.f o1dutunu .Orltmitl'r· O da. 
dıdıal B!bıillden Qlltlp o cUn ICJilp 
tll!'bea1:ce S!tm!I o:&n su::.a:ı Ala'..ı~ 
mudu IO"ttir: Hliı.1e; sıen<hnin r• 
uıetil~r1n1 ao.ıa as tıu-m:..ı. Padt· 
fah Benderll All Pa n leTend!ne 
tıT&nJ';t; b1ru illd.ed!l DUlaralı: C• 
llba. -bira• tehlltell b1r adam tel t. 
ti etmtf olacak. o, ıı•ıet Efend:
n.n td&mını late)"lnce ltendla1D1n tia
tııt. evvel dUsUnm,mlf oldutu bu ta
rar t.;ın : •Bunu 11' dilıftlneUm. Bu 
&X.şl.m ben de dt1.ş0neytm. eız de 
dUşQniln-0.ı de JfnD. icabına b•P.. 
ltna dtre cenp TtrmiJ. 

o ıeee R&let .EferıdLf]e llltllil..atı 
net.keatnde erw.1 ıunü onun balr.
t:nd& b!r tarar Ttn:ı::ı.e:ntt. Bendtrll 
Ali P&~Dtn al':U "ttı n~ne •• b!.r&Z 
ıonrt. da. damına ferman oıJcmıf, 

Ba:ılt!lane ·e ındırlldlll ıaman o 
Ervah. bilem.ect:m.. ı:vve' lC:L 

tonra llt.lza:ı eunen tmı tml• ae-
J.IU r.\·aye~ ecUUr. 

idam. olunan Sldriv.mın 6".eaUm{f 
ba'1 ;Qyj, nU.aıuneı l'bret. oıaun 41· 
p aaılmlt ,.. UIWDdel1 f&fı&da : 
•Rum mıııettnın ... e aa.:.r baıı eahabı 
praLın. L&hrt.t Yt 14vasışle maanl
l&h·ı ıeaı& dnltt-1 al111ıtJ1 ltnd " 
lhWe d7 Ren Btnderıt ~U Pa 
llUl aer·I mak\C'U4W'.> dcnlUJor. 
rnu,. Bu ıar..anın ınamı.unu •• C&
tnbu m Hile& Etendıntn lttlra· 
atrch, DeTletöl t.UJrJerl bu fcllkeUe
re uın.tanın kend1a1 oldutunu. bu· 
nu t.endl de blllrd.L T&r'.b. plnıa 

milli YU1lıı:atarla da doılru Juıla· 
llllJ<ı~. ~erıt A J t 
tayin ol.unaıı bdrlama cta~r oları 

ha:.tı huaıaJO.U ı-ou ~ 
:craattnı amamcn ıahr:! ecllltt:ıLJ 
bJr ô&lttldı ·azılmıet.ır. 

Sultan Mahmud 
korkusu 

!UJıt Eftndt yentçertlertn me•eu.. 
d~ıt+n• ıuıdeU• "'raftar old~u. 1· 
çl.n, b&An da dnlet. r~c&Itne, wre'1 
h&.kdan ıorıtn•t1lı:. bir neT1 rta11 
kapı yolda.,ııtı llUb~illll l!e. 1\'.ly& 

SU.ler::nanıre ca.nıLnln aı,·ı: ışının 
400 Onccı yılı oıüna.sıebetlyle 18 
eı::ım t&J'!hlnden ltlb&ruri P.T.T. 
umum mtıdürltığU ta.rat1ndan b;
rı 100. dfke:rt de 20 1ır:uru1 4efl:ertn 
de oımu aıere lki ba~ıra pulu 
serıaı aat~a çlkarı:aeakıı~ B::ı 
saıermanlre camıının reNnlnı. a~ 
tert c.ıe Aiımar Slnanı1' portteı!nl 
t&iJI::'~ bu puıtar. 31-Xll-1980 
tar1hlne k•::1ar ~eua ... ·u:~~ b.i&
ca.nır. 

Fcula kininden 

zehirlendi 
Moda Kt;,ıı Eruıt!ttıaUnde okumak· 

ta oian 15 ya.~ındakl İlknur Pehll· 
•an. A!ij.•a •r:bındcn mottıveıuı. (). 
tanır: ••de ,.aımakıa tten, aldılJ 
tuıa :m1k.Urda ltinln ne&ıccııl :r:• 
htr!onme allmetlerl p:e-rmlf l"t 
Ha\·de.rpaş.& Numune Ha tahaneaıne 
ltaı :1rılm1 ·ır. 

Üsküdar • Ümraniye 

arasında otobüs 

seferleri 
t.E.T.T teareaı. ııpa.rtş e4J!en 

otobtıa!er n:cııır:çe 1Uı:um ~rülen 
ıemtlere \"enl $erv:.e:eır !hdu et• 
mektecur 

Bu ctım:eaen ol&ra.k ı.-1- ek!.m 
pazar te.sı aaba!lmcan !t.ıtıuen 
Celı:ildar • Cmr&nlye arutnd• o
tob(l ıetertert apı:acaktır 1 ı 
hat nu:na:uıoı t~ ıran Ua.1tacıar· 
tl'nlran1Je OtQbüa!ertnln Cmranl· 
Yeden ilk hareketi f>&&t. 6.4U ,1a. 
Son ı1areI;et1 2ü.20 de. Ct;kQd~ 
dan .ııı: ba.rekf't: aaı;. 7.10 da. •on 
h ~ e• aaat. 20.80 daô.ır 

Birliğe dahi l dernekler 

49 a yükseldi 

Sadrôzam Benderli 
Ali Paşa Bul\.&:l ~abmud t.or:-nıaundan da 

fstan... babaed :m1f, Me1tii Sadrlum ti.acı 
-- saııb Pa ra . 

p 

Bundan b.r müctdet evv,.1 ku
ruı:nue o!a.'l cYetklll Blot.tr:k Te:: 
n!arto!trl Oemethı. latanbul F.a
nt.t ve Sant;klr:ar [)en:ıekler1 B•r 
llllne m<lracaat. edereic. blr:ıae 
ırirme:ı tıtedlt,.n1 blldlfnl.1't:r. Bir 
llk ldate heret!nln acın top:antt 
•ıncsa bu aıoracaat. tetlt1C ed\lml~ 
ve :reont cıerntitln btrlik büılrea.ıne 
Jca~ulOne karar verllm.1.at:r. Bu ıu 
re· e Elnaf oero.eic!er1 S.rllttne 
dalıJI dernek!er:n ş,a-naı 4P a rüiC 
"!elm:ş tr Yen' ctemell:, lhttJ&Ç'.&· 
ruu ı bit ede:-.J: "::tt;dtrd.lkten 10n 
ra.. t.ıun~arm ıemtn edllıneeı hu .. 
ıu unda sırılk tar&!ıııoan a.:fı.:ta 
ıııar nezıı:nde teşebb0a1ertı ııeçHe· 
cU·ır. 

Seçim ve ötesi J 
in-anlar. harh·I attmlf' lrtl· :. 

halannda çıe ondan ıeleo tt•l.·ı 
•l:ronlara l.&l'l"il d&\rtnuıoı..nndo. 
abıl yapılanna 16re. tarkl1111ı 

IÖfotf'rtrle r. 

1 - He: d.a.m Teııt.c;ert ocatını tal· 

1 
ı.:ır:nsktan ba!Uedersln!z Halbuki 
ocak talks!' a anııanıaı.ı na ile up-
tcdeb!Ur!Jı? ı!tnnl.ş. 

Bir hôlet 
suı•an ~I&?unud. btr atin. Galata 

l!n!t"t'lharı.N1rıe sftm1~ IUlet Efen
e.n1n orM!ak.1 ıneıar t&.J1 zlerlne 
çarpm.ı Tf'k1r:enln teshl KuıJret.Ul• 
la.ıı Dedeye · .~eybim. "1 bb<lrn Ki.· 
ıet zr,ndtff ne dt-:'"$!n.?• dire aor. 
mu!J. Ştyb de : cEfendtm, o da btr 
hllet. idi, l;"eç:J ·~ dt~·e ceT•P •er· 
mı •. ....................... -..................... " ........ . 

Bir tacir dün intihar etti 
K'Qçütpaaar, Ç&rd•t caı1dul 31 

r.umarada nhtre ttcare:ı ,apan .57 
~-a:.ındakl. Jltttat eeter. dQ.n, rartb&
nsaind.. oturur'"ın, htttG11 'bUtDme
r.,n b!r sebepten 6:ü:U. t:end!S!.~! 
odtn:n tanr:ıına tsmak &l:ret1J'le tn· 
' ~r etmtşt1r. 

Cea't Ad.lJ 'l'&bipllt9t ınuareııe 
pe:·:,mt• ,.. d ine rıbu\ • rllm.ls-

Bu~o a3'1lf 11.b.1• daht. f"•ml· 
ret 1('11\df', teeıııtUr1yet degı~n,. 
llıl ıosterl r. B&rtcl dtl1•1kllL. # 
ahı t a bti1 Uk rtalı. ı1onlar ı l 

tf'rf'("f'Ji,lı.en, ••h ııı tf'r "flrl'."tl 
t"ııİCI dO"nıu f', hdhf'DIR ftrtl 
ll:ıerlndtl.1 rllı•l .. t kaybolur. 

, , ,..,eli ınlllf'lf"f'kllll(I l4·ln a.- .::.~: .. ............... ,, • .,, .. .......... ..... . .,,,, ,.., ,. 

İ
dıu ıııını lı.ın·ru a f:ıLıt, l,;t·1.ftııt 

ınanuş ada~ nıtıtıı.tllt'rlndı· h'I' 
Urlre-t t- ııı ~ IUtlt-blllr. Jtıı 

tip bir ~ uı. ..... uu •• fPrfllıı. rıroı· 

, rında\ı.lltrtnln f'U ufaı.. ıhtt"ra• 

ı
nı-ılarında. kırııntık ,·ey.ı hlıt· 
dPI ı<hılrrme~lnf' sPhf'JI ollbl· 
ıır. f'alıi.at IK.i)lt bir ,.,ıı.. .) ü9'ı-ıok 

'i llıl. mdOtt"kldnlerlf' -re ff'nlhı 
hıııdl~,-ı zanı~nıa tabii ı..ar~ıt.1-
n1 ile dtlıtltblllr. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

VEFAT 
nahm.1 Sar.oilunwı eıtL 0&."'Jal 

Sanotıu Te GO.a.tn Barlaaıu, a.'"Ule
ol 

01 RHll 1- ~ \fl JO(U l 
Ha:~ıu rt.ıımeıln~ il::avuonıuıtur, 
Cf'nazeer.J 13. 10 937 P&Z&!' ıQnıJ K1-
zlltopr~lı: zu!ıtü Pa: a Ca.'Tlllnde 
Ot:e nama.ı.ını ınCitcUtp taldın?a 
c&ıttır. Atlt•I 

·--· ,. BUGÜHKU 
HAV A Ye,lllıı:OJ ~eıeo 

roloJI btas1ont1 · 
au11 tahmtn.lerlne core buıö• 
ehrlmlt ye ~ITarında baTa •~ 

bulutl uıeretf'k, rtizp.rlar por 
razdan rnutedll. zaman uman 
•crı: ol&ra.k tStttkllr. DUDUI\ en 
7Uk!ek harareti +zo. e.n d ü•ll.k 
he .ı ıs suu.rat olarak ka,. 
dedilnthtlr. 
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Guettrahe ıoaderlıea 1a· 
nlar " rulm1t• buıhıa 
knl• UJJS iade cdtımeı. 

• 
ABRAHAM LiNCOLN DEMİŞTI Ki : «BüiüN HALKI 
BİR MÜDDET Y AHU1' BIR KISIM HALKI HER 
ZAMAN ALDATABILiRSiNiZ. FAKAT BÜTÜN 
HALKI HER ZAMAN ALDATAMAZSIN I Z 

BiR MEMLEKETTE DEMOKRASİYİ 
YAŞATAN BASIN HÜRRİYETİDİR: 
ÇUNKO HUR BİR MATBUAT 
DOGRU YAKALAR! ORTAYA ATAR 

HURRİYET MÜCADELELERİ 

Halka münakaşa hürriyetini 
veriniz: Her şey yolunda gider 

- 13 - lurlar Her balrıe hükl.lmetler. va· 
ı,wı hUrr;yet. b&'\"aı1akl oksijen tanCS.a.:ş.tarın tlklrlerını herbcstçe 
aıbl cemiyete hayat \·eren b:r un .. iöylemeler1nt1m zararlı ı1eQ'll :.:ır
•Utdur. EğtJr llll\ısi bUrtl)'et tahd:t ıı olurlar. ÇünkQ millet terdterı 
edtUne. &~·11&1. h-0.rrıyet de kendi· tarafından her şe-ytn aerbestçe 8ÔY• 
Hiinden kıymetten düşer. ~~nmmsl hükQrnetlert uyandınr, 

Şatuıl hOrrtyetıer ano&k vatan ı.ıı:az eder, hata.:arın tamtr1De: 
mUda!aa.u için tah<Ut edilebilir. Yet.ile olur. Aten edIIen aı'lıalettn 
De\·let ane&k dahilde aaarlş!, ha mahzurları, söylenen sözlerin m&h· 
rıce k&till ,·atkllt muhafaz11. tçın eurıa.nndan kat kat fazladır, Silk· 
muhtaç oıautu haklar nlabet!nde h fikirler, dalma korkunçtur. HO• 
fahlıf hatları tahdıt edebıllr. tıerı .kllmetıor IÖ21 •erbe.tlllln<len çok 
a1der~ Demokraeı<len a:;nlmış, ı... iatıfade edeblllrler. Hal.km f!klrlo
tıt lat çukuruna aapmıı olur rı blllntrae. Jçlerlnden en 1rısın1 

yahut. hiç dejtlee en u fonuını 
18Ç'Dlelıı:: pek toıasdır. 

Umumi efk:Ar. later tyı, .l!ıter (e-
Müsavat esası 

eritin raratmaa:a. halkın hareket· 
lerl. üzerınııe ttt'!irl~r bıra.ı.n1aı.:a 
<:&llşır. OtlnOn me.;elelerl haldan· 
<la mütalealar yOrütüt vat&lld -
ları aydınlatır. Bundan da me!l•· 
lelı;et \'e h0k1lmf!ıt !aydaianır. 

De.:nolı;rat.Jlı; hOtOmetıer, iyi ıa:r· 
ttın.:an:ırıış. hu eeyden babercar 
ve ha&;.atı bir e!il::Arı umumiyeye 
muhtaçtırlar. Çün:-cü b&,.tle bit et· 
k6rı umumlyeye ısttnad ed.erlf!r 
Bu mab.J)o·ett.e blr umumt etkfi.r 
tqekkUlü ano&k vatandaşlar bir 
meselenin lehinde ve &Ie;Jhlnde, 
doıru blr tıtır almalariyle mttm· 
kiln olur. Bu ttklrlerı verecek: tür-
60ler ise htır aa.ıeıelerdlr. 

Oc.o:ı.ok:ra=ı-1 nazarlyeı&lnln kurulu· na olısun,. meeul lnb&nla.r için her 
fUnt1a birinci amil olan m<ıeavat, halde UU:umtu bir belııedir. M.01-
hlll•nlann kanun nazarında hu· teblt bir devletın bile bu belge. 
tuıt~a be-raber olm•lan demek- !ere. bu maıaı::nata lhYyacı vardır Demolll:r&sl reJtmıerıne bt.aın htl~ 
tir. C'ılnkü tablaUa ln8anlar ııer- Demotru.Uerde ıae bu en l~um. rtyetlnden eonra en ıu1:umtu df· 
çt aynı &ektlde çını çıplak cıotar- ıu blr <layan&kur. :~r bir meaned de toplan\! bürtfye 
lar takat ya.n.dılııtatı ıcabıll~et Bir memlekette Demokrulyl fa- tldlr. imanlar, ratnııı t.&şlarına bır 
vı meiekeaf mOeavı det!ldlr, :!\!O· fa' t.n baaın hürrıı·etıdtr. Cün.ıto tflY yapamazlar. Yahut pek P bir 
M\'&t. ancak but.uk~a olmak ~aru· hıJr bir mat.buat doaru Yakaları &-ey yapabtllrler. Tek b&11ına hart· 
r1dlr. Demolı:ruının tetbllı;atı1a ort.aıa atar. Dtmıokrasının lyllllı· keı eden tnııan kolayca hodb1n1lle 
dU•dülü hataların yanlı mü."&Vat. ne ı:rı.an ıu •kl eöıe <le.yanmak· ııürUklen~r. Muvaı!ak oıurea keu· 
keUmeaının yanıı, anlqılmıuıın· tacllr: •Ha.!ta hU:lkatJ ve bunu dini btolenlr. ahm&.kça b!r ınadın 
dan Uert plme:ıttedlr. Ofomok:ratJk aıUoa.k&.}a hürrı1eı.1 '\"ertna: Her eeırı olur. Muva.tf&k olamı:&11a tD• 
rtJJlnlerde mOaavattan rn~ad. &t· feY rotunda rtc:ıer.l tura. Qınttalzıtte dtı,er. bunun • 

Toplantı hürriyeti 

vıı ve elyul mneavattır. Sivll mu- 1789 ı'htı'/aA/ı• (indir :ıcı toptulut: basat1na th• 
••vat. btıtOn vat&nd14lann k&· tı7aç vardır. Ve toplanma bQrrlyetJ 
nun nazarında beraber olmaları· hür bir eeınıyetın bayat kaj·uü.la· 
dır yanı kanun U.ter himaye et- 1789 thtll&Jcllerının hazırladık· rındııw birld.ir. 
ıın. lııer eez&landınıın berkea 1c;:in lan birinci hUılı:ukubeff'r be}·t.n- Büyük soerolol DurkheJm tıı:en
blrdlr. Her vatandat ha..-at, mal nameelnde faerb•tçe tııı:ır teaıtı 41a1nde toplantı flkri .oü.cn her 
aile mUnuebetlerı ltbl hll9ualardı lıuıanın en ktj'Dletll hak:lanndan millet. tısa bir ıamanda mahvol· 
bllrı&re 16rmek "Ye bu hlmayeyt 1• bindir. Mılletln hrr terdi Uıtedllı· m&Ja mah.lıı:\lıudur.~ voeıaeatl;le 
temek Oı.tore hakimlere. devlet nı .o:rlmnekte, rurnak.ta, neoret- toplantı hUrr!yetıntn btl' cemı~ et 
kuvvet.lertne mOracut et1ebtlmelı: mekte muhtardır.) demlşlerdL Ya· ı.;ın ne tadar hayatı bir thtlyaq 
hakkına mü•avı eu~lte malJk:tlr 1ın hOrrı:retL. demokrMllt~rde t.. oıo.utunu pe.ıt irOztl bellrttmıotır. 

Slyaı:ıl m{Ul&\"a'i lee. hua~t ı•rtr mel t.qıdır. Yayın olm&6a,.Vdı f tklt· Demokrat. bir tkUdar, toplantı 
ları bal11 olduirları takdirde e~ Jerıo n:ı.Ostebltlerın tnUllell•h kuv· bürrlyet1ne hürmet eım,ıı:ıe tendJ 
k~lt kacun bütOn vatandaşların 1n· tttlertne kvtı ıı&Iebe çaı.m1ı.e11 hiç \'&rllitını canl&."lOırır. ıopla.ntı hür· 
tlbapla.ra l:atılablhpetırtdır. ?>ev· bır ır:aman mOmll:UD olamazdı. ru-eu oJma:,.an bir diyara bar va
tet hlı:m~tıerlne llrebllmeıendlr HQ.r bir bO~Umeı tçtn baaın bttzı. tancıaştar yurdu nuazt;-ıe bakıla
Bu huıo,U&da bilıt ve lktld&rdan rt1•U. bara.<:.Jyeı.ı. artt ıran t&n tay-. :nu.. Orada ctPmokr&1tden ba?ıae· 
başka h:ç bir ••~" tercl!ı ırbebl o- oatıdır. G ante, vatandaılar ıçın aıı~e.a. &1yle btr dlyar. ancak e-

Di:z.lm ıı:bt d.emokraelye yf'nt ııir
mif ve ıurnıektıt ,o.;ı; e-eç kalmış o
ıım mllletıer, aı-ıırların }"ara.ttı~ı 

kölelJk ruhunu aöküp aana.ıt. yer 
yer zınde \"O hür btr rı.ıh koyabil· 
mek Jç.n demoıı:rM1 terbıyesıne ~ 
nem '\"Brtnek mec.burtıetlndedir. 
Atıırlar ve uırıar boyunca hOkilm
darlari Allahın 26JRetjf. Allıl11n 
ta:ıtdlrl lle o mev:-cıe çıkmış ına~ 
Usttl \&rllklar telAkJtl ecıen bir 
halk lntıhap hakkına r;a.blp oldu
tu zaman. bu hakkını hUr ınsanlar 
g:!bl kullanabileceltt ıanılamu.. 
Bunların O&lma iktidara boyun eğ
meleri eski ftlratıarının tebıt bır 
icabıdır. Bunun lçlndJr kl nıemıe
ketı:mtzcıe vatant ~azl!elerlnl euur
ıu vo ıerbeaıçt blr surette ifa ede-
bilmesi ımkAnlarını aramamız 1A· 
zımdır. Bu 1.mkinlann başınt1a 

denıokrl.s.ı terbiyesi ııeıtr. Bır de
aı.otrul ne kat:ıar tyı ve ('011: ter
btre af.ırOrae kendllinl idareye o 
kadar ehil olabilir. 
Hcpımııtn ıu h&klkat, t'.1108 tav

ramamı21 liır:ımcıır: ~mokra.s1 bır 
miUI terbiye tştdlr. Bu terb eyi 
llJlt.ısıa alamara.n ve demoleraat 
premılplertne rtayet etme:ien mil· 
Jetleri Jlne lı:end.1 ellerlyle dı-mok
rMl ceJ.alandınr. 

trmumi lşlerın ıı:ato ııldlt!ndcn 
1lkıtyeı edf'nler bu hu'lıısta bq 
trıea'ulün kencıl rerıerı oldutunu 
bat ırıaınal ıdırı u. 

Yulı:arıo.a df'mokrlı&l, balka doR
nı ııttmek, halle idareai kurmak
tır <temııuıı:.. Halk baktmtrıetı 4e· 
molerMiııln ıemtl dOaturudur, z ... 
manunır.da büt.Un mUeeleBelertn 
ıtır.neti, bu preruıtbe tevafuku de
reaeeıyle oıquıor. t~tnde yqaaı
tunız halkın bir cdı'I oımatlıfı· 
mıza ratmen onun bak kl dQfün· 
celerını l&yılı:Jy)e ae:r:mıtroruz. Hal· 
kın tik!r ve dQfOnceaı. adeta 11· 
hutt bir ıey 11b1 tnaanın idraki 
dl~ınııa vtyttst.üncıe kal.mlltaellr. 

:amu. bir rehber bır m.OıavJrdır. Omumt •ırler, tı:Oleler k:&mJ'lıl olabJUr. 
?\IOtkır"t hakkı vatandaşın;-----------------------------------

mal -re moıırc tL'\lb1 olabJ!nıeeı ve ı 
btınlan muhafaza taeb;l:::nt"eldtr 
F.fraıj;ı :n!lle~!en bf'r bir~ ·11n r.el"
,.e!~naen. ırad.ınoan. &':'fnln seme ı 
re.alııaan tzted1!1 R hJ fa\"dala.nm• 
ı.ı. on-:.ı ıa:edıtı ııtbl :<ullanm~ı 

bu hak: icabıdır. Böyle oldu!tu l('ln 
(lir kı tı~ç bir \\.lill"e k.Pnd! rızası 
olmadık('.& muıır:onun en :CtlçOk 
bir be.:rı.ıncıa:l bUe n:.ahru::n et1tlt'"-
mu. )ft r kt b._, nı.nıJJ umuro.un 
menraa-:.ı ı~:ı dPiier tıahuı pl!fln 
Terıl'.ıf'- &I".' · .!!\IAie oiun-

C ı\rkar. 1 var J 

ou 

•Basın hürriyeti 
~ 

tn .. an hakları:ı ın ., ın-:nellle· .. 
• -. '"' • .. 

• 
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Gunu Gununv 
Osmanoğullarının 

Harap beşiği 

O 
llmanh Jmpt'"rı.ttnrlnldd• 
altı lliz:.>ll örıl'e btslt.11*" 
ttınıs oıan yrrlerln buJtiO 

ı..u dıırunıu ;:ı O.re-1..lf"r llt>ııı.ı. R O" 
lr bOtOn bu )f'rlf'rl çt'\ rt!llılf" r 
huı 'il~ etin ıııt'"r&..t":ııl Bllttllo. 
trhrl, hGt.Ull \ trhor. TU rtJ1t ' 
uln b f"hrt Aıılosra 1r btitöd 
;ı.alıi.ın !'ı.trlı.111 tn ıuı~bli: ~hrl 
J ... tanııuı•a diinlt" r b rr .. aatı l&.. 
t rt" n lOIC'utuıu~·ın ı.11pu 1.oıııtd 
oınn Hlltdt·te buıll n .actect 
7000 IUM!ln yaı, ıyor. 

lllı<'1:1c:ln bonıbo" ~lt.:11ı..1nrıı ı · 
t1R tn )01."ıttl 11.1 ı.nılt, ta ı. n f 
htp~l d4" ı·erdrıı cvııttıı btııaıı1 r 
ar ı ud a tlnlqat·Jtk bir ~·p.h8Ul'' • 
tnı Ultl fı:if'hrln 1'0r1.; - ()"'nıanll 
t.trlb1 btıkııu1 ndan to~ıdıCı b d· 
~ 01.. Üllf'Oıl f'ıf'r blll)or'll. h af• 
retıı·r h:lndP kıılnt•ııl.lır. 

tı..ı Aıuı rol. bir ı.uı· >•n ~o
ı.aa.. bir ,·JIJi)·tt koııaıı bil• ı 
\e al):\b hiltuuhtrı)l:t l'i'\~ lnt 
hiç tllRll) 1\11 ~Ö lf'rtfill ~lr t i• 
ril8t IHl.nl.ı.L .. ı :lllPl"'I, ha-.lellf'· 
ı..u.: eıı...lltti .. tı, ııır lif' ıı. Jl rııııl!r 
hı :ı-•Ollt!U JI saal ka.tı·"I hlnn.,ı . 
uııec·ll .. ff'h r lnln t nblo .. uou cl
ıhtmıfkttdlr. \111111:1 ıınntar-
dıll\ ~ant J\.u1r.;ltıdt' o;aat ' ' yll~ 
yııinlı.lı hutnıırdr htr Opr-rat~r 
l r bir cUşl'lden b ~l.a.. bekl OI 
)Oktur. 

1'f' l~IPr fi tllnllP kuruln1n-ı; n--
1 1\ıt lJ u ıonı..u !'Jf'hrh1 tt~::l ndt 
bir Jr.IUllftlllAr OH'\('Ut o .. n111ı110• 
&ııııar ı bt~lıl uııeclk'len a..vıtıt'~ 
tA lit\Jabllıuıs tek >•pı. Muıuuı 
Orban•ıo l&..I nıhıa"'ll ctınıt ıtl • 
dlr. nır ıır-. Q~uıan IM'.'"ın yar 
tın1ıa: ı caın lde1ı "'ka1An tf'k bi r 
nılnatt. Bir t ll l ~ ıı önct\.1 h1'l· 
Lı nılt l""f' ın ıtmu r Bllf'C'lıhtltı bnl 
ı arı,-ıa bt :r. tnuı l yanıR(ll\nlıı ot 
lıır ıe ('Rlllnr bltrıı1,_ Dilntı; ü 
ıe-nıtn koz:abantlf'rdf'n ı1t. Te-li· 
foruıutıarı df'1·rının ur '" sa~ 
ra.' larındın da. o .. nınnoıuııart 
hnattt , c nıf'drtıttlf'rlnı l tn fi~ 
ta\' tas U'ltOndt \..11h11 aın1,tı r. 

h.o ... k()(.•R bir tari hi lf'<'nıl"t ,e 
(Ok )ıtl.uı nıdııı ur ht r düııt 
r1111nPn, HlltciJ.; \«' ;ooo ın ... aıu. 
ı.11ıt1trl 1"rl3le 3ap3aln11: l)lrtt. .. ıJ · 
011111 &1hl . 

Rllf'f.·l;:ln hnn1ho • af'. ı.tı: 'r 
itine lRJHı.111111 dllnl a .. ııut 11 "u 

ı ra bir IJnuldllll nl l\ \-Ar. Rilr• 
<'lk'ln partllf'rl 'f'<· l n ı e h ırı1rıı1~ 
ıı.ı, orıor. Ad113lar af'<' \aJ.;.ltl , rf' 
ı. a. ı nr fa11Jlytt haı ııuı e. Bıto;J.;fl 
xıınıan tar )at ... 1 «· ı anı3 l ıt. ı.ııırtı nll 
ta l"Öuıilltu tehrlo 110liü. l arı ıı
d llı Jf't"t')"Rnsından l901lrl\)"llı ı.ıt· 

d a r dotqan luıoan l ır \ r. Hi\rl 
p a rt inin oııaHı ada,..ı cı ıt. Bili""' 
r tldll f'rtn OJlıtrı nı ııı t .a3 ı p uı4"" 
buııı olın a ı.. pf'tlndıo. ona1tuı 11 11 

dü rd ll ) ıalHOdR l)U hlt'il ll f' ı.a
\ u oııu·al da. t·aı...at ııu tuınııı 

hll f'd lı. lf'rlnl ennr11dan h at ırlı· 

311111 t ı ı.ıteı.l mı aratarınd ııı.? 

BURHAN ARPAD 

• rlnden olan tf're~k·tr hürriyeti, 
W aerbcat.ııtı de-rno:cr ıntn mev· 
cudlretini belirten n1tanedlr. Q6.. 
ti.ınütte.. düşünme hO:-riretlnıt 
Iııç bır :ı:.msenın tecavüs odenıe
mesl ıeabeder. Çünkü bir in.san 
d0..1UııdUJl:Una bqkalanna eöyle
rnu., ıazeteıcıır. rlıalelerıe neoret· 
mea.Eıc: o ıru;ant ~;...-nae aerbest dü· 
tOncedE-n men ede.:nez. Fakat ~k 
G.Pra hlç a~ıemercı:n. hlç razma
an fa:-cat. d'Of"O.nen t>ır klmaenin 

flkr!nf!, btr ?>a.-:ka vatandq muanz 
tttır neşred.eblllr. )J0ııt.eb1tıerın, 
lneanları :{endi fllı:trlorlne muhalif 
aöalcr aöyleme&e-. ruılar yumağa 
mtet>u:- et• ili gôrtılmemiş şeyler 
det!ldlr. Bu •tıbebdendlr kt dO.· 
tınme hamrı•ı ~ıdal haklardan 

nyıtıru~tır Söz, dOıünme hOrr:· 
>·e~lnin 111• nışanesJ.dlr. inaan <1 :r.o. 
d!nt döke <ıö:.C:e rahatlar. tlklrletf
n\ ıtl)ylı~·e eö:;lb·~ lnflallerinl aııa.l· 

ır. FJk1rlerın bCrr~yeıtni 4lddette 
tuylk ede-nler .onun<la tn ·anlar· 
da blr cınnetl flkrtl'd dotmaı&.ın a 
tebeb olurlar. \'atand~lar ye.la v• 
mahrumı1:et1f! adı-ta mecnun lıı:e91· 
11r1"r. Hülı:Qmetın bqına belA o-

••• ,..,,, .... ., .. ,.,.,,.,,.,,,., .... ,,.,., .. ,,,,.,,._, .. ,, .... .,, .. ,,,,,,,.,.,.,,. .. ,.,, ..... , .. ,, .... ,,,,,,,,,..,.,, .... ,,.,,, ... ,,,nu•••••••o.o••••••oo•••u•o•••••••uoooo_ ,.,,,,, .. ,,.,,,,.,,.,, .. ,,..,,,, • .,,,,,.,,,,,,,,,,,,., 

Batı Almanyanın Kon· 
servatuara gönderdiği 

hediyeler 
fttanbul Beted~re Kon.~ervaı.ua 

rının ted.tilıatı ve umumt halk 
k-0.JtOrOne h:zmeı için verdıtı 
kon&erlerle yakinen all.larl&r o
lan şehrlm.la Alman BaeıtonAOioa
lulu tonar ataııeaı Or. Ben:z:ını·ın 
~f!bb&O O.r.ertne Batı A'.m.nra 
C:evletl tara!ı.."ld&rı Be!edl:re Kon· 
aervatuarı KOtüphaneeıne t 1~ 

kitap ve 80 opera putı.ronu be
dlve edilmtıtır. 

B:nat kOltOr atao.ı Benıına ta 
rafından ltoDM"rvaluar ?J:QdQriü
ıune tea:ım edilen bedu·eler, Kon 
.e"atuar ötretım at!ealnca mern 
nunıuıc:a ıcare1lanınlftı r. 

FRANSA DEVLETİ HAllİCİYE VEKALETi: 
HOOYESNDE 

DÜNYACA MARUF 

IEA JBABİLEE 
FRANSIZ SALE TRUPU TURNESi TEMSiLLERi 

!iri ayrı programlı 17 Ekim Perşembe akpmından Jlibaren 
yalnız dört Suare, Saat 21.1~ ve Pazar 17.30 da bir Malin• 

SAR.ı\Y Sinemasında 
FlyaUar ll>-10.7.~ lira. Biletler gişede satılmaktad ı r. 

KUMSALDAKi 
KADIN 

<Femele o• tbe Be&cll) lle.JI : 11> 
teph P11ne1 OJDa)'&al&r : 
.roan Cra.wtord, ltff Cbandler, .ran 
Ste.rllnı, Cet ll K~llawa1, CharlH 
Dr&ke, .ııud llh &yeJ1n , Natalle 
k b a!Pr - &Cb &rJO : Rokrt H lll, 
B~ .Alan blmıaon• - Kame. 
ra : C.ba.rle:ı ı..anı - lllt lk : .ııo 

ffPJt. Gerıbfn>OD. - .PnHtlU1gl10.n. : 
Uniferw.l inıe.nıatlona.1 - Yılı : 
ltS.S - Ame.rüıaıı lllrnl - 1.-SNI 
A& llııtma ,.ında. 

Sinema alanına llk1n &.kt4r ola 
ra.ıı: atılan, la.30 rıltoda da ttJla6r. 
ıoae ttatıaran JOMph h•n•1 flmdl· 
ı·• kadar Y1rm1 bete yakın film C• 
T!.rmll\.lr, Bunl&ld&n Yanke. l'a• 
ha. F.urıer Bomba lP'oxttre), biı:lm 
memJtıketımtıde dl!ll ı;öeıerllı:ntştJr. 

.Joı;eph Pevne1•ın tllmlerlnde bot 
bit ritm. Tardır, Bel11 blt .kalıp tçl· 
ne 11rmlf reJlaaıtJen:ttın &.JTılmak 
için b!r b.•:rll utraşır. 

Ku m ioi. ld• k l Jtadın da onun 1953 
yılında çevlrd!tt bir f1lm1dlr. Ptl· 
mlıı oldukça ilgi cekicl bir lı:onuau 
vardır. Blr karı koca pnç •t J'&. 
kıf)ldl bir ır.u,ı r:ena:ln lı:adın.lara 
k.a.r~ı )·ım oıaraı: ıı:uııanmatt& Tıt 

oıııe.nn paralarını cekmektedlr. 

ı..aru aldali.t lıi MU n fll ıtt lnde 

n .. er 1aı>ıb1lecejlnl canıandum•~· 

tadır. 
Film oldukça hartketltdlr. Fa.ta' 

Chtrlton Heaton"un ftlU orunu d
man :r::aman te1lrctnın. canını aıta

eak blr tın.& JUkaelmektedlr. 
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3 i ~ 1 
rOel bur .. ı ııoı ... • 

Joan Crawtord filmde tşıe bu 
&e.nıin dullardan bin rolOndld.lr, 
Jett Cbandler de rem olarak kul· 
tanılan erkek. 

Jonıı ('t;\\\ for tl tle ılf' f f M\Olltlf'r 
bJr fil.mln ltusunua b1r ••kilde Jı:u.. 
rul:ıoaınnın ne oldutu haklı:ında 
tlkrt bulunmayanların Vlncent. Mtn 
nelll'nln Çıplak Ru Jılar fTh• Bad 
aod t.be Btautltul) a4lı koraeıuı 

Clbl mıvsuundan ba•Jc& dlklıı:at.I qe. 
ltoc..ıt bır caratı bulunmayan tJlmlert 
6Tmoıerln• .-.mamalıdır. 

Jan• W;yman, nı:mın. tık nnaınd• 
daha enerJtt bir oyun çıkarmı,

da Uı:tncl nneında formundan çoı 
dü•müft.ür . An- aııa: 11bl duran. JU.&lıDU, • 

01kll bNıtıarıDI hJO dt~LttınnecU: 
•Jtl.• ?• 
cU..t. doktur •. • 
.tfaı tlU: ,.ap17oz diJ't 1uet tçıo 

ç~IUlı: dQtt.or der!erdl. Af • 
• San.a da.-. •ed' 

ı ın. ~O• blr panıu, 11 
n.a ıe:cu tantlı ı.ıtcd ard1ntaıan 
bır p•nl~ bu2ur C'b1 o:du J11tü 
Jı.Jl4U: 

•A1tt1:1 adtm tok •ltılU., 
Sonra çeaestnt taııdı. lnttln ..

Qnt tulakla.nnda Clu raz • 
c81 l'~ntı: tu töpo ıu ıcopet.• 

dttt .e6Y:tondL •Bt ıeb,raı. Su Dor. 
ı.otlu m'Udar. nedl;"" ru ııı:ıcrae. 
!ile tat11or l>tntm S1bl t11tan&.dan,. 
Nı u ra r b•nıı.ea." .. Ah. •h' Ha· 
d•. bade katlı:. rataıuo Kiti • 
ootnılur> tallı 1 

vııı 

.Pu1eu &eotb1D IJı:I IÖSÜ de S(ıMll'• 

d.G, ama •t 14ısQ t6r &i'olrdl.. SM&
nt baat -ca, nı: omzunu da .....,, 
flkardl. O t 6r glbt duran tal .-O 

6bür11D• '°" - taç0&"1. -
IJ:ı.•Lfa bfaaı&rdl, urınııu btr OOCUtnD 
l6sO Sfb l ~•uktu· Oou ~ J'& 
ban.es bırı. ıtellıl. •tnı da "°1'\e bir tn 
a.n. btr fOt"O t r • o~nu. ama f071• 
b1r bu n.•tt•!A 71rıewtn. kıyımn. 
11~-.ı tauıaın, 9•at.e-n '"'r1Jle " rl•~ 
ırt~L Bf'J1• ıı1a·onat, bani. büfttt 

• .,., ıt!l&ra "raca ı tatnlm.aattl Ka 
•• "tlr •••taa ru:eu Rte.p onun 
• •m.I dlt!Uer:.ııden ırt1dt 1,•.e. 
ıı adtt" ını.ı.t ıtttp ka ... rayn·ırır 
.. C~UJ 11 fiaf~! deTfrltlrsl, 

VAZAN: 

KEMAL BEKiR 

' 

- .. - - - - - r A .• - Rauf, ne rapacıtını bllmeden l~I 

~, f ! : J i' ~ ~i 1 ; 1 ~~~~~JE'~!~::~~ri.1~:~;: 
---- - - - - - .,..... • - - - • - Rl!Cf'P onuıı bu lr:tıc;Uıt dal11nıı-

Edebi Romon 
ı;,.J ıoaQ rörml1.)·orm.ufı &!b! de b&$1· 
nı aa"'"a r1tma.n aanlll b:r t.aıtlm. '9J 
:eri ıorQp a.nı.oıaaını Jı:ol&fl&ftttıror. 
du. Hep ırututor ıtO!ydı. ıtonuşur· 
iken dudallian te.nd.1 trnClla• "OYn&r 
dı atı. soı sözUTl' o ~•,iden ı&
ren c02Q.y:p de dudal?arırıa d:te ıe 
\'.rtmed!A;I - ııeyleoti töfll'rdl O ıö 
26 h~m elUfır hf'm konu,urdu Alı 
\'er:ş e<Jcrk•n df'. o ba,1 drvrtlt hıt 
dul hiç bo;<ıııa<1, para:rı alıp Ttrlrleen 
ara urlcl. m.trakJı ıradı ,u:mnden 
ebUm.ezdl. Ku~bada. tık pul P.Jill· 
ı.ını o almış• H•rlPS onub pulnı. 
ıuıua 6)'1U:ne al u;tı lı:l, bl1ın.. 
il ocda?ı koparıp aımal: Dot!Olhl· 
aun bl.le aklına plm,mlft1. DQ.kt&. 
nı da pul tatl.fUl& en UJJUD Jtrdft, 
'Coaatın. urııaında7cll. 

Dtllı:ünın ta1'\&l 7ottu &ab&llleyltt 
fOpıea.si \a.ldıtdl mıfdt. bv-11nt ıplett 
tanrYetjm.al blr feft Çll:U, OtQl'Ut' 
du. 867"1•.JJDe:P'tı rtıe.oterl• d• ot.urııu 
tu JNd~n lı:C"ı.ouşurdu. ff"'m tubtb 
('4'1ı:er, bıırm dQeüntırdtı. Bcılı:akt•n aa 
man "1.tklü '91r katnt ıfçf!r., c-Atot· 
ıu •rk"'n kaldırdı btı yıl ~:r:ın ~ 
dl'.J'dl. C'•,,ara ıııur-.utı tk~ k•d:n I" 
~er. cR&.'T.L'\ı.Ct Ttl&tıf\Jrılt' mı rı 

U:l &?' aeap•• derd.l B r aenç a:1..am 
ceçer, 11Hı:'I! cı.~rd.ı tA'.! t:.~t1' r.

or be .e f"ı.d " rt d.rl? Pna 

Tefrika No. 13 
aa:miı.'11. ıılrı J'&. ono:a Ba!'.ıuı ".Y 
aaamdı. ıcçen 1·11 ö:du. Geçen rıl 
mı öı11aydü., Unutuluvcrtyor ln-

n tıa.k. Geçen ~ıı q:·t,ı velcıl t:>•· 
na. daha a.tı av olmadı E•:ı ada:n 
dL ~ı adamcıı. • ı mı;cı Yo:.C. 
">ek dr,. t denmez ya Nere EJctlvo. 

bu A!. elndl? Oltaln batalım .-
"i"lc-e 1$512:ler vardı ki, lt&falar·, 
şıı Pulcu HPeebln ıc:ıfL"I ... adar 11.
rln t,ı .. meza Hl"rtnatn en ır.ce.. <"n 

llnml&d.lı:. yerlertnt btllrot B.r ıı.· 
catını a: · • çe er, r")'r d•ı. n d!ke:

olunu fana cıa~tll'. teablt1 t.ut:.U· 
tu f'llni ele d!21ının aaıane llııttlr'r 
takın eal:ln konuşurdu. B..r. ge.ıı:-, 
anlatır. Pu:cu Recep, onun anlat
madıkl arını <1& anlardı. B~r b .. k&ııl 
nlır. PUicu anlatır. onun eorm.adt· 
ıını t>UJUd11'1.nl örl• u.telllCJa '°"" 
lı:UftUn.ıp IOyleytTerirdl iti, h aVedla 
k•abara Ya.Jllınca pulcunun adı 
untıtulutdu. Bu d a Oyle o ldu. 

ö11•10 dottru 1tt11urlar, blrer, 
lk ıer Konatın ka-p111•dan ç1ka.r. 
ıar1t4n pulcıJ y~rinde kıpıl'd.adı. O· 
ı-.a balı:artPn bbUr ~"U . .oı ıöıı.1 
•:ınetk bftyü}·ordu. 1çı karanlık 'ko-
t'a JCorıalı: kar.uıını CO!lerittn «ha.b!ıt 
d sonra all:.rıle \'O ~- ... -:ne otu:--

R«".lt .ka;udan cı.:.· 

nıttı. ra."ltnda Tapucu Gai.Jp ya:· 
dt Kapının Onüade u iı:onuııtu· 

ıa.r. Oatıp öte rana JO.rüdü. Rauf 
bu rana rtırüı1ü. Reıceı-p. 4'Hıll1~ 

aecll tKonu•H,U'.a.r Htle dur. tindi 
an:a:ım ben Şu ıapuou upurJn 
her.r. ~mnıe de aıtır srtc11ror. Karın 
ca:.arı çltnemp:cten t.orl:~or Ra· 
uta tıak. kı"'a.cık. t~ıme -.·p;a ·e~ll 
,,ı ror. Bu csa .ıattrı.dditrn oıuca:c: 

ri lıa'I. Silnı-ı>e 1 ı \'&r. Of'(: n 
&tdec"k tıPI ('"f'v rarın Q:unu. Nt> 
41• m•• 
~ cı J;eeealııı buıa.•nad R.auf 

dtlt:klnın l>nilnden luı.::ı 11ı.ıı ııe. 
çerken birden durdu. «Hıhl• dedi 
Recep. «.Eyi .. 011"&rMl bltmiıJ .. ~ 
btnl k:&nftınyor .. • 

Gerçekten c.ıe Rau f ıeıc.ıı, dükk&.
nın ön flnde dlleıldl: 

«Ver bt cı sara..• dedL 
ı:tecep Para.J1 uauı uaul aldı. ııöa 

tert a.autun oatttnderdl. R.aufun 
canı ııttın Slbtydl, asu t a dndl
ıeo.-ıc S!bl duruyordu. 

«Nt o Rauf ll:r•n~l7,, N'• ıltp n' 
11Jl ~·on. bakalım?• 

!laut yO.z:ünıl buru turdu: 
1..~ıc&lc: be, Recep Efendi • dtı1l. 
tGe:. çık o~ur turaya. bl ae-:-.,et 

1\' > 
tÇıb ı ı Gideo;ı:n ıtaı.·nı:n aç • 

tına gO.ld(l: 
• I·lh• dedi. •Vf':"medlm. aL.• 
Verdt Raur pa.iceU açarken Ro

ee p . 
t Btndan 1ak .• dıye tOtıJn taba 

ı.a..-ıırn u2attı. 
R&u.f onun ellne baktı: 
cTO:ün detn mı o? Butıdan Y&· 

a m brn atne- • 
Rııtn •ara ·m ana 1aterMn'• 
Yok. l"aka ı:rı. burcıan • 

Rauf 'll rııara ya~ ı. Rece-t> her 
ıa:nankl aıbl ~erlnP ot.JtdU. ama 
Raufa pek uzak durmadı. ıııc ""'" 
l '68 nefea n n se lııt duyul'U)'or 
[llnun hemen aidtverm~ ne enl'!'J 
oluyordu. Neden ıes~I!llnl "bat~! 
bat:r çıkt!datır:.::en t.ek ııö:tünn. en 
çok lşe yua.-an ııözünO ı;okal& çe 
Ti rdi. Günetın altında. tf!mbel tem 
wı ııllı1&yan trrı bill:tü t111lara 
baktı : 

clJaht, pek aıcak •. > de41. 
t8ıcalıı: r a.> 
Ortallk aıcaktı. E&ı'f1da h1t ueu 

8"r0.nen lıı:OçQt. ıse:et1tre parkında 
da klınae1er roıcıu. Sokaktan ıeıı: 
tUk ad.anılar pçlyor. bir k~P"'k 
hA41 &nde. yorsun arrıın ytlrO"?or-
du. H•ç böyle oımudı. ama Re· 
cebın ıçı tu.ıendl.. Sör.un ueuuu 
b'.r torlu buıa.:ın:rord.u. Sonra .fil 
eo. i"Ozü b.r ce1 )·a-"a:amış 11bl 
rtılU\•erdJ: <Arlo: UI ~arı 

Senaryonun ıyı btr f8k1lde plln· 
ıan aynltnlf olmaaı, nJltörQn o
ruııeulan ldare etmetteıtt u.atautı 
Te nlh&Jtt Joa.n Crawrord"I& JeU 
Cbandkr,n .oaearııı oytınıan JCıım· 
•ld•kl Jtadırı·ı '!'eftle ••TTlıdllec 
bir kord,lA il• !ne ıertrml !r. 

LEKELi ADAM 
C"l.h e n ·ronr Maıı) R,JJ: \ltrtd. 
Hltchcoc.k - Oynayanlar~ He n.r1 
Jo"onda, \'era :ı.nıe.., \ nlhonJ 
Qua1•lf', Harold .J. Ston,, Charltı 
cooper, ı.:.ı;t b er '11ncloUI, Unrreen 
l. aoır. f..nurinda narreı, Sornla 
fonollJ - Sf"narvo: !\laıweıı \n · 
der,011. \ n.-uı "ac f'hl.ıl - K• 
mt'r<t • U.obttrt H ıır'°'' - :\Jtuiı.: 
Bl'tn2rd fl rorttn.an n - .. •rod.UkıJ-
1on : \\-'ıu ııtt öto• - \ ıh ı HIS1 
- l'zunlutu lf..ı dakika - \nı• 
rJka.n flhn1 - f.1.11 \ )!R\ Slne. 
masın da. 

1 numaralı u.ıneta uıt.aaı dJJe • 
nılan Alfred Hltçbcock·u TUrJt ao. 
yirelltrl Reb <' &, ,\ fkl&n da e .. tun, 
Clna.ıct , . .,. •. \.J'IU. hacete, Kel'P 
celi lşllıl: f11 mler1nden tanır. 
Bazılırı Altred Hlt.chcoek'u , t l1m1· 

nl gayeı lyl tun:nuş olmuına ra& 
men aatıhı& kalmak, tnıan ruhu· 
nun d•rlPllidtrlnı ioememıtle auQ
ladınr:ar.a da biz: aanaı eM"rlnl 
m.•.,.euuna ıonı dc&erlcudlrnıete çL 
115An bu ıonıııerdtn :f•Da d'&::.ıır.. 
:B:zc•, bır reJtı.OrUn dü•unm~~~ ır.· 
rei.:ell toı:: ,,, n.ımlni ku.aurouz bir 
ttktlCI• tu.rabilmtk olmahdır. Ama 

Bu 'brlü bl.r sOrüfU ••unu bul 
Ftaruııtlll sinema tenkldçtlerlne bakı· 
lır9. Lelı:ıll Adaın Hltchcock'UD 
tıımıerı tçı.ndı Uk d ota der1nlıte ~ 
nın bit eıerdlr . 

Zaten filmin ıtıncl ,.n11nd• 
dramın blr haylt töted.enrneır:ı. ol· 
dutunu IOJltaı.et daha dotnıdur. 

Ama bQtün bu Jı:uaurıanna rat
Dlfll Talib K.llfU'nun ı•n• de ı.atll 
bir J&1'U Taıdır. 

Halbutl meTzuun t.elr hat t.lı:e

tlnd e ıtJ4mr.d, Hıı&tJODU11 JMtlt 
bir sıı.aıoır 'Cl;an dayan.mu• LfkeJ I 
\ dam'ı, \ rka Penc•re, K, l,pçell 
,\~ık, cıııaıtt var nı ınterır•• bir ,...--------------
h1Y•4a tut.mamıı:a en el olın.altt.a. Şekerciler nebati 
dır. Hırı.e ull .suçlunun. yakalanına-

aınt ıfftn -.ek•Ma ıtemeden. yağ bulamıyor 
ön<.'11 iuc1u ıııanııan :ı.ranny Batu. 
trero"nUJI lHınry Fonda) taa:nın 
por•rt ontlnde manf"YI tUTYı!!tıerın. 

1\lmare.sııuı ilftUmtLSıııın tHm.ln atı· 
Fını bo7'm•ktatı baflka bit ı~ yara.. 
mıull • dUtilnUlebtllr. 

Fak•• ~ın U6ra blt r,. 
J1.ar aldo ıne dl rı.:1.• tıer 
piıUıında "ndlnl ,,,. e:m tı-d:r. 

TALiH KUŞU 
(l.uc1 GallantJ ReJI : Robert Par· 
rlsh - 0 1na1an1at : Jant Wr· 
tnaD, Cbarıtoa ff• • ton, Clal.re 
Ttt1or. TbeJına Rltter, Wlıtlam 
Demarttt, W&UM:t Ford, Tom Hel 
ınonı - Senaryo : l ohn Lee Ma.. 
h ın , Win11ton Mil ler - Kamtra : 

Omurn Şe~ercJ Te ~ker!emrc=1 

!:111nıırı n.-meJH, Een&f Ofornelı::'.efl 
Btratıne mttracaa~ f'tterek. untt1 
ma<10tı!r.r yapan paatacı ve ta'" 
ııcı tıınatına vıortıen t.ur ya1t1nıtl 
at"tt1nım-.ını lstf'ml9ttr. Bil :.nd1k1 

a11>1, aon a·?lar tçrrıstnd& plf~· 
t1a "Oehı•i Tal bu~mak ım:-cAntd 
b•r h&:e 1e:m11 VI' ha'StA Vlta r•J 
rabrıkuı, ham maııde temınıı1cı• 
ıüçlük çeıttıAl ıııaıuı ne eana!• 
Yai venntyecettnl blldtrm(ftl1· 
Çok &'ÜQ bir duruma dUfen eı;natı0 
1.ı lht.lyaeınıo temini için BJrl~ 
yeni lmkl.nlar aramakta, bir b 
çarı bulmaya çalıJmut&dır 

Kaymakamlar toplantısı 
IJoneı Llndon - l\ldtlk : Vaıı. Dün eabah Vail Pratt.t'Ör Ol5ka1 
l' l,ave - Pradtlk•l1on : Para. '\",. 11rohrıın1ı: k&~'l'n&lı::amlarının . .., 
mount - ı· ııı: 19.~5 - \mıorlkan tJr&ltt J!t b~r top:antı yapılnıL'I'" 
nimi - .\T f .-\ 5 Slntma .. ında. tır Oökas-ın rr-~et!nde tl"rf"T•rı 

M•rr•ret Coı.:~lna'1n •Lucy O.al· tdı-n hu tnp!arı.tıda J'"nl tatbik "' 
lanl.'~u Hlil.J•U:t ad<.! ucrlnd'n alt· deı:ecek ı;a:tt:n• eıııaa1arı üıı:t:r1!'1-
nao l>tı ıı:m baya!1n acıları tı?"-ı· J de dU "U~arai:" baı ): a rar: ar a:ır 
aıııda 1raıi,s1 ı..uv~·eta tur k&ı:lınııı ll1 ot:!' 
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BIZQE SiYASi AHLAK 
, Yazan: Prof. Dr. FUAD KÖPRÜLÜ 

Alr 'tlldf'1Pr1np nTıun • '.! - h..f'ndı .. ıne ''f'('t1ste ltlma4 ıaılayan be-
bar,.l..tt, fnıfltf>tf' .. •·rart lftrutmt'Yf'O hf'rha.n&I bir Yl\Dnanı~hlf' ~;ldııkat 9öyJe d9f'1Jl1U, &na taban ta-
df'mokrnt mtmlf'kru.,,0 a. Rolanda. 1c.l1t'rf' l"t~aır hana :tıt bir :-ını takıp eden bir hflkftmet. ııra ı 
dan kt\lil ıtl\rtıltır. 90, 1; df' halt. 'ff('d:ını tarafın· abJ.ıiıt. &.:tddf'lf'rlnl bo?'nınııı aa.·nımar. mı! 
"""""'' nlına .. a hllf' · bir h&t'f'l.tlln Lanunı bir ·ı 
Tfl'rllf'n nıanf'\i Ct7:a.· Utnunı1 f'fLar tarafından nna · · - PArtlnln f'n :rüı..seı.. orııun olan tıtiJ Hk 
dır. · nıanf'f1 (? 1 l.onırl"ılt. ı .. tıat bıu.ı.ını Tf" nıaı M-ya.nnamMI n•u-

,..a :ırt1an daha acır- tünü f'R ırnı, f'lıı:lldf' kabul edf'ttc1nf sarıerlp de Drmot.ra .. ın1tı h• o ı 
lll•t ,...,...f',ıl• • nr:l 1u11nn a1.. .. ınf' har .. l.f>t f'lft'lf'L, brt~. menınr-..- l"f'Jhnl nldıı(u '" · .-ıı f'\-TI'I fJlr ahla• ,. t•- ı 
Jt ııtı ı ..- ıtnn '.' ıllııırdan beri ıa.1>1 nlduLları mal btyanı nııın· 

r, )Alllt7. dtnıoı..r:ıtıı. f''I 1:rlfr. Demot.rat nılllPt· lunhn 1ın1f'l)u .. ıar ,,. bUl.ftnıf't erkinı f(·ln bay~lyf't 
hun ınrattıu "l)a .. 1 •hl~Anunıııırt~ df'Cll. ıııı-nı rıı- ı.ırıc·ı oııtucnnuı, hldta f'lıntı. .. ırat ahlflk.a ayliln 111

'"P"f'f '"" ha)"httını h,. at.. k.aidf'lf'rl~Jf' d,. ı·n. ınııı.. df'lfll midir>: 
•a.fraı. olıı:ı-orlar... ""''" a .. ıuıuı~ tutmaca mu~ 

4 - Parti h;·lnıır "f'-"I dı•unda bjr ıun e\-'f'f'I 
ıoı.. ,.,,,Unr (·tlo..anı:uı lya:ı.1 ~tr ıı:ııtı."t,-elln. bır 
nı11ılr1rl oıır:ı rn ııır "" ~ahit hlconılara maruz 
hıralo..ıtına .. ı. parUlf'N> ı:f' ıııabı<iılara karo;.ı tenLıd ~ .. -
611 filaı li.uftır \'e bakaret 11&nllertoln tatb1•ı. il· 
1a.ı ahlı\1.. fltf'nıolplt-rllf' tf'llf f'l'Llle.btı1r mt·~ 

~ - <\da., 11 tf'lf'rfnln UA.n1odan nı• bf't cttn 
""'f'l, parti hA$ıntıa1o..ııf'rln ıı:lhnllf'tl Uf' kendt 1lh
nl.rl"ıt araı.ındl\ bir lf'l:&d bnlundna:unu Yf' HM8 da-
1..f Df'nınJ..rıtt raru,·ı .. oı.aı.::ıard.ı aradıtını .ı.öyl~y,.n 
bir 1.0.ıın. hlnlf'ulılN> parti l1111le,ılnde Rdl\J' otarıtk 
ilanı. h,.r 11.t taraf lcln de Hl.~a.ıtt ahlika uyıun bir 
h.ltf'l.f"t oıarnılo.. lı::alHıl f'dllf'blllr m l 'f 

6 - ıııt& lfAn ııı.;.o ·"., kadar Df'ınos.rıı:t Partf)e 
hlrli.ııc dt-CR ılrlp tılıo;an, t·ıktırı "ırlllarila parti aı,.-,. 
hln"r tRhli.lr \f' lf'tyU ,.-ollo arır yazılır ya1an. pır· 
il flC-Ali.lannın ı .. \'"halarını aöı..üp ı..am.'f'onııırlA .. n
t.ın.ıarılıı f~lllr rdf'n, nlha,nt, parti lk.llıtıırıt. Jf'lln
,.,. ff'Lrar Onıl ot.ulnp parti fdl\N>"ilndf' nıtl hlm nıf't"
l.flf'1'" =1"1"1'11. atlı(ı· llctf'lf'rlne rıren. hatıa bö:rtıı.. 
bir "tlıthhf'llf' parll 11Ö«'ülı.i1ünfi yapan bir taı.ını 
Llm .. f'lrrln Dlf'f'('Udl~f'tln.I hf'rl..~ b1llr. ~nıo"rat 
Parti, hUUın ha ılhl barf'Lf'Uer1 &l.ı-•~t ablil..a oy· 
&un tHtlu.ıor nıu bulnıu~or mu~ 

'ıt<ıall,.rl dahil ı-oıaıtnıaıa liız.um yoıı.. .. Artık 
hund.111 "<lnra, ~~lnı ı.anono tadillerinin bl\l)lı(''l 
nıa('lp '"f'l)f>bl oıaraı.. u.,l)<l..."I ahlAk.J mohafaı:an ıa· 
)f'o;,fnf llrrl .. ttrmf'nln, a'lett bir baha.n~en ibaret 
olduıa l.At1. tıntf'tte tıablt oto1or ... 

n ... uınlı.rat Partın.ıo siya"' 11hllk tellklı;"h;I, lca
hıntla daha peı. çot. u:ıı:alllablltte.._ olan bu ı.uı.a 
ıııralanıadıın da anl&ijılı~·nr ı.ı. demokratik ttJlnt· 
Jf'rln 1111,,a .. 1 ahllU.: tf'lA.1.l..ıltr1nden tamamı,ıe fark· 
lıdır: ,-«" (ttf'"I.. parti, teı. ~f'fıı .. LttemlndPkl kt:rn 
ııtRhl,f'ttf"kl anlayıc, ltu tf'lil.:kılf're hll..lnl olnıaıa 
ha11ıanu .. tır. HA1bulrd, hlr şPttn 8Ahsıoa l.öni kbrtlne 
hR•lılıL prf"n<.lhln,. tta.ranan tot;Ultt'r ~Jlmlt>re ha.~ 
fol~a .. ı Bhlülı. lf'll\kl..ıtrrlnl kök.tinden yıJı;.arak, t'lf'
nıoı.ra. .. ının ana prf'll'ılPl~rlnf' Te tamıunı,- ı e dtmok
r:lllL proırraınlat'a hll.Alılıı. b&..1ı11ıa eı.ra.o.ı ahlA.lo 
nıf'nılf'l.f'llr )f'tlf"l5llmıf'dll..(e. Türt.lrf'de demok· 
ra .. ldrn halıı.f'tmf'k abe# olur. Totalltf'r :r.lhnl,-Ptln 
df'mnt.ra ... ı t'llLf'll attındA raaJl'ff'tlf' balonmuınt 
önlf'~f'hllnıf't. l('lu hu ılhl ınts'f'İt-lf'rl lndlrellm. ,.. 
«;ıplaı.. haı.tLııflf' 1;.11,,,.1 ı.:a.rıı.:ra Cf'lf'llm. 

eı,, haı<t oltunlnıunaao "' a t.1-r lf'l1mtnilf'n 
&<1la "!lıPht' f'ln1f'dl&lınl:ıı: Tflrı.. mlllt>llnln, bf'lf' c:e"
ıııi olflrııı:u u1:un 17.tıraplardan folOnra. bu bat.lkat· 
lf'rf tRnıaml:JI(' tdraı.. f'ltl*Jnp, bo9 ,-aadlt-re "t"e nıd
ıt:odatalnra lıi!n»t'l t"f'rınlyf'rf'lıı; 1Uf'R'1t'l..tltf' ıt-fll\': 
.. ıtıtf'lnlıı,. ,-f' ı.~,.-n ld•T?lf' nıullaka son "Ç"etet"t'ıtne 

Habesistan' da ilk . . 

Mebus seçimi 
Auaaoıa AJau11 

Ad~alıaba 12 - Ha!'J«",1'tanda. 
Y•PHan .lk meb~a.n ml!'C'.1 ı ·~ı
n:ıt sOkOrıf't. 1\tnde cer~1an etm!t 
ve 10 f'kımcte sooa erm!.şttr. Seçi 
me •ıtırik nffıbetı Tüksek o:muı. 
t&trıben 3 rnlh·on IM"çmen orunu 
tullann::..:.ııtır • 

BPÇ:!nı ı.,ırıdık!annda:ı a!ınaca:< 
net1l'e.ert.n nı.,.rkf"ze ula.şınMı u:o1un 
&llrtocf'tlndP.Q oy 1 ar:ı f'n :l ne '· 
-.ı1 anca~ 1-> ıı1ne ltaı:sar :;,ellJ o
at>ı:"ff'ktır. Yont ıneıı~an !Uf'Oo 

Uainın 2.>() (beaı ne !mparaıor ta
rafından ta.nn edilm.:.t o!an y-O:ı 
kadar eenatl)r, 2 taunda parl~ 
mentoya a- recek:!erd!r 

Amerikan Heyeti ge ldi 
A"J)·& mernicketlertndı ratınm, tab 

rilı. kurma •• tthal.lt-tbracat ım. 
kt.nıarını &rafurtnak uıer• bır ı.ur 
l"&Pnıakta oıa.n 35 A.merııc•n ts a-
d&n;ı.ı 1çlerınden Ud tı.ırt Lllbnan· 
<la btrıktı.t.t•n eonra. ditn a.-kpm. 
tehrıını11e ıe:mı~ıercllr. Ştmdr• k.a· 
dar Jaı>onya, ıuram, BU:tdtatan. P .. 
tlatan T• LUbnanı aJ,aret etm~ o
lan Cnrpun aölCQsO: 1.1.r. Bergt 
ıtıat.e aautec1Iere Türidfed.e crupuıı 
da1t1aeaıın1 •;ıtlamı.ştır, 

llRIKiıi' 

ALINABILIR 

Fırtına biraz 
"f ilfif f edi 
ınr kaç aunden'be:rt deı:ıl.zlerde hU 

kom auren fırtına ıJddettnı dortte 
l>lr ntabetlnde k:arbet.mlı;tJ.r. Batı 

Karadenla •• Marmara denlrlnde hl 
tim olan &ert r112gı&.rla.r uatte IO 
lı:llomeıre au_r'atte-n 4.5- SO .ıc:Uomet.. 
rere att:,..m.Uşttır. Bununla beraber 
bllll...._ motOrler lçLn tehl!ke-U ha· 
llnt muhafaza- etmekte, BUJ"Q:tdere 
lorunda. bekleyen motorier Karad• 
nl.M cıtm.a:ı: CN&reU.nt l'ÔSterem• 
aıektedlrler. , 

Öt• ;va.ndan dün Çanakkaled.e ta.. 
raya o:urdutunu blld1tdltlm1J; Cer
rah~uııarı firmuı.na il.it Nurfan 
Yapuru turtanımı~tlr. Önemli b!r h• 
•&l' ıırormeden ıcur~antı:ıuı olan , .. 
mı iatanbula h•rtkf't etmiştir, 

Jl'tn.ınanın önUmt.ır:dekl ıunlerde 
dah& da hafitltyeceıl tahmin ıedll· 
mekttdir. 

Türkiye Muallimler Birli§i 

fevkalade kongresi dün 

yapıldı 
Türkf··e "MuaJ.ltmlf'r B~rlft1nln 

fevkalld.e koncresı dün •aat 15.30 
da Ç«n!:>er::ta4ta.k1 binuında 1a
ı:ııım14ı.ı.r. Koncre ha.~kıanJıtına 
Teıtntk t'niverı;~t• profeaörler!.n· 
dem Nurl Ka:ra.bünikiO, 1kınc1 baş 
tanıı~a Gala<:u&ray ltaesı ötreı. 
menltrindf'n Nureddin Ersrln. b:
rincJ ~ekr'f'tf'rtı.-e Mebiyat ölrtt· 
ment Sa!lhattln Sa.-cı. Hcıncı a.e:.c 
reterllkt de Tür~lye heden eltitl
n:ıı ösretmf'n:rr~ 'oq!ı::anı Burhan 
Sunıtr"'an seçilml~lercı:r. 

Bu fl"Tircali.de kongrell.f' 'tuallltn 
Jer B:r:ıgı nlzamnamefilnln bazı 

maddf'!rırıntn degtştlrilmeai •e bq 
•~n demeıtın blrllğe dahli edil· 
meei .tneTsulart mUı.akera edUm.11· 
tir. 1 

Lehff' Te aleyhte yapılan \conut· 
mala.rdan ıonra detişmeat iıt-enen 

maddeler kabul edtlm.l~ ve Ede
bırat 1'akülteaJ ?ı.·Jeaunları Cemi· 
1et1, TOrkJre As.tronomt Ceml:rt-
tı. TUr:.Ctye Aaınıuc -..e ).IQ.esz.ı.n O 
kuı:arı ö*retmen:er1 Cemıyetl lle 
Ttırit..u·e Emekll Öjretmenler C&
ınt'"etlnın b1rlige dCııl ecı.ılme;e--

r. · itti falla kabul edilmı~t:r. 
Bunaa.rı biiilı.L Tiı.rkır• Tur!ım 

cemfff!t:nın de birl:ğe d.ah.11 ed:.:
meeı mev.zuunun üç hatta M>nra 
rapllaca:ıc top:antıda ıorıitülmeel 
kararı~ lrn.l4~tr 

Djiviz komitesinin 

bir kararı 
11••••1 nuıbabtrımıı:ıten 

Ankara l~ - Bakanlar Kurulu, 
mUTakkat ~aouı yolu He yurda 
eos:uıan makine. ıennt malzeme 
•e •Mltalardan memleketin tktl· 
aadt bünyeAlne yararlı li&nayi. ma
den. enerji. ba:,'lnll.ır:ık. tartm Te 
u:Mtırma konuls.nnda kutıaoıı .. 
cak o~aı:~arının TUrk1Jede oturan 
J:ıaklki ve hükmi tab.llilara Türk 
parası. Ue •atılm#lına. d.i;~l11 x.o
m.1~:ıılnın ka.ranna uysun olarak 
Maı.ı~·· Bakanlıtının aın ... 91'mM1· 
nt Jraıarı-.ıı.nll.lfur. 

Bir esrar kasaks111 

10yıl hapis yatacak 
d:l.rar .ucatcıtı&:ı• w~undan • 

nık oıara;ı yarsıtanmUta olan AU 
Akkıranuı. duru•aaı dün sona. er· 
ml.f Te .-\U, 3 üncü ACır 0tı2a M•h· 
l:eme,,ınce. ıo yıl h•P'• •• 38.SOO 
ıtra a.,.ır para ce:ı:aınna mahkbm •· 
d.1lm1$tir. 

MARLON BRANDO 

EVLENDi 
ltoll:r~d 12 fA.P.1 - Artııt 

1.far:on Drando. do.o Btntlt arttet 
Ann• Kuhtt ilf' evıenmııstır. Bran 
dt'I 33. Ku..~f1 23 yaşında bulun
:na:tt a..1ır. Hf'r 1k!51 de b:r1.nct de
!'ıı ,.Vlf'nmf'ıc:tecl.irter. 

.Bu !&d!v.aç burada bır ıürpr:~ 
o:ar..:.ı: teilkki edtlmiftlr. Bran .. 
do. bundu bır müddet önee blr 
Pr-.,.ı• b9J.tJtçıAınuı kıSl Olan Jo-

- -- ile ..ı.-. 

KISACA 
YUMSAK VE 
RiKKAT DOLU .. 

B 
ıı.-ekUi.n \f'J'on'da p.yet 
rumup.k )it Jı:al.Jınnma nut
ku ııe •eçlm kampan:Tuuu 

acmau siyasi ('eTttlerde •bekltn· 
mfyen bir hartket.. ola.J'a.k T&Stf· 
Jandınldt. Se(lmlere iki hafta 
ılbl ('Ok u bir uman kalmıf 
olmuına Te muhalefetin ccerl• 
hbtumlanna ratmen, Ad.ilan Men. 
Geresin mutedll bfr 411 kullanma.
ıı l&rltl feldUerde tefsir ediliyor 
•e •beklenen• in th$ı.nda olan 1ıo 
dananu.. Jlatttkllln ıerçekten. 

cblrltlrlmfı:e tahamm.Al etm.em.ls
ıerektlfb tanlyutne uycuta dl· 
•hror. 

•Birblrimlı:f' tahammtu edtllm.. 

e..\ TPA t 1 

HILTON MOKA- FATINI KAZANANLAR Am,.Jkada Co•n ttJ •ulmsitt<bot bailı otel idamı 
- mekkblnde tahı IJ l"Örmf'k üu~re Konrad Hlllon ta· 

rafından bu ıene itin dafıtıı.uıı tlo bundan blrtnt ıimdlye kad.ar Hilton·da baş kontrolcll diye Tulfe ıö
ren Tacettin. Tınmaz- kuanmıtt.ar. 11.eımlmit•f' satd.aa •trbtcl HUton i\ILUetleraruı otelleri tlrketl _..htel 

Kiı.O, etf'r Bqyekllln nutkunu 
Irat ettlfl yere ve uma.na u:rıu n 
Ch1,iUn dl.re MJylenmlt hir ıöz 
df'C1bt. tı.ı.ıdar liderinin nlh:ı 
yet bir ıerçtil kabul edişi bakı· 
nımıtan ti:ıerinde durulma.fa de
fe1' bir hidl~ed.lr. Demokrasi mtt· 
ı:adtlelert Uf'l ı~tn ıon Jt. 1? 
Hne ıırfmda, taı:ı.ammilbilzltı· 
ftın en büyük örneklerini Tf'r· 
dikten aonra •örle 1ıir mtrbale· 

,_ ıeUı. •ıt kas&a.ctır. tllfrıtl.rl
ınk• taJı.alnmU.l etm.Qt olren• 
Hm. a&ıtı:. lilllrllıı:e, t&şkınlıla. 

ıltlfftl&nlıl& son .-er11f'cetı mftJd• 
ıfnl lafı.J"or. Demdi: mtinallq& 
mf'n.Uo olabilen me'lf'J.,._ 
ltr4f' Demokrat Parti, mn
balf'feU daha srrlnli.anh ı-e 

daha dikkatle dlnle.merı •aadf't
mekt#dlr. Böyl,. harf'kf't etmeıll· 
CI .l(ln aıemlek,.t aathında Tll ft.. 

tan• Iar arannd& 'büJük a1n· 
llklar 1a.ratwtuıın f&rkuıa TU
mL~tır. ('ünktı muha.ltfetln ttd 
buılin l(ln hiç det;ilie Jany& 
ra.kııa bir nta.nd.&ilar toplulutu 
nan. se,Jdlr •e iktidar ıı;lmdlye 

kadar bu ıne kulak •ermek ltı. 

7UmtınU akhnda.n bile ceçlrme
mJştfr, Fakat flm.dl ~ır doniltn 
noktauna ıt>Hnm~ur. :U.eydan· 
J.arda Te salonlarda töJlrnen kol
luk kabartıcı kallunına nutukla. 
rın.a raJmt>n, btiyilk hotnut uz. 
toklar 1antı1m.aıı:ı onıenememlt

Ur, iktıd.ar eldeyken memnun ol. 
ın&Ja.nlann pslkoloJbl -sayıJa.rı 
ne kadar tok oluna ol!'>un- De
mokrat Partiyi hareketlt'rlnden. 
alı.kormuyordu. !jtmdl f,e her Şf' 

yfn inceden Jntere hes.ap Mllme· 
ırıl lf'rtken bir de•rt1e ıırllml.$.· 
tlr. iktldann kaz.1.ntlmas.uıdan 
tok •aybf'dllmesl bahis meftllu· 
dur " BafTtklll rumuşa.k lı:o
nuşmala lieYked.en s.ebtpltrln lta.. 
,ınd& da her hald• bu ıeımekt• 
dlr. 

SADUN TANJU 

M~~:Mil~~~:Rusya~·-·1-:ıı~ı~-,~-iii~~!U~!!!!i. 
bozguncudur,>> dedi İslamiyette esas nefsle 
Kruşçev'e 
kan Ayan 

verilen cevabı, 
üyeleri tasvip 

Ameri
ettiler 

Afı.Metattd Prea. 

lık 

tie 

Drıahtnn fİnıtıltf'rel 12 - lfuhatuaklr partının buradaki rıt
kona-rl!ıılnde konuı,an Bqh&iı::an Ha'rotd Mac M•Hln lnvı,ttere 
Amertka aru.1ndakı ~rü.$ tarklannı tzam. etmenin ctomünıst 

1 orunun•• dQfmeJt old.utunu aöy
ıem.ııtir. 

Kıı: kaçıranlar B~ve:-ı:n bu mntaııuını rreıt 

ceza la ndırı ldı 

2 nel A;'.:nr Qe.l'!a Ala.blı:.f'lmeat. dün 
•kır: taçırmak• suçundan Mnık o. 
lan 3 t.ltiYl muhtetıf cezalara çarp
tırmıstır. 

Bunlardan, Jl'f'l•,.t S&buncu '7 a.y 
ıs ıtın. l.hıaa Nalçatı:an T• İbrahim 
Qetlner de IS er •Y baPM ma.h· 
kQa;ı .-dlltnl.şlerd.ır. ........................................................ 

cakar 
almaz 

oc-;, 

ha O ye 

Amerıka. re~k 1n'Cllterede bü
ktlm.etıntn dt' ııyıı&et!nt tenkit rı
denleıre teTcih etm.tş. kıııııann tk: 
müttefik deTlet atMtna nlf&k 
aok:m.aya utrlftu;ıu1nı 9Öflem~o
ttr. 

Ortadotudakt dt:r"'1.,..,. t ... mu "'" 
den Bqvekll; cSurıyedek:l ton 
bldlaeler Buayanın b<'lzaunculuk 
ve içten rıkma teeebbQ.elerlntn. ne 
kadar muannit oldutunu Pter
mlıttln demt,ıır. 
KOSGRB 'VV>~LFRf. 
RRUSCEl'F. \ l!R1LES 
CE\'ABt TAS\ İP 'ETTl 

Wa.ı;htnıton 12 (A.A.' - Ayan 
cumburJyetçl ve df'mf'lt•at ltder
lert, Ha.rtctye Veklletlntn 8o"Tyet 
l1derlertnden ıtruşçevln ithamla
rına •erdltt Cf"Vab1 tuvip etmlf· 
! "'rd ı r. • 

Cwnhurıyetçt ıenatör Know--
!anct Kru~vtn tave eıer::nl ken 
(tlajne Uklamuını aö\·lem!f •• de
m.ııtır kt: 

cAmertkan m.t!lett Ye lı::ooctre 
Harıctye Veiı:lU Dulleıs'ın Knı1Çe

ve verdltı ceT&bt lt!ıf&kla tuvıp 
etmı,ttr. İdarem!ıtn Knıı;çevın. na 
aıhatine Uıtıracı rok:tur.• 

t,;fCiE , ROlt""ER NAT0·1-u 
'IETDETT1 

Wubtnaıon 12 (A.P.) - B&.,kan 
El6enhowerın 4ün NATO)'u «dün 
yanın aulhOn korurunaaında f!n 
büyüt: ümitlerinden blrıaı oı ... 
rak» v•ıfiandıtd.lkl btlcıtrıımtştlr. 

3. en B. Amerika donanma böl· 
ııestode.n JO&bua GolClber&. dCln 
ıt NATO memleketinden 40 do
n-.nm.a papazının Beyu Saraya 
davet ecııtdtklerınl 9t>~lemto Ti 

•-------------" başkanın bu bey&natı verdllinl ı .. li.Te etm'.Şttr. 

• 

li.\İT SAKAR 1' A 

Mu halef el Bolu' da 
kuvvetleniyor 

devamlı mücadeledir 
-ıı-

1939 yıllnda. tam harbın arlf• 
~!nd«" ldl. New York laıöm Cemtye-
tlnd.o bır konferam Termeıe çatı· 
rıldtm. Bu mak~tla çok dO,ün· 
cıom, tendtmt çok cııntecıım.. bana 
en doıtru yolu &(ıloternı.ett, bf'nden 
llhamlannı &Dik etmemeııst lçln 
Allahtan nıyulan:ta bulundum. 
~etıcecıe mevzuu.m.. ıHhntmde ta
mamırıe berrak bir manzara aldı . 
Tarn bir ~mania cemiyetin ll.uzuru· 
na çıl;:tım. ~>< ıyt baurtıyorum; 

Hazır buluna.."l.lar &rMJnda Ameri
kan 1.lO!ölOm.au.ıarıyle beraber her 
memleketten gelen ziyaretçi MU.. 
ıumarııar vardı. 

Konferaruum<ıa ded.ım ki. 
cicl.eal blr L!ÜllUm&nın n•ll ol· 

muı ı~ım a~ıeceıının mükeı:n
nıel bir brneJH kaIQbell.Cla bütnn 
.lfü!'Jlümanlara gl:AıtPr11mtıttr. Her-
ke21le beraber ben de onu ııördüm. 
Cenner. kJV!;~rınt ıçtım.. Atcı.ıcı
manlıkın !.deaı v&ı.ıflarını bir an 
tçın kencıt ruburr.da duY'dum ft 
ounu ölrendtm ki Mu.Iü.manl1kta 
uıı heder. ebedi heClef; net ımtıı, 
bu temtz. Ul"\'"l Te ideal Ornej;e Uf• 
~n blr hlı.I~ aetırmektlr. 

iHTİR..\l"ol.<\.RL\ DOLO 
Blı< D('H 

İba.Cletltre ceıtnoe bunlar Alla· 
bın emrıdlr, yerme r.tirtlme1ı ll• 
a.tmdır. fakat ._ cıetlldlr .-uu ... 
nın 'Ye Mfililüman memleketlnın 
~rt kalmasının, a-eçi.mıı.izl1Jc: ve ce
halet içinde lı;ıvranm•ının b~lı· 
ca aebebt; dlntn eeaısını tetkil e
dJ.r. Allllh bizim 1badetimlze muh· 
teç aetlldlr. İbacı.etıer bl2.lm kendi 
nefıiunlzl cııoı;ıptın altına aımamıı. 

tedaklrlık Jdmanı yapmamız. z•· 
man zaman hayatın küçüklilkle
rlnde-n uzakla.şarU: Allahın buzu-

ııuna kotmamu: ıçtn birer vuıt~ 
dır. 

R.\l.tq ,.\.ET 
E~.\STIR 

İbad.«"tt• hali• nil:et Natır sor-
le btr nıyet olmadan, aırt aünah
lara bir tt.rt1lı:ı: oııun., b:zı 
kötü ll:ı~tle?'Qf'n ltoruaun dıre 
m.thanlkl ıurette }·apılan ibadetle
rin deleri }'Olttur. 

Sonra ıu da vardır tl Allaha 
kan.ı her b1rtm!ı.tn ferd.i meeuıı
vetım1z vardır. Her blnmlıo hare· 
·-::~tl~rımtzın h•abırıı blı.zat t""erı
rız. lçlml%den bırtmlz mua~.,-en 
ibadetlerde kutur edersek. ra.ıcat 
nefls milcall.elNlnl başka vasıta· 
ıarıa yapar. haktanlyett~n ayrıl· 
mu. hasır işla k, Allatıın tuı.ur· 
ıarımız.1 maaamaha He karşılara
cagına. hattı hayır ,.e ruh tem12:~ 
ııtı yolundakl hareketıerımtz.t hı.-
118 niyete dayanmayan Jba1etıer
dt-n daha mUhul ıayacaiına eü· 
vf'neblllnz. 

Bana eltm vf'ren ley. buııon ya· 
&Yan Atüilümanları1an pek azın1n 
1~ıim dtnını bu uh·I mlna.da ka\'· 
ramak tmklntna kavuşmuf bulun· 
mal.andır_ Demek k.1 lrtat ve t~n
•ır •uifeeU:ı.I taı,ıyanlar, vazıreıe
r1.nt vap::namıılar, mt'i"danı cehalet 
Ti tAataubun hükmtlne terketmlt

Ne yaıı~ kl her btrim.iı tant Te (AT1'8'1 ,.arl 
lcJz birer mahlOkuz. Her an türlü ~---------------~:._--------'-------

lercl.lr. 

tOrlü tetthaların. arzuların. men- 1 p k" f 'd 
taa:lerln tea!rt "'""°"""· Bunla.- Pezmezoğ u a IS an a rın baskısından uzak durmak ve 
her d.11 Allahı:nıza ll;:ık bir htacıe N • 1 
bulunmak ,.,m.mi••n O.Otlı••·•,r. Dün g·ıttı· u .. mayı< er 
Ya ne yapablltrlz? Kusurıarımııı, . 1 
ııo.naıııarımızı eörUp ptımanlık dU· D d' 
yarız. kendimızı .. ıaıı tçin muca.- Yunanistan'ın Ankara eVaffi e lyOr 
dtl•Y• atıllrl7. Hiçbir zaman ocBen 
tam ve 1Y1 bir l\10Alümanım• de- B El • • 'k' 1 k t 
mek mertebesine varama,•ız. Bu • ÇiSi 1 1 mem e e 
benim haddim oeanoır, ktm6enln arasındaki ihtilaflar 
h&d.dl del:lldlr. Ancak: mücadel• 
mı.ze bıllls niyetle devam ettlk('e, 
1yl ~tüslüman olmak roıundayıa. 
Bazan nefal.m121t yent-nz, ııururu

muzcıan, menfaatimizden fedakf.rı

hklar ederiz. dlU'Kın oldutumus 
lttmaelerle ban.ıırız. kıJAkünlerin 
ar1eını buluruz, aeçlma1zlll:l lhen· 
ae çevtnrız. dertlilere kalbımtıi ... 
çarız. onları ~vst Te ıettatımızın 
çerçevesıne alırıt. muhtaçlara el 
U7atır. bayır tşlertz, ruhumuzu ~ 
mızıerız. tövbe ederuı, 'fl<"danıı:ru
zın r.esıne kulak verlriz. lıte o ... 
ntyede iyi Mtbtlüman otmık mi.na· 
eına a-elen en yüUek lneanhk 
mertebeeı.ne yaklaı,;.1.rız. Batkı z ... 
manlarda da mücadelenıl2de yeni· 
ıırız. JOksek vaılfeterımı11 hatın· 
mıZ<'lan çıkar, tıtthalarımıt:. men· 
faatlf'lrlmlz, aıırurıanmız at1r b ... 
ear, o zaman aa. liü.elQ.manltk ide
alinden uzalı: düterız. Fakat Allah 
müsamahalıdır. Bizde nt>falmlzle 
milel.dele azmi Te tyt ntyetl blld 
kaldıkça kUılurıarım.1111. R(lnahlan
ma1 atfeder. 

fff.\.l)ETLER BiR 
\.ASIT.\.DIR 

Son asırlarda t.tlmiyetın nur 
ıaçmak ..ıııre tneantan yUkflf'ltmelt 
rotundakı "Tazlfe&int &Oremem.•l· 
den neftsıe mücadele -.uıtes.ının 
momınıere telkin edllmemeeı, bU· 
nu anla~ .. n. d\l:t>an ve rayan reb.
berlerın pek u yet11m•1d1r. 1ıte 
bu yüzdendir ki dln: ezbere kabul 
lld.1lmetl, bellenmeıal 11.ıunaelen 

bir takım lt\ı'!tatlarln r•k:1lnu ... 
bir ibadet aıstem1 dtye tellll:kt .. 
dllmete Yfi> tutmuştur. Halbulcl 
tatJ.m.lyette anlam&dan, inanma
dan, aklı kullanmadan, CönUI rııa
ııyle 1.man etmeden kabul ed.llm• 
.ı ı&ıım plen hiçbir nokta yoktur. 

cküçük>tür diyor! 
DQn aaat JO.J(ı meı:nle~et1ne U· 

çUıa alden Yuııantatanın Annra 
bü7Q.lt eıcıat o. Pemn.eso~u hare· 
tatt.nde.n 6nee ~a.zetec1Jer1" bir 
.m.üdd•t baya a.ıan1 'ld4 ıöt11tmD,. 
TO.riıc Tunan mün~bet:erı.?ıtn ~ 
aıı oldutu waıtne ftt cnsbı -..n· 
m\et.ır ~ c-SUı .:ı::ııarı nuıl ,,.ıatld •· 
derwnl7 öy:~11ır Btnr-.. tkl memle. 
teurı ara.'ıDdl"ı ı.-aıı:ı.ar rı:ıQ.!atu me• 
ııruund& deftl, b\lt.fJ!ı mtt"1'%Ul"rd• lt
blrlltl yapma:.t için ıı;ar511ltl1 U:l'n· 
faat Ylrd.!ı', MT"e\. TbTklJ~ dfl &JDl 
nıı:ırı:te·•.t-c tıtl mem::eıc.er.ln arutr.d• 
cl.dd1 b:r !btlllfın me7cut. o;ır.bt:• 

c9'tln• ırı•nn:ıamanı:ı gerek:r B~tfUı 
memlelı:etıer &rMıruJ.a he .. aın.&n t· 
çln 11.üçük. ıhttl&flaT Ta!'dır ·" 

TQrklye T• Yunanı.tan &tasında. 

ti lht11lfl•n açıtıamarı Onee rtd· 
dederek cBen1m için hiçbir lhtlllf 
me•cut d~ıttld1r.• dl:r-en büyült eıot 
"'"etttılerln ıuar? ıcareıunda «On.• 
lan ala düfQııtbll1nin1P cUmleetnı 

IOZlerınt UA."a etmekle iktifa etml.ş
UT. 

Bab Tratı:ftda T·ır.tlf'rtı ı:ulOm ya. 
pıldtJına dalr gueteler1mızde cıltln 

haberlere temas (d~n Pe.zmezotlu 
c-Ga~eıecııert B& ~ı Tratyaya 6tur. 
me e T• lıt.f'ldtider. yerde ktndl1f't1· 
nln. M<'tttielert tlnu.ele~l• ıbrUşm• 
lerını aa lama a her ıarn•n han
nm,. demlf, oradalı:t T&tand• l•tı.m.r... 

znı toprakla.nııın hükOmto: t.ar-afın... 
dan •1 tonulup Yunanlllara 'f'erlldl· 
ttnı t:lddl!ltle> ral•nlımaı:t:a çalt!l.mt .. 

"~·-------------
ZAYi 

Ru'kuk Palcfl!teı81nden a.lmıt oldu 
twn "t-bekf'lml kaybettim. HUkdm-
3709 8f'llm Oörıon süzdür • 

A..•~ocııte4 PrHI 

Lıbor 12 - Pl!ncap Cnıverst· 
tMl OA;rf!rıetlerl buırün Batı P ... 
klatan hq~ebrt Lahorda Başha· 
);anlıktan :st11a eden R. Subra
vardl Iehlnee nftma~1eier ~apmı~
lal"(lır. Gen~!er !.stıtanın ıert alın 

muını ~lit«"mektf'dlrler. Birçok 
düitlt&n ve t!care hane de protea
:o makarrıında kapa:ı ta:..rnıştır Ta 

enin ıılrıttıtı numartt yflr1l~ü 
polıs mQfrezejerı taratınaan dik· 
kati• ta.cıp t"dilmif e de ııodet 
11·a~ke~:erı oıırıam11tır. 

cakar 
aımaz 

Oc:::::> 

ha O ye 
BnaUlit Mobablrlmlzdf'1l --•ttıı••H--••H•••• .. ••-----·-·-""""",..'' ıııı•-• ---•u-•-••-•·- --·-·---- ----·-·--Bolu, ıı - D.P. adar llatealn• 

Mally• Bakıaı:ı.ı Haa&n Polat.kanın • 
nışı.eat o>an Te aUUıl C.H.P. 11 bu· 
ıunan Dr. se"et.in aıınmı• oımuı 
t.eft:llitta bWUl yıllatt!a çalıfmı4ı ye 
roltlamada k•?:•nmı, olan f8bıa.lann 
Genel Merkain -..et.05Unu kullanma.. 
aı aunt.ırıe Uate dıtında b-kıl
muı D.P. teştllttnu rtıce.ndir:m.lf" 
tir. D.P. tettllltıncta bU:;llt. btr laf 
D&flD.• me•cuııur. aeçım lfletlnt tan 
mm etmek Qzere dlYei edilen Bo
lu mıııet.Tetuı Ahmet BaU bu. dl,. 
-..et• lcabet. ed.em1J"ecel1D1 btldlr
mışt.ır. Teftllii pall!f durumdadır 

Te çalışmalı. ııt.emNnf'lktedir. MDtrlt 
D P. Uter d•b1 O.H.P. lyt çalıtt1j;J 

takdirde Boluda aeçlml taıana.bU• 

eeatnı •• bunun blr aürpri9 oımıra
et.ıtını aoylemekted.lrler. hıtl!ata.rnı. 
bqlama&ı •• ~ktlltın ant olaf'lk 
ç6tm..ı. tı.ı:netle muhtemeldir. 

IAİT SAUJLYA. 

lloluda her ıeçen ıttn, m.Uhaltıte. 
t.1 dah& tUYTttli blr hali &ttirm.•Jt• 
tedlr. Bllh-.... D.P. Dln ealt1 Bolu 
ml11et.Tetlller1nden Ahmei Katının. 

ı.tıra etmeıc Jr.a.ed.irt• Ankaraya at· 
dltJ, muhalefet 1&flanna olan akını 
d&ha da art.urmı~ı.ır. Ntteldm dOn 
ıuetemtze reltn Bolu C.KP. ad&:r· 
lannd•n 8alt 6akar;a., ton &1)nler 
earftnda Ciered• il• DtUce:ntn de C. 
H.P aaflanna kat.ııcru. ilr:tldar 
büabtıtöıl mö.ekel durum.cif. bUU
taııarıM ttMı9 9ftaifıb. 

çamurdan 

,. 

•irtmfp ldtlmtn tış-pırktt•l'f, 
mermer mudiven ue ••hanhJt
l•r• FAY Temizlmıe Tozo ti~ 
teml:/eginiz. • FAY Ttini.zl~mlJ 
Tnzo 11•Mın ne ltitın .mınsız 

düşmanı, ~u Mdtnrnın .. uegl .. 
yırdımcrstt:!ır 

FAY, bıçak, çatal, kqık, ten
cere .., isU tavalan temizler 

FAY, banyo. laftbo, emaye 
ve madeni eşyayı temizler 
FAY, mermerleri,~ çinileri, 
!ayın•lan temizler ve parlahr ., 

• 
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~ ADAVLARIN VABANCI OLUŞUNA 
IJJ ram ıı 1 SAKARYA DEMOKRATLARI KIZDI 

Bu yüzden C. H. P.'nin ve P .'nin kazanma sansları çok {azla 

ta 
ltabıfıllaln 1•· 
lri.ıııı.h .... , .. 
ıecllerlndtn, .\ .. 
nadol• A,Janıı 
mntta1)lr1 Sel• 
('ali. g111,re. 'tr 
b.arta l•t• ıeır 

1111 •oatlıırı 
~ara "" Sinan Korlt71 •ıurla· 
mal;. lı.trt AllnQa ıttmtstı. 
Dört ıttıı, dört ıece Atlnıotn 
albnı lı tine ıetırta 8tlC•l 
dostlarını ~td& tlllıt tu1ırt1e 

binince 7&0tndal.:I kolt•kta 
hurt ılbl Aoıtrllı.&IJ lıılr ıa~t· 
ttci ı..ı:da arlı>ıdaslllı •qlatlt. 
1·unanlıtanda a1e7lıılml&d1 ... 
&M1 li.btl lt7ltr dn1aa Amtrl
k.ıll ıazetecl bıaaım, Sele•t•n 
btlttln urarlarına raımen t•
CörltrlD J.adın kaetrdıJına llatr 
tıkarııao ııylının dolrnlai•ıtı· 
4• inat etti. •ranıre•en korla 
korka inen ıene '1s Selc•i•• 
refakatinde bir talı.ıl.Jfe Bil· 
tona ıetdl. O ıece Sde•k Tlrk. 
mhallrpt:r~trllclnla lııatlkt •tal 
boll1dl f\ıı.ı ellendl,..I, ıa· 
dlrdl; tam otelin lı:QUJn•a. 
ccSelçuk, timdi Tlrlı; eotörlert 
hakkıudalı;J Uldrltrhnl ltllt· 
tlrd1m. 8ına teıeknr e4e-
rlm•ı dtdl. Dedi l.Dll, trtuı 

sabah bir Ara' toriirta ıeYdl· 
ıı Uz.1 Oll'llnlld •aıterlnl ,.. 
ZllD ıutteltrl Amer11.;aJıdan 
kacırıncı)·a ı..adar alıi.la karuı 
ıeı;tl. 

* Car4Rımba ıönl, 'llota17 Clt 
adamları> LIUbünttn 111. tera-
fa mahJJal hanımların •• b•· 
landuıu bir pırt1 'ftrmt!I 
10~1ete bauımtırınıa nttHl•l 
yerine ıetlrdl. 

* A1nl ıan, ttal.J'&n konlO.loe· 
hanesinde or. ?rı-Uıat Bqat 
Belıer •e dlıer lta.IJ'aa -.uı ... 
neti dol.torlırt ıe,.tın• "'' 
ô&lto 1emeıı ~erHdL 

* Dtyan ottllnln ıebıt •lil· 
rl ve Anadolu klibinin tlnr~ 
diki nıftdörl Bedri a:arahbel 
an.aıuaa n.all oldu: Beldedlll 
Tt11aht e•htl bir il.afta l•ce 
ıenlentllrdl. 

* Kftcftk !labne·nın 151 Mlntr 
Oı;kalu bn ıeue vent Tl1atroda 
Hyredece.ıt•. llbın ColJının An 
ı.ara}'a Ot'flet Tl1atroıanı ııt 
me.51 ne lı;adııır azacıı1ee l\tln1· 
rto burada kalmuı • llettr-e 
e\llndlrlct. 

* Bir a-r Gneue k•ilar tıtaraı-
ıı ıner-muadı Tım • Tamlar ıı
ml altıntt.a htanbul ııemlnl 
didik dld\\ı; eden &aH &anot~ 
ıu dan11 e•lne ıtra1. Gtnlltl 
dan11 e•t Abdullü: •rtodl ı ... 
lı.anta~ının •ıtOnde. le m.111• 
na olın '.'iahlde (Sarıca~ Ta· 
ntre alt. Yeni evltler ptl.: •e· 
eutlar. :trır uano):lu ıencıe-
1,1en ruhu1ıa birlikle uııttııı 
bı11ı.ta da ttılkman ıencıeı· 
mis. 'ahide Hanım da bundan 
zl)ade ı1ıe m~monnm••· 

* Ttme mtrnıuıs:nın Tlrlı.IJe 
muhabiri Robert Ne.,lllrı '' • 
,ı ~ıar1 Rom1.1a t17ln oııu
ıar. l\ltantQındaı.ı apartm.,n
huının fl"Zflntlıl ltlerl•e tGk· 
tfl ama Romıda M•f'J' 'Dln il• 
leslnln bulnnm"ı bittin b• 
uıtintOlerl hafltleltl. 

* h.IGb • X'ln ıçıtııı ıererıne 
•erilen 1ı.o\.teytde ıecenln eo 
sfiıel 1..adınlırı Sibel tpelu;ıl , 
Renan, Mu.ı.ıtter ıreoaı·t•. 

PITPIT 

8&.kaf'Ja, 11 - Slk&rJ&da a1JU1 
raalJıt aon ıunlerdı aıaml der.ce
•• J14d•tlınm.ı, bulunuyor &:aJd• 
dUea •Uhlm baaı hldlffier Sik.ar· 
J"ada MOlmln n•t.lcu.I. hakkında bu· 
ıUnden kat'I tabuı.lnl•r Japılmuı· 

na a .. tı 7ulı:arı imlı:ln -.-erl1or. 
ları tamam•n .. .ırtmıf •aıı1ette, 

D.P dılıı:l bu duruma mulı:a'bll 
mubale!ıt 1a1e\ ku••tıtll 16rUaU:1or, 
HUr P~ DP. fi tahmlnlerıa !••· 

D.P, atıı Sakar1adakl durumu ..._ 
klniıl aUlne ol&Bk buıı.ın •kale> 
ilk 't'utıaı taJbetmı,ur. İktidar par 
Uılnla burt.da bôJI• bir duruma 
llfl.Pll•I Hür. P. atnhı. kUY't'tt.11 ı• lı:l.nd• parçalıyor. C.B P . .ı de dur 
ll.flD.t hamleltrlnden aonra bir d• nıadan ıellflyor. C.H P. ile Hür. P. 
D.!'. d•tl edaJlık me.seleelndekt ti· ntu •eçlm ft.allJtt.lnl !darı edenler 
ıı:ı1ıtltrl• IN.b edlUyor. eat.ar7a o. ara.aında çok .eayıda iki ıun 6nc• 
P. ad•Jlarının ıentl mer.t.tı:ce .. ~ •inin D P. lllerlne rutıanı1or. O.H 
çUmMI, Oıtellk hiç tutulmayacak P . ' ' !!Ur P'. adaylan her ılttlklert 
bir takım 1•"ncııann U.1.te1e ton· Jtrd.• allka -.-ı tı•abUratla ıı:a_,.ııa 
maıı balkı ton derece hayrete dU• nı1or O H.P &darı a-.-u1ı:at Şeyda 
tUntU. Raik, O.P. nln Salı:aryada .e. ouner burada t11& samanda, n.. 
çfml kaJbetmeel için bundan dab.a rem AUcan, TUran oune, '' Terl· 
tulrU bir -.-aı11ıt olımıyacaıtını u.. dun &raln kadar •fll'lltn blr hatip 
d• K•,...lı: hayret '4.lyor. BUhaua. oldu. C.H.P. alnln dljer adaylan 
Yaşar Blr'ln il.etere alınmamuı Sa. Huan Şükrü Adal l"I Kemal AJdllr 
b,.,a D.P. HlerlQ.1 p%&ba retlrd!Cl burun Salı:at"JaJ• ıeldllar 'fi ffÇlm 
sJbl, adıJlann ı:alışm.a lınlı::lnlırını faatt1eı.ln• lı::atatdılar Tfı:'lkllt.tm 
da lı::GtUnd•n alldl. mahalli &da1larından C.B.P l1 ba,-
Bendıtten, Alı::7uıdaa , 8apınca· tını Burhan Alı:dıl, tmelı:U Orgent· 

dı-111 •• llölUtJUden D P. •d•Jlan nl Huan Atalr:ın •• Nimet Srbl dl 
halt tartftndan bep &"•rt çe•rildller. balkın tuttulu •e ae•dlll, ıeçlmtn 
Bllh.,.. BlSIUtlOler ad.aflara biç 11· nettce•lne teetr edecek lı::lm.aeltır ol•· 
tlfat etmtmı,ıer. Bu durum aday. rak lr:abul ediliyor. --........................................................................................................ .. 

Beylikahır halkı muhalif ' 

INGILIZ KRALiYET AiLESi -
euclcl•ıh•m Sar•11nın ı.ah~e l•· 
•• ~eklJen it• resim•• inıllls 

Knl alleıl ı.ır arada 1ıroıı1or. 

Amerikanın en meşhur CAZ ve 
ROCK AND ROLL Orkestraları 
ı - Falı Domlae 
% - Tile Plallttl 
~ - Little IUclıorl 
• - Ge11e Vlaea•I 
5 - The Trtalen 
6 - Tlt• Chucldet 

7 - loh91 Oltu 
1 - Nl•o Te•pe 
9 - Eddle ~lın• 

10 - Abbey Llııe•I• 
ıı - Eddie Futal•• 

VENİ MEIFK 

• 

Vı 
Dünya ıuzeıı 

JA YNE MANSFIELD 
He~hur Komik 
TOU EWELL 

Mevsimin en zevkli, ~n 
nqeli hlrltalar blrikası 

DÜNYA 
GÜZEL/ 

Renkli Sinemaskop fil
minde 

15 Ekim Salı 
Saat 9,15 te 

• 

Gt'7.El.LfR - fnılllrrf'df' 711p1U:<' al. dftnye ıo.ıeıııı.. mn .. atıRli:11•nnıı. 
lı.atılarıı.. 107.rllrr ı.onııra1a ıeıntl,tlr. Rr imde milli ı.tyıfrtlerını 

a:hl"n KıiJ'f'llrr ll1r lnı:lllı. pııırl~ınrnlo a;r.,1o~·ıa 1tU11t1..0)nr. 

TATAı<-tSudM~ 

~antezı~ 

ALTA\1 ATA 
OT Al 

Nutuk eğitim kursu 
Qe•lrırel çıkmazının tn dibin· lar aökOn etmeden talime blMf-

df'kl yetil boyalı. buık damlı. tt ... lam14t1. 
pı~ı aralık ab$&P ev. ıeçen ba!· Ser'fl'r Clnclojtlu. bütün banı
tadanberu arı kovanı &"lbl işliyor- ketleri. bütün pozları. en ince te
Clu. Ev:n ikinci katında. Darü:te- terrüatına kaelt.r tart! ediyor. M>n 
cayı tiyatro.unun eakl aktörlerin· rı da Harun Erendıye tekrarla
den S~rver ClnC!OllU'nUn l•lettlitl tlNOrdu . 
ıNtıtuk Eltlttm Kursu» •ardı. Harun Ert-ndl, bu ltlerln olduJı:-

SC'rtcr Clne!o(tlu. k::endlR\ne mU· ça acemlıtl teli. Aday yoklamasını 
racaat eden mebua adaylarından kazanıp da I• clddtye blndtkten 
Harun Benelatl'e, tam on &"ün· aonra. Harun Efendinin bao:ı da.r
dUr mllll kalkınma nutku ötret.1- da ltalmıt. tıır~r ıatf'm~t kursa Y~ 
yordu. Harun ı:rendl. o aıb&h da zılmıttı- Sol elınde tuttuıu kltı· 
erkf'nden kursa aeırnı,, ötekl aday da bakarak nutkuna baııladı: 

- Sayın ve yQltbek vlcdanlt-' 
ıtı ıeçmenlerımt_ Kıymet:! 
tandaşl&rımı... .f_ 

Server Bey, yerinden nr: 
Harun X!encıının salt el!ni 
da.hı yuk&rt kaldırdı: ti 

- El. böyle duracak, Dab' 61" 
la coıara&n, biraz daha x.ı .o" 
öne dotru bir lkı defa aalll1 , 
aın. cVıtand14larım :tdf'rıı:tn·~; 
elnl iyice tltretectıt..ln. vat~,ş 
Ja.rıııııuml dl)'~t-lalla. /..P' 
mı? Haydı yap bakılım .. 

- Vatanda.,la.rıııımı ,.r.I 
- Tamam.. Oraıısını uıt 

ıın.. ofl 
- Vatand .. larım dedikten fO 
hansı lıl! &"ellyor? J;fl 

- Milli kalkınmt.rnızın :r4 
aeviy•lne dıl uzatan... -1 

- Evet... Mllll lı:a:kıruna:' 
yOlmek: aevıyeeıne dll uzat~;ı 

- Dll u:z:atan derken, dllu>"" 
uzatacak mıyım? .. 

- Hayır e!Pndlrn . oııını ıJIJ 
rnı1ıcak:Aın. L&!ın ııeuıı öyl•·~..

- 1yı ya, anladık.. J.11111 ):il 
mamızın... .,f 

- Olmuyor a canım. oıı:o· 
Milli kalkınma lıltı, orttJıf!i 
tır tltretme!IM Zttytlnyafl'.l _tı' 
ıorır llbl, korka korka ,oyl 
yecekaln. Milli Kalkınmaaı•• ~ 
Y• çın çın lSttürece:caın her ti' 

- Mllll Kalkınmaıaıaıal.-,, 
- Olmuyor be lt&rdrıtım. J. 

ah... , 
Sen btç Maoıkyan tı1attof 

&örmrdin mı? .• 
- Görmed tm.. ~f 
- H&hl.. tıt• ekelkıtt: or'ri 

seltyor. Milli Kalkınma ı&rı 
ka llfl&rı benzemez.. ser· 
püklüm olma. Ceeur ol, ıtlf 
man ol, vı~an.Mver oL.. J' 

- Anlacum. Cok ba~ırat• 
Ellerımı bavalandıracajım. ,;ı 
yı <la u~ıtacalım, tamam. ııı 1 'Aıı 

- Tamam am&, Iy1ce uıatP 
ıın. 

uıı?acıl~ 
k&d.&r lP"" 
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, lnönü dün Rize' de konuşlu Bayar ve Menderes Bayar' ın konuşması DÜNKO MUHALEFET MİTİNGLERt 
•Asta Rlıelll <Bati l locldeJ rt: . .zr.... ıf ' & '1 ol..,.._,. karv 

.. , .. ııo .. ,a .. ı .... ·r,. - .. ,..,."''·· m. ,.. .... muhalefete H ...... , ....... ,. • , ı· ıYOruı:n 
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ça 1 qı ne .. e> muba?efet 11Uarıncıa ıtt 1&ra pi 
ta.ruantnda atzın ·h · u ıeç1m fKı-t~_\Dt Bl'RR\'ll ve beled.lye bın•nnın b..tkonun- ııra d.eml1tır. mt"k ıçın halka )"ILlltıkl.n -.aa..1-
nuıma~ bana l!erefu~runuzcıa ko t t-ıncı m eself', l ktL,~t buh ran- dan 1 µattt.lılara hltabel:\ bır m.. U•;\11"11' KLR1 .\R\S lf'rtıf'n öml!'kler vf'rmlt ve bufC"(ln 
'ı'.""ı ,•1Uıl.\Zb,lt'· h6tıra 

01
=1!1, ','r·. ve dır. _Bu b uhrana dQşmemız tçın btı •"rorum• dcd !k te nt.S:~~ ın7cuı;i n u'1t1 a yapm ıştır. Sartık Batum. löz.Ier ıne töy~e aon b u vaadierln hıç btcaının ~ il.ha«. -

... - c.ldd.ı b l .. --'- - ,.... YM •· ..S•!ll buraya İ!>partalıl&rı kan- vem"otl ~ --..cp 10 ... ,.ur.• lolnd• ı·apı:an kaUunma taanı· cr.ıert. u r: k ul!:: etrnedlt'tn: n1laal!erle izah et .. 
8u -ı- ,..... tn~nü bun<1an B dınna:< we onların reı· ıennt almak cO&lg·'ar ~ı ı •atıam b ,- ~ .. - - .. anının b e<>n ra. .~ --ı ba • •ınd ızah t k • u u .. ... - . ava aş- n· lş. lkt•·&d• , .• -alı' ourumı•muza 

6t-lelft1t""" aı ...... 
01 

ltca m• Dilnva u .. -.1n••n T!l ki, ··~ .... • 1 Terert '"' u mu- lı;IQ telrrı~dJm • diye a(S~ ba-.ıa·.,·•n · .. •" ... • •·a• .f .. ._.., .,.,, r ı •n ' n ı·o• hal r •ln ktdl ~ ı ,. l ·- • laJ·ınca. D.P. yoleuıarı unutt.u -... temao.· a dem ştı r ki', rn•"'- torı- B •• - •- •t- ·- •• e • t~n e .. ne nt-a et t u C"!AI B ,.~ d • "" .. .o ...... "' ,._.,_ ~· sun ve yotauı blr halO - a ,_,. ayar, «t'On a ..... uruıa:ı ı; l- ıuJ yl kur~anua çaı·t>lt rl arıuna" a ,_ 1946 •ılt ı>• • . . .. , ı • ~"l il B•· 
lnf!V&u tle •ır1,.0,-:::_~8e başl ıca Uı:t r-'- t e çı-.~ ı 11tnı . mıt lt demtştlr 1.1 • n en t t b k ,, ~ .. ... \.A."' .._. an.a !n~lf'keu kudret·~ blr 

1 
al . • 1 o B l"l msını ve ı;eyaha; in· başl adı. Arkat1~lar, bu ıemi batk yar ( emısı•on l a para basıp 1,,y .. a-

?"lnele ı..onu, ... · \lnlar üze- ıı:.-tJ tdJklerını. bu 1 -.· 1 " • - Sl~'&lıtl buhrandan, ıır. tlbadi ttbalarını anlatnuo ve zırai kre- cakt v b l h .ı tun Bırın n arın endl ım- b h d 
1 1 

B 1 ır. o z, ,,atan ~nıı fnkazın ı· a <·ı:..arrua•. maara.fları " 11ıpauua 
ıno~ı--at.ık. reı ıın d · c ıs1 • o 1 k4nlar.tm ıı ta ld h u ran an bahsecl yor ar. un an dl hakkında lzabat \•errutı ,.. d • 1 bı k .. M• • ı ('tı ııu- 1 r r.pı ıl\ın ı l>b• , ııv .... 

1 1 
-• B aıı. Y pyen r cennet uracaaız.• ı·• ••l•ımak, ıüptı1SI• en ıakat , .. 

Cl&rf'.sf, ıUı: ıı ı~" ı e~ e.ı.uı z dPvlet. ret: •n-..tl•••-ı " · ı •Yn ayrı e e almak .cabl;<4er. en elemlttlr k it .._.n, Lt \l>ZOO<U ' • "' ......, ..,. .nneıı ........., ... ._. z m azur aür On ~u - :· ~ • !\t.Lhıt tehlikeli ı· oldurı domı,ıı. H-1 ?"-u 
. um.uz PÇ1ln r.ı.k · te oldu- ler. Y&rdıml.&r iyi kôllanıt • ı bu&Un bunda !ktlaadı b ı.lhran dt. ... • !;imdi 1Şltll"Orum ki.. \"l.kUy ~O\ ı.t:ot ... 0 .. m, kü ~ " 
1ittl'$aal cı.ertterJrııt~ 1 dedi ımız t ır. tarar <'dllm~tır. Onun ~ı~ re Ueortye attıkları uydurma _ hiıdS.. le tredt tptızaline ııtC1ırorsunu1. dl Alkıtla.r ruında kQnQye lt'len ... ~ ........ n - durumumuı aa;·ın 
:rnok.raı.ııt relUnltnıi; ~r. Bııtn:ı. d,{'- cıununa düt tük. tıı: ıncı oan~a Har l!Cden ve:ra N!aatadan bah~edet"e • renler buıün da köyttı vatauaq C . .M.P. ıı Bqlı:anı ,,0 adayı UQanfl Da.sarın dedikleri Ue te:ıat halhı-
rtndcn eonra hı r ~ P&rt.l t1eY hın df"n aonrüı atınlerl lD)( I L· IJ.m. larımızı l.lfal tçın biz bu borçlan Zeki 8öYI mnotıu. t-51.I~ı1no 410 dedir ıerın4tır. Bu bır ı!nlr.U&p olarak nı ar&r ~ronüvoru :R . J ı .• . .Memı eır.eu buhrana ııev ır. etmı.,ıı, aftet1e-ct"1ıoı. d!yorlarmıı. bunlar• P., s·f'ryOailnde 9111 aörültn.mıı bır leö0-956 yılları aruında dev· 

Bıı: CUtnh\lrı ve\ :'tnnı aıcrtdi r. G.üzell"blllr,• deİn .ş ~ ı~ıe ~u~ 1 dlyar Halk Part.Lllnıo ı•ne.i. ha:-;ka- •'>rınak tA.rımdır· Kimin parasını ihanet. ıçlıuıc bulunmakta va o- let büttel erı nın mecmu a.çıtı ncı 
bert bln;o;ır; ı11au uruıdutundan etınl~t:ır · C\llllll nı. Fa'at. ~er 'bir buhran mevcut kimden attedtyorsunua! Zlraa\ nun bayratını t ımutadır. DP. m.ıtya.r 300 mtlron liradır. Buna 
bı rrncıe sert Sttrııat ı:- aı>ttk ve hiç h\\IJETTlh.I.lRl'1IZ ıae, f'C'er b ira.ıkıntı me,·cut ıae, bU· Bankanı bu mllletın malıdır. Pa- tabrıır.a yap&calım. Beyaın rueyda ırore 11Uık ortlllarua a.\lk 330 m:ı4 
J:.llrnatı Eı!n eı •- ea. ıt. ltt: b~ bir •Para ta ~, . .... ... _ .. nun halr.lld ı;e~bıne ıema.a etmeL 

1 

rR.' ı hu .mlUetJn parasıdır. Bla bu nını ali""'" bulı-• edeceıım 01, .. _ ... 10n iJraya çııcar. Ooylet borçl&rl 
rı aıoe~a ••• ~,. e1ı ı.. Dıı.ı.na ile- ı.ıııc ı. u., .-.naı l lı::tı'bctt:llı:: ..... - -..--. o•ı ı ı •• • --- Bunun oz r nn b 

1 
... ......__ ı.en kt.<"ıoıror. Ş.yeı ıktJadi bub· borçları attedecetl• demeıı:: yapıl- qbaşını. -ıaıedl. Bürrıı·e< ıet.tre- •en ' mi rar ıra.ya ,rakı...,m.14-

kınu •• 1 ,1110,1-~ llır ,..,,.. ... eı- ı : uırr.. ,..aşurt-:.lk. 1 • o kQ •· tı Pa h cmı ıu~ı o 9"" l Bunlan Jtnını .. f'rlın f:ı ~;tur tmıad. edUeceıı:: hülı::\1.met ~o.na nndan mabat memı.K•CJ..O • t· m~ı mürn n olmayan bir oeyt cetı.m diye ıreldL•, r. ra a .... e ...., mı . 
ıtınıa Olın•- tlt<tır. Ve nr1 llttl. lı::~ttı ıı::. Hilkt\rntıLJn .azana tna H.faleıl ı.e, robUilutu 1M. yoJ..IU;ı;. rapacaıt:ı:ı ıadı•ınaa bulunmalı::tır SOylem~ııu. dnam.ıa fÖYltı de ron1 Ura lken buailn 3 mtırar 100 
m 

1 
-11ıır aız b ruımaaa itim.ad kal.mu. Bul"Onto lutu. 11.manaıııı.tı. b~r tiltlU lttl· Eıcı·r deltnnenln ıuyunu kesenek mııtır: m t l'On lir• olmut. ;ani 2 mllylU' 

et. 1 bır ~ını' @ talın lı:ır- hük1l:net bunu anlamııttır. ecll adl clhu.tanmadan. ımar •• umran 50nra unwnuzu n•ıl GitGtf!btlece cTatktyedr~ C.M.P. de el.ahtı ol- tfO milyon Ural.ık emıayon y apıl-
ıam kl.f'akterıı ıcıtr. Rlzellte: ıa~ kGraOsdncıe te&:Dm &Oyle<tt. talkı• ewrlerlııdeo mabrumJ.Jati 1Mı bu. l lz? Bu ııtbr olmayacak, yapılmıya malı:: üzere Avrupai manada 9ıyut nı.ııtır_ Kıamen bütçe açıkl &rını 
Cilt'. Onlar tçın d T&t&.ıldatlanınız- mayı lm.klnlanmıra 81~,-.... "".!1 nuıı çok ellkl oıdu.tu. memleketi cak Ot"Ylert a6ylemem.-ıı:: ve bu ıu· mUoadele ,a1-1an p&rtt. maalesef 1 kapamak için .Jtullanılau Amerı-
den dOzunelt .... , emotrattk reJtm· Ged! •"' ·---- ti b ınııı ı k lk: L& dl .... 1 ~arnaı.. -a babta lı:.onı.u °'" h . Japamad.L. Niçin 1apamactı' bi7e sert Y• tpUClal blr ekonomıre re e u etın akı aelim' He yoktur. "TOrklyede nwl parcı mn- an t a 1•~wınu da reem tur 
R&lt't ltl . raıa alltmlf tnaanlar bundan aaalp olarak deTnttlklerı lnlr.lr ka· oynamamak lbımdır. cadel.6't cef9l·an edebUlr kt. 2 mu dan 2 milyar Ura~·ı bulmuştur. 

.OtJıı il l(l"ll.\l'\fiTIR tonra tuat 1apmıyac::atım dese mu bul etmt11 b1r hattkatt.ır. Muauam «.:l"•~'TO ''ır~t:ı.E~f \·a BAZt yon tı:;tıat bulunan bır paı·u. bir Celil Sayar Utürrtyeı ve d~ 
Ye<ıek 0 r"'ı devam: ed. Taf!&t. olanı.az. TapllacM: 

10 
b6y

4 
bir babr&.nın ıemellerını onlar at.- l K \1~4.1 .• :\R meybt.no kapatılır ıtbl kapalillaın mokrallfe muhali! kanunl arı kal 

h • l'\11tu bulan ecet. "Jetıt le bir tkt.ıdann seçmen en .. ıe d ... mı.tlard.ır. ~Baı.ı klmM"ler. bu memlekPtJn ve blr parti lideri, t~rıt m&bounı- dırmak !ç ın de mi ınllyonlar l ı\· 
bı':lr;~~~U:ıeıecet\~r~~ıtıa~~ l1ştı.rtlmeetdlr. "J İktlaadl buhran olmaaaydı »cmok· :ıt>rlemee ı nt k&ıteklemere uıtr&ııian yeti kaldınıarak, bir 8f\r&.rkcf. bir ıımdır? Aala..ı deaııer. O.P. pro 
<1ön.-ııcn. ai;{.;..._'rek Panı. Chıvr.ne Yent llı::Udar. aırtında rtııcı ol- ra Parti aeçtml öne a1ama..zcu, tke.I.· ar• verlleb\lecek en hatır tablrty- canı 111bt 1.ıncıantara ııtııaın.t paıandat>I bugün m!lyonla.r<1an de 
I>tunokr1ı.u1... • ...., buna Uı.ann-ı• ... ın madacı bunu başaracak, dllort ıı::e- l&dt ı..aıer aıttllı:oe daha kOtUle-tıecelı:, le buı ukallllar. çımento aanayltnt Unh·eralte muntanyetlrıe de do fı:H, durmadan milyarlardan blh
rilçlOi< .. Z'eJlmı tuna. -._ · na.rca YaptlacaJı: ıııerı eevredecek val&Dd•' sarrı memn\ln olacak o. kurmata başladıfımt• zaman. bu kunan BOyJemezotlu, eölreetnde seder ve ııörü!memtt tı:aıkınma ı ... 
btlı\ter 1:u~:-,ıı~k. ııııd::ıt~:!~ ;;t ~~necekt.tr, Sonra a• ıekru nun l(:ın .eçımt one aldılar, diyor· kad~ ru~~ ç11::?nto~a.ıbne ld•um konuttuRUm. onıveralte ('&tısından ranesı utrunda ht.ırrıyetlertn xı
lQOkra.ttk roı1nı""ı OltIUJıaca.kttr, De 1-• ireleeelı:.Ur. Alı:ııtı otan I· ıar. Bu tk.J eoa aruınd& bir mü- var eme e er_ Ukl o aa- bloap duyuyorum. Çtınlı::O· o Unla sı l ab il ecegı• tealnl mOdataa e
Jlk rtmnt t--'- n lı:tırutn:ıaı.ı ı~tn naı etmN. Bu me&elelel"de inat na.ebet. ..-ar mıdır? mandan bul'(1ne yani yedi 11ene venlteyl, onıveNlte yapan ilim a· eler o zaman tOnce Hilt'l'IJe\., 80nr• 
hatlar. 

0 1-.aınuwbQa mqru•ı}'eUe ıırtlçlOIQ. artUrır. dtlfeoett sUnkQ BlLlm kötQ ıuoıer gelece.tttr diye •arf1nt1a l&tthaallml• 300 ttlliurbtn damlan mevıı:tıertndtn emın detıı ekmek• derken, buaün once ek~ 
ı,. bb &adan be 

1 
ıztırabını arıtınr 1 htçblr end1'emla Joktur. Altline o- tondan bir milyon 800 bin tona lerdlr. Bunu bu hale setırenler meıt. sonra hürrıyet. dtyorıar.• 

e tıaler o r Yapılan :,O\ ı.w.:, 1·tı.l.Kt , \R"l vODeldl ·h • d ·• l&nı etı:neaı Ç a1da:ı ıwa Qe- Lı .-. ... ~ ısrak blrço kyatınmıann, Jeol e- tarı .arııa1n a u,anm ... ıdırlar. :!ıA,1\T\.\ TOPL.\,Tl~I 
dlr Clnarn. .:J

1

t.;!_. Bu G.efa 
13 

&etle OnU, tlı::tldara nı..rae. R lze bal aerıertn r.çılı• menaımtol ,apaca.. Re111ıcumbur CelAI Bayar aeçtm C.M P itinde, dünün kötülükle sama,Jada yapılan c H P. açık na 
teklınaı •--..ur, devam ~ l'e nıeıne l"&Otl an bul:day ra.rdnnını tız. Sl&ln de bundan bOyle lşlertn me.el•lnden tamamlyle uıak ola rıne kanpruı biç bir te-rt ~·o!ı;tur va toptanuaında mılletveıctıı adaJ· 
tabUl)oruL ~rttl1 r. Heqeyı konu. C.H.P . alnin lı::aldıracatı ve töy- etaba ıyı ıtdl'cellne dUr tanaaUnbı rak memlekat meaelelert hakkında diyen Söyle:mezoaıu. C Af P. YI le- ı uından AH Rıza Arı, ııçtlertn arev 
?U\lbaıeıeı k ne lkt14ar ne tere verilen ıu borularının Paral• a:ı.ubtemdlr, malOmat veren bir lnıan oldutu- lı::eleroek 1tln ona mOrtect damıa- hak.kının vertımeaı ıuauınuoda.n 
vaıanı>ener~~l llert IÇ'lnde ~anı, rı.nın. ıı.altna uaultyle ıaıınaca ma o balde, .ecımlerl oe tçln 6ne nu betlrtmif •Pvrl m•ul olan aının vunılduıtunu l\öytemlş ve en babaeunlıur. 
limden dı'Snrn an

1 
thnaeltr bu iT- dal?' çııı:a.nıan ıı.öylen tUere temt.t aldık. çunkU böYl-1.ne bır mub•· devlet reıaı halka tııtap edebll!r tuıa tadın aday çıtaran partının Buırtı er ClGtüıınuy t ederek. tsu clbJ aaaıenıe lnaaf ol- ıeteı t&r$11.1Dda çallf.lll&nln tmk&nı mi?• tar'9tndakl mukadder bir su- C.~P oldutunu ıtarıeı ederek b\ Jl.\l-4.RA \-~,LI \t:R1LES 

Hür. P. Kı rkağaç 1 

toplantısı dağ ıtıldı 
<Baııı ı ıncld•ı 

lan Htlr. P . ıtneı ba,ıı:anı :Fevrl 
LOttl Kar&Ql.ınaoo«lu hitap etmtte 
başladı . Bu sır&d.& daha oncedtn te· 
dartlt edıten b&aı D.P. 11 .phıalar, 
O .P . blnuı onuoe yerlef('rek ellerl· 
ne ıeçlrdlkltrl tenekele-rı çalarak 
ıürültU yapm&j:a ve HUr. P. top
l&n\1.lıtıa müdahale etmetı;e b~ladı· 
Jar. Bu mUd&baleye bak.lı olarak 
•lnlrleolo Cllnleylcller d• mukabele 
cııd.tnce D.P. llltt teıalerlnl kNttler. 
İfl• u.ıucu ııadl.M bu au·ad.a oldu, 
kua J&ndarına kumandanı, emniyet 
k.Oml.Hrl )'&D.larında Jancıarmalar v• 
pollaler Oldut:u bili.de Bür. P. ıop.. 
lao\Q.ıoın ,.apıl4lft Nlona ıelere.Jt 
toplantıyı daQ:ıtı:r:ıak lılttdller. SebeP 
olarak da bu aaatln C.M.P J'• ar• 
nıdı.tını T• bf4,ka bir parUn1n ıoo
ıan\& yapamlyac&Q:ını Uer1 aUrdüler. 
Bunun taertne Fen.! LQttl Ka.ra.
oamanotıu koouıma.eı..nı kutrek tun 
ıan .OJledt : 

•- Yapılan muameleler• tablt.al· 
oıa. Bu aıemıetete Te m.llleı. bl• 
met l~ln çırpınan PeYm! LQtfl ıta.ra

cw.manol;luou t:onu,tunoak t.aı... 
mczler, çUnkü baklkatler ontan Ur
tüunettedlr. Alnı açılı:: tnanlar ko
nuşmalardan Urlı:mezlH". hı aaatten 
btr1 ka.rtımılld.& konu.tan tktld&r hL 
tiplerini dinledim. Onlar biat dini• 
Jtmtaler, çUnJcU, ıuçludurlar. Bla 
haklltatln •• IJU!jta yoıcu.uJU•. Al· 
ıah ool•l"lı acıcın ... 

Bundan aonra Hür P ... nel b•t
Jtaoı ve beraberinde bulunanlar So
maya muı"ecctben Kırtataçtao ay. 
rılmıt ardır. Somada da balkın iç· 
ı.n ıe:zahQratı il• kt.$)aoan Pe11•l 
LQttl .ıtanoa.ma.notlu, cY&flı&ln Bt.lr. 
P., HılrrlJ'eı l•tlyon&• &TUtlert a
ruında ıoplanıınm p.ptldıtı aalo
na gtrmtı. bul'Mla da aalka kıa bir 
blte.t>t<l• buluoaraJc pterUcn r•· 
.tın aJAtaya utektUr etm.1.e "• D.P. 
tk\.ldarına fldd•tle bUcum •tm14t1r. 

h 
, ııtın h1·

11 
.... 

1 
ece ti?', mad.ı"""-• ~0,,. 1 .. ! eıı •e -vapıanoı erak· ıı mı martttrvıı? Blll mı Oört HAh.A'ılLAR 

uaı..ı kanunı' '""" rettne aellnce, •"' .. ~ .- &n ere d.eva.m e-- roktu. ReJlm buhranı, reJlm. buh· .. ""' r · 
aua bir Cettıok~la kencııa.ıne tnah· <1llecetını. au borularının pataları nı.oı dl)'e mutemacUJtn bırçını ... n •bet. demlttlr. Hitap edeblllr klld.ınla evlenmek flkrtnl müdafaa Beyotlunda K&:7oncu1Cullutunda 8orıra Kltkat&ca dODtD Karao.ın&n 
ıına Çallfı1tro atıt rejim kurulma ntn aa l'atandaşlu"an vervt ola- Te mı.ıhaleteu sorau.ı .. t.ınııaıta dol Millete 'tol lfÖltertr onu ikaı e- ecttyoruı! Bu l'lttbtadl ke,m.ek~ l
tıaı f&PIYor ~· Bunu lktıdar par- tak alınmıı oıa.utunu eöyllyerek rı.a yol alan &J.dlşe ka"ı baltlka~n der Bu onun hem resmi. hem çlntte. lnaan bir kadınla bile evle-
ıa dem.otr-~ u Olttıaz. Bôyle olu?" ıa:rıe demtıtır: oe oldutunu &östenneJc l&ıumdır. de vicdani vuıtMldlr Ben mtıle- nemez demı,ur 
tanunıa.nn hQt~ama.z. Bu bU1uaıt «Yapılanlar rertnde kalacak. ye Y•»tllı:larımttla Te ile.mali cenret- tlme her uman ht1Jap vermek th .. nt'H. P AKBI\ lh. TOPL.\!\1 IS.l 

AR11.4.Jt -4.'\(';4Rn Q Jc.ıaa oıacaıttır nııerl t•pllaca.ı:tır. B~z, it yapma le Tart millotloln bu.auruncl&J'ıa. tlyacını hl.eden bir tn11anım Eaıa Ht.\rrıyet. Parttalnln Akbıyııc. ka· 
&ıçhn.e nornı 'J\1.utn - nın ne ROç oldutunu blllrtı. Ya- ftUbda~ btlbdat diyorlar, aerbus !'en demokruJntn de icabı budur paıı &cı.lon toplantuı.ı t1iln ıece ya 

)oruc. B<>n ı:a.ın al tartlt.tla aınnı- run itlert tamamJıy~atıE ve blf>o ıeolm.le 1.ııUbdat, au ne aı:q ılbl· Devlet Reııılerı maddi olarak gay- pılmıştır Blltnd)tı albı Akbıyık. 
nuncıa l'kPllan knlaraa. aeçun lta.nu lIUtl 1tleı:1 &nlıCaıtıı.. dlr. Bir arada bulunanı&&. Serbeat ri met>ul bulunurlar amma mem- f Fuat K~prül{I Ue Oll\I ... HOr. P 
ru ohuanu ıttır C1eRı.,l"tlllı::lt!1' cıot- çUnctı b tr teJ' 15yllyeyim: p ... aeçtm ka"ıaınd& ı.ubd.at lddlt.aı 1eıtet mMelelertnde-lcl manevi mtt- tı B&Şkanı Orhan KöprtllUnOn 11em 
ıttm*'rn<'Jc: ıçıu" ~un:ar. lktlO&rdan haJ.Uı.ktan ffkl1ettmı a Jçtn kGvltıa aadece rakı dlk.tat6rlertn uydurduk. IUll}'etle-rtnın huau<1u yoktur. Be.o tidtr_ Toplantıda Orhan KOprt\lü. 
d ı r. Bu te,ebb~~Pllart 1*bbil8ler nün rn&Jını ucuz almak latedtiı:ıe- ıan yalan ve etsaoeden ibarettir. nım de Allahıma ve Tlcdanımı cınacı Baban ve dller bazı batıp.o 
olacaktır. Bun~lf'r t~ırcıır, lı:ı.ır rh1den böyle &öylüyorlar Cllye pro ikt laadi buhrandan bahaedlyorlar, tt.rtı hudutAıuz mesullyetlertm ter heyecanlı koOU!finalar yapmış· 
löreeettz. Oiırzn Mlçtmal'n &oura Pae.anda l'aınyorlar. Bunun haki· Fakaı .ebep ıoat.ermtyorıar Kendi· vUdır.• !ardır 
'tt"•',1, 1<,l'rın oıac .. .. "8&

11 
k bile ıztırap. kmaat.e bır ıırıs.~ J oktur, K~ylO. ı:ıaı. ıert ı.,b&şına ıeldllllerl takdirde bu Bayar aöt.Onü dış poHtı'.lı::a '"

8 PROGRA'll~I t;'t.ı'TAS D.P. 
• ı nlR n ..... r. .ı;atan b ı r va• andaş cıetil d l r buhra.ıı altı ay içinde giderecekler· milli mOdafu bütçelerine intikal 

dün akşam yapılan C.H P. top:an· otıu Ha\. t.fı t• x.ını.aaçta tu Jco.. 
tltiında k:On\,l.\wı mr\ıetl'ekıll ad.ılJl outJ:Oa1ı JIPD1ttıır: 
Hamdı B-.şar. Bayum At)'on ko- •TUrk mıueıı.nın idraki, ıatuaptan 

nu;1muı Q.serıode durarak. ıuıııı n ranml.f, Jlltılmı.t oımaaı, muhale
llr mevıııuunda Hayara yanııı maıo~ ıete "Y yenoealne &.mu oıac&ktır. 
maı verJlmıı olm•ı lbıro ııtıldıtı· Seçim mücadelaler!nl boJratı;a bo-
nı aöy1emlftır ; san ldaredlerlrı ıı:anun ve ıuıamlar 
Başar ıöyle demııut: •ltında hNap verecekleri ıttn ı•l• 
«- Hayın Bayar memleketın na· cctıtr.• 

•ATPAI 1 

IAŞYAIININ DEVAMI 

C. H. P nin 
BORÇ SENETLERİ 

fBaeı ı ln<"lı1el 

hf'r ad.a.lıl•n bana dair ya711J bi r 
lıt.ahhbınanıf' ahnı,tır. Tal.1p ed.1-
lt-n ml\lı: .. at: rr~l.-t'ln ıtarıımama•ı 
l<'hl \;.f'ndl ı~rltı•rlnln adaylarınıı. 
drırll, noıı. Pıırıl~lnt' mu,·akJı.;at blr 
\t1.11tt ,·.-rm.-ı.. rıuıl nn.rıeee 'f:t· 
lı\ndaşlar arft•lnda. l!blrlltlnl ytl
rUtın.-1,; rolunu intan nırtııı ~f'<'
ıntnl•rl ttnıınatııuı, ıııra\.mımAk· 
tır. Ro. "Pf'\: ı,· ı hlr bnln"tnr. , r· 
c:lmln 9f'yr1 flıf'rlnd• l'tır ha•a~al.:.
Ur. Ralk Partbl, "'liı:ftnft mıttlt\i.a 
ınıacaıtına ıııır ktndlnd.-n olm!l
r•n ftj,,·m•nll'rf':, 115-re otaralo:. ne 
lı;adsr \at't tl'llllnııt Tf'rtnf', mtl•· 
ltrl'ı. ı*7e-Je o kadar bir.met etmıs 
olar. 

A aamt altı .,. .onra 1en1 •e
ı:lmltr rapllacattna dair 
naıır. PArtl•I tarafından 'n'

ı:atftnan taahhGtnam.- ,... takım 

rıLını dlter tıulhhtıtleırl bl"fl borc 
11enetıerı. thrazında derh&I Gdenf'
l'tk mi':' \1tl•ta\11 bir ıuete ıc:tn 
buna rO:rdP JOı ke-rıı olm•k d:j,, .. 
ıor. Sbı ı haratının 11on dPvn>~ln· 
de bulunan, bftHln ha1atını tf'mlz 
\e t1tlrfi t bir ftkllde tamamıaml\k 
'' t•rlble tyl bir iz bıralı:ına\ lhtı
J'll'ını •lbtttt duyıln. df"'fltt altanıı 
hamorundoın YftP1lan. JQ.t7 ile 10:-~ 
ıra.ı ntıa l:fl lmtlhanlar lf'('lttn t~
met tnonn·nan ,aboı;ına •.. &nl•f'tl1n 
oana1ta1•a. Rarotı:n, teman Rtls
Ul A\ııı:ıl tıplndt' 10\·tne lbık df'"{"
ltt adını1ırttta inanmak tamanıl\le 
l'&l.ıdlr. f'ıı..at naık Partl,lnde df'
rnırrıı tipi polltıkıl'ılar da T•rcl!r. 
Pıtırtlnhı unıunıt banreı'{ıı. deıTl•t A
damı tlplnd•n z.l'ftdP d•maını tipi
ni •lvr11tmtk ı_ tıdadını 16,..ltmıı ... 
tir. Balk Parti 1 t1'Aerlyet k.aı:anır
ıa &<'aba de,·1.-t adamlannı bir ke
nara ttrr•k. d.-macoı ttplndtlı;ller 
ön plloa ı:ıı.:mata c:t.11'ınıyarılk 
nn~ B u noı.:tsda tlbf'tte bir rhk 
payı ,·ardır. Fakat bunun d.tTI. ını 
da her •eJden l'"\Vt'l knnet mu,·.a· 
&Pnealıtde 11ranıaıı. lhım ıeıır. Ö1· 
le tıhmln edtıı>blllr ı.ı nu G.efa kim 
~aıanır11a lı.uaıuun, blı:de datnıııı 

ıörO ldU&d ıtbt eılcl bir e.Utr1>·e-t 
tide f'ln\lyf'«.·f'L. uınunıt hl.l.&hmız. 
nlbll~et mU\U.eDt)e do&ru. ııttıe· 
Cf'Lllr. 

Ahmed Emin YALMAN 
.. -····-·-··-······ .. -... - ·-

D. P. li kadınlar ''l~Ft•:~tnfıtllj "'~l\F.T f.l t t1ittnd&n çok: el l'mejl Od.eyere:.: n•'a go~•roraunw: sıöz.ler1 blrbtrlr· Pttırerek demlttlr tı: tık tonupnayt J&pan Orhan KlSp 
8Lat.ro. c r.attı\ &Jır_ Bunun pahalıllkla 

1111
_ ~ ... c- 1949 •enet.inde orudumu?..a rQlO lSnce D P nın prosramı 01.erın 

cıı. k 
1 

.Ji.P Olkfak. at _d.~a ful adır. le nıwı t.e-7..at. haUndedtr Altı ayda tahate eaııen paranın ye"kQnu fi31\ de durmuş ..-e bllh&Sfl& rejim me.-.. 
Jıau ~Quz ola.ra· b&ıında &- ki('( J.i. Bin n•· .. \p dQzeltllebllecell lk.tl.$&di ,azıyet b~t milyon lira idi. 1957 ıı.ene&lnde !.se, zuundakl vaatler He huatın fillen 
)"oktur_ ~~1Jc:t1.~· ~kr:~.l'.lı:: re ltt&f!Yt ele aıaıun. C&Y ~ıtarıy~ buhran oıama.ı.~ ordumuza htr mnrar 317 milyon yapılanlar a.r...,.ındakl tartları izah 

ısJ} kalkındı&ını ispat ıçın lirli da A..llblaardao alınan bir habere ıO· 
ııurı.- bqına 387 ura nıtr aoıı.u- n D.P ı~ındetı bla1pletm•ler netL 
gu halde lU!°)tl da bu raı..a.mın 808 cutnd• bu parUden latıta. eden va
lıraya yll.Ueldl&tnı belırımott.edır· taod&tlar ki\!• b.altnde Bür. P. Y• 
ler. f'at:aı ber ıtt 111 ara1ında p.. UUba.r. etmektcdttler. Bu oümledNl 
ra tırmetınde ne kadar fark oıcıu.. olarak B•Jdat:ında 21. lıfeclarda da 
gunu z ı kret.meınek ted ırler. Bu ra· :ıı pertılloln D.P. den ayrıldıklan 
t.;.ama ıöre mı ~ll ıeı ı rde yUoıde 124 blldlrtlmektedlr. 
ıııb ı muaz:ıam. bir a.rtı.t yardır. Hal· - .:.cc....:.::;.;c._ __________ I (Batı ı ınc1df'' 

ı•tı Elettr1lı: l.tçtıert Btod.lkaaı t>tt 
ou•1 aynı •••re<• aıun ııa:ıamıın Yunus'fa yenı' bı'r •anı .t.maıı aa•<ı .....,. kendl6•"' 

al Cltl:ııcıı bır ıç "rtıni . t e - emı.r. ruz. Q-_vı UC\lZ almai. pahalı aı .. B\!i!VEKİJİN lira harcanmaktadır Bu mevzuda etmtıtır 
ııaır r C1e Cif emnıl·e rneııı.eı~ mat btzlm eıttnızde 4eaı1<1ll'. ~u-- K.\RS KONt:~llA.SI "°" ..n.am tudur: tıçt •dayl Rısa üO.ven l$e konuş 

yataeıııt yO.ıce ıot ohıuıuna ~re 
mHli sehrdekl artıt a!U fllda )'a: . •Namı dtter Kurul&fa» dlye tai: 

~otra•ıt )et. mesel• nu rnmı makamlar te&blt eder: Kar.s, 12 iHusu.al) - Bqvektl Basltetll bir harici politikaya ve maaında daha çok havat p~atılı 
bırıerıvıe . .reJlmde P'""-'"'' Ç1111n tlatı 100 kıt:Uf ırru ıtmdt Aclnan Menderu bugUn akp.m ua- b0).·16 bir kudretJI orduya istinat tı ,.. iijÇl denıerı 'tlzerlnde durmuş 
ın 

1 
daetç, -w..ı.e?' bir 220 ku t tı.1 beraberinde bulunanlarla Kara& tur. son konuşmayı rapan Cihat 

ı1 ıı~:~rı:;~1 B0'!_rtteı~':~;Li~~~: KöytQ ~t~d.;!2 .:, oı~:t~l ıeımı, ve Belediye btnaııı On ünde :~~!11~~~~ al:~~acı:r~t~!~;! Baban ı.e. dalla çoıc Menderes Jıü 
&Kat blrbırı 'rı t lk\rlert 01~ artm.ıtttr, ' Soo mü artmııtır' A- bu.unan kalab•lı1' blr halk kUt.tes1 bunu aöyltımP:k lbtıyorum. ltrunetıerlnln lcraattnı tahlil et-

CaJc:Jv t e ııe dos• - lan ~l maıı::am u para yeriyor OnUnd• blr konuıı.ma yapmış 11e t.ı.. Reıaıctınıhur ceıu Bayar. to- m11J ve hükQmet • mubaHf partner 
baJtac-' arıı~,. <la ~· d.avraııa blz:t ucuz alınalı::la ıtbam ecSiyor. cllmle demt,ur kl; nuıµn&Hına alkıtlar araeını:"!.a eö'fJe araaınauı münaaebetlf'rln durumu 
0 ıa.ı:ltlat11ır. ı,te v!:ı&c•ltlar "Ve o köyın ,·at&nCq malları paba- •Mlllet,·eklllerlnt:a muhalereı. men devam etmı,ıır: nu bahla me'\lıuu •tm!.otır. Bu a-
lerıı &n l.lnnty~ı. Poltt !İl;ad.a h a.ııyoaı.a kabaııa• · blaıın mi? ıup oı.muı Karı tçın bolkt blr ıa· 8 rada Xıbrw tneeeleel Qv,ertnde cıu-
1 •

.. 1• tıauı1oue b , varı:hr, .Bırbır-- ı ·~ ı o • '" 1 uı ı••"ll etınt,tlr 0o.· ruau ana tıüttın bu paralan nere-- ran Baban chlt aun Kıbrı.ııı. Türk• 

•• 
,
1
et. hagıa •-• uarıarr.a 

0 
:ı:nem .-. ~ arın m u\·af!ak olamam~ı- r,.... ece ..,.... · · · den bulUYo~unu:a Qlye aorab.illr--

ru 
lrıı6Jc \'&zJt:,"": ttır. Bun.ıarı dü- nın tek aebeb., palıtJıaaı Vt" &e'- uu ıattraenli': xana dab& tezıa bt.. ı ı nız Blllyonıunua ıı::ı. bia m!lle!I iten. bir başka ~n c:Kıbnı•ın ya-

• 
ı. Bu aerııe·rı- tlçlndo çaıııH·o- ç tnı 20rlutunu kabul eUnMnf'SI met etmek için buııune lı:adar mil- sorlanuyoruz. Evvelce oldulu Cl· rıı:ıı Türk• oıcıu demıştır. 

a.,ı hı..ı.ur&, •Ukeda..-ı itin Tat&.'\-- bllmet törUnmea141r. Kabul etnu'!: ıetn&Hlertnllli tarafından b1ru ol · bl taluUlda.rın eltnde ıopa yoıctur B•baıı konuşmuını «Hür. P ~·e 
e~ bir t.e"'ın 0ıı., kavu-·· .. clill 111l'e naaıl '"•re arar. BiZ. lktı •un t.eşvik. edilmı, detııız. Onlar, Jandarma tazylk.t me-vcut de,..ll- oy verın• diyerek bltırml lı ttrl "" T•..... d .. .._ l rl (f e 11t'R. p _ fsK\'l)AR ,, ·r 'o 
""•vrunı. C.H P. ~kt~ıııurunuıa çıtı- arın alkıntı çe .lı::en "\"&tandqlann Adeta l&tldarın mü&......-ı eıeer e 1 •· dır. Her'lı:tıılı ..-atan borcu olan \•er HUr. P Uaıcoda.r mlt:iDll cıı:ın ~ 

<
•• ao

1 

nra a.ıı b•~1•1 a. ra ııeltrae altı ç~ıerını uamwnn1 Satıyorua. E- ıecıe katsın Ye bar.alan tebarU• et- ı•lnl t:amanınaa '&eve eeVf' ,·era 
..... ır: 

11 
'4.Y " Httml ter ba:.on vatana lar inemnun- 41n, bf'lkl bu turetle kendllerınLn met:te ve 1950 delı::J bir mUyar 200 at 13 de bG.JUlı:: bir dlnleyıcı klt-

1.&tl~ u l"ktıcıarın 
11 

Yapa .. cıur. gtU(lyo?" deme çare bulama&. mtııet-re.ıcıll\11.lert devam tyleatn dl;e Jr;üsur milyondan buııün t mil-var ıeıaı önünde 1 tele rtll'JC1&ntuda ra 
l fl \'e Parti ' ~Slnl .S b 1 1 d lkl n 1 ı t tttdl pılmı,tır . Açık hava toplantıaınf!!a ~kııaıneıert a 

1 
•tr ara.-tınaatı u ır IUmad buhraıudır. u - b z en ıe,v e n t s "'•@m ~ r. ltraya ytı kt<'len bütçemtzln aeıır-- Hür. P. Uerı ı;ı:elt>nlertnden bazıla-

taıuıaş:ıan... n etneyı Partnen matı verum,"ıı. Jaıt)::n.r aelmrll ve Bunu a.sıa bir şıJtAret olarak de&ll, ıertnl mille&lmııın ödedllt bu 1'er 
•• 

•• &e•aıı rı n- m-ı d •·- ırl rı bulurınıUŞlardtr. Toplantıda W re Meıaı.ate t e ntn ntabetı.. ,. •r 4ıalled.JlmeU41r. Eser 1k b~rl btr btaaı.n lt'lı e Tt .-.v Rllf'r teısk11 eımektedlr. ettecctız. tınau eUtı.etı te .... ';"e ulıar cıettşml'ZBC. setecek yıl aı- oıara karzedlyorum. Mllletvek\Uert... Bu artıda muamele veratat. ea- alan hatiplerden Hamdull&h Sup 
Bu ııırrı n ~n lı::tntımız <1aha la.zla olacak. hayat oı.ııo BLJveUle'- odaaın& bir defa naf veratat tıibl sararh ttl"fldlcr dP hl Taunöver. Oemok.rasınıu yalnı• 

0Luıı:ıu , Qoc ~l :ranr.a 1ıu çOk 
1 1 

Pahalılığı anacaktır. Eltrnb4e fır dalıl gelmedlklerlnl aô)"lersem neden kaldınlmı,. yersllerden böylece 326 \BD\lnı btıdıtımızı ve artık bunun 
ld ı. Ar&n:ııZda 6Clilın. En 1Y1'I J ısat 1·ara.ıt . Seçim tanunu ne ta ı....-tk: ct.ırn:ıed.lıllml.sl talı:dlr buJU· mnyonlulı:: indirme de vapmış bu- mlnaatıı.a da nOfu.ı etmek aamanı 
O.e rnemıete• çet.ı1me o!rn bu ctar atır ol~a oıaun vatandaııılar rununu.ı:. Bununla beraber Karsan ıunuyonı• Buna r·-en a.evletln aeldll:lnl an1atn:U$tlr. 
.. 

• nı,. ı U. bem. _... Urfa :\fllletveklll "e İatanbut a-
rUşuru1 dectı- ıe eıennı da.ha..... rerıerınt verebUlr, İktidarı d~tt~- da yenl idarenin nlmet.lırloden da- aeHrlert her ıun artmakt&dır. K&J Da.ııa •lır ........ Aaıa oın:ı .,. tlrebU tr. Buna karar vermelldır ha ıen.if 6lçUde rarcıaıanın.uını ı• tınmamız devam ettlkç• art.malt da..vı Perlttun Erctn. Baş•eklUn Af 

dik. :.S:ubıeıtıart tlaı-ıa leç1nıJ.ore •dı. Türk milleti bOyüıı; mıııetıır. HOr ctktlrmelı: t•temertı: .. Bu büyük he. da devam edeoektır. ron nutku u:aertncıe dunnuttur. ın b ı>arııı l\.r v Nutukta Yunaniltanla yapılan mil 
u atereı P•·ı.ıı erıtı tktıo•- atandqlar bunu temin ed~cet.- secanınız karşuınd• a1a.leN karfl Bayar bUlha?'a Bunıur•a ıt4erek ta.it - 'rtnl - l'e tir B Re- it aeıır mukayeRelt"rtnt llDl&rnadıitı 

1 
çaı1tl.bllrneı n d0&\. 01 .., • unun ..ıı:::aı bir tetebbtıa 'in 1r dU)'duıum minnet. ve eukrao ~k oı-ada da bir lı:;onuıfD1a yaparak nı. yalnıa 72 mtllet ı~tnden Yuna· 

'1lmMı be-nırn. ert llnlı:Antnın 
1 

kalaca.tur. Btltün emellml• mem- tabll olarak bil.it ..ıvere daba bU· lltcumhur olarak. ıı::onuştu1tunu ttıeldlr. !!ter bl tçın haratt hır aı lelet.Uıı yUQelmtıeldtr Ha!ırı tayı rtlk btametlerde bulunm•ll• M?lı:• parti propqandMl yapmadıtını ntatanın aef.ı-ltmeatnı. biraz m&n ... 
rıl'Mlnıı biı bu u tevecoun --~ lır bir devlet oımuıdlr. B~ hür df'l'"k .. ~r., ~vlemııı.ttr. h buldutunu be'llrtmıı ve: 
--..... ............. ...!._artın Yertne·-.. -, vat-.ndqın laabeUI rey vemıesb'lt •- O.P Onümüadeti ~tmıerde 

Edremiİ .. A~-sat-·Af'~!..K·-·-·-8 ·-k d·--·- Yassıviran Sat. Al. Kom. Bşk. lığından ~~~~r.E~i.~·:;.~t~:~~n":~ 
. . FAirenut l&rnlıo •, . • • om. ş • an 1. A3k~ri ihliyaç i~in 8 ton don1ates müteahhit namı de~~~er Ak.!4oy da reJJtn mı·-

lil ile ıatın nu. ıçın 180 t hesabına 14 Ekim 937 Paz.a.rt:eıti &il.nü saat l~.00 de açık aelelert üzerinde durmuf. uor. P 
miıatı 

19 7 
llı.nıcaktır. Muha on kuru fasulye kapalı zarf usu- eksiltme usulüyle satın alınacaktır. nın ııeçımı kauıunuı aerettıRI 

tından · so. lıradır. ihalesi _ ınmen tutan 400.000 lira, geçici te- !D:nnı öne ı•rer•k reı·ıerın bu 

Dl 
~o ~•le!tlıle,.; 0 rn-ı.ar ... ~.U.957 Salı gtlnQ ıut ll de yapılacl' 2. Muhammen bedeli 3200 lira olup muvakkat teminatı partiye .. rıım .. ını ıatoml•ll•. 
.o. nı ha ""' .-un t .., liradı Bundan eonra anı alan Cihat Ba 

kara L verıneıttt illn 
1 

aaa 10 a kadar tekli! mektuplan· -4-0 r. ban. uzun bır kcnu,rna yapıxıı,. 
iV. Aınirlllc.ıertyıe Ed 0 unur. Evs.al ve prtlar İstanbul, An.. 3. E\·sa.f ve prtnamesi her ıı.ın Komisyonumuzda &örü· Türk millettnın mukadderatının 

--. ...... _ remtt A&. Sat. Al. Kom. da eürlllebilir. lebilir. (2617-14836) l& 1(1n 110nra bf'lll oıact.11111 Vf' 

Ç 
···•·••4... aeçlml~r1 o P. nın ıı::uanm•ı ha-

APıtAz KELlMELE;···--.t ............... _,_,, ...... _~~:~.~.~~?-. Odun alınacak :~~·.a~~:~=~~::: :.fı~ı::. r:!; 
, ~ J azırlayan: ESAT HAMDUN •ııı n• 0trece tıtı• oananın ı "' 

.5 ' ., a 9 reır.tıııne t.şareı eımı,ıır. 
Vilôyet Daimi Encümeninden c.H.v. "'" nC'1ttı 

Bok1aıı l&ta - "-"--L....L_ 
maa l•keıu.· l' ı ı - Mahl!uı· Du-"--'--'--
terımı: lhr'ı il&.. 2 - Bir _;. • Yutaııdan. • 
ttm.CU. 1 tl&1t,,. H lla...-.taıya to tolu ıra ı ı - Blr t.11•\ 

- 8t • ama nıı mu aı.ıt okl~~ cnıaı:ı:ıak Clıen J:ı.acırıa 
dla , 4 - llır r kltıt oyunu• v.: llh. _ .. PlJtı&lerUı llataı; Blr al 

MITl,OLUt 
1 - Bakırköy kazı 1 dahilindeki ilkokı,ıllara lüzumlu 85 ton C.H.P. dün AnadoluhLIW', Çaa 

kesilmiş gtirgen odununun 8330 lira bedelle satın alın· yırba.tı. Kurtuıu,, Sam.atya ve 
ma!ıı. İlk teminai.ı 624,75 liradır. UıkUdarda bet ayrı atılı:: hava top lantllll yapmıt ve aö• alan mUltt 

2 - Be,nct.ış kazası dahilindeki ilk okullara lüıumlu 70 ton vekili acıayJ&rı Ue diler h,atlplet 
kesilmiş gürgen odununun 6860 lira bedel çevresinde ııı:tıoarın ş·tıdl yıllık. ı craatını ten 
mübayaası. İlk tPnünatı 514,50 liradır. t td ctmtolrr ve CHP . nın lktı· 

3 
- Şıı:;li kazası dııhilind(>ki iJk okulları lüıumlu 68.500 ton (!.ara ırf'l:ııcal ııaıınae yapacalh 

1
'-' lCM ıı.n:atmıoıanıır. 

ke)".ilmiş ~ürg:tın odununun 6713 lira bedelle tın alın- Kurııııu,ta yapılan ıop!antıda 
ma!>I. İlk tem.inatJ 510,98 Uradır. Bebtet. Cl':nal, adaJlanıan l"ora· 

4 - Bcı·koz kazası dahilindeki ilk okullara lilzumlu 60 ton hlm Ayral, ?ı.lıl1al Ka:raollu, R~ 
eı t {}:kerden a<ınra ıı::ün.nr• selen 

ke~dlm!s gür~en odununun 5880 lira bedelle satın :alın- s~rnan Feteık ııat ~f'kPo b lr ko-
ması. İlk teminatı 441 liradır. nuşma yaparak ctemtştlr ıı::ı: 

S - Sanyer kRzası dahilindeki ilkokullara lüzumlu 52.230 •- Uçürıcn defa l({lrete çılıyo-
1 d 11 nun. tıu türlü ııUret vardır. Btrı 

ton kesikniş gür en odununun 5120,50 ira be e e 5'.atın •~rbest. dllert Oı~ko • Romen. ser 
alınması . İlk teminatı 384,Q.l liradır. beat trilnlflt• rakıplcr blrbtrlerının 

Muhammen bedellerile Hk teminatları yukarıda yazılı isler her taraıından ıuta?l111tler. On-· 
22 Ekim ~7 Sah ıilnil cıaat ]~ de Ankara Caddeı:ıindeki Viliyet bi- ko - Romeodo ııı.e ,ralnıa belttcn 
nasında toplanan Daimı· Encümende ayrı aı·rı a"ık: eksiltme sure- yulı:arı tutmak serbes\tır. Buııün ı. O.P. aerbe8t attlde, biz be Ore-
tilc ihale edilecektir Şartnameleri Daim! Encümen Bürosundan ıı:o - Romen attllnde aürettvoruz. 
ılınaoak veya görülecektir. İsteklilerin ilk teminaıt makbw: veya Ç'QnkO onlt.tın radyoeu Tar, açı1t1 
mektubu, 057 yıh Ticaret Odası vesikası ile birlikte ihale aUnü nutuıı:ıarı var .• Bl•ltDBe bir ıeY1· 

mıa yok, attımıa tıkalı oturup du 
ıaat 15 de Daimi Enetimendc bulunnıaları liizımdır. (14221) ruroru•. tıııler hakemMnlZ, böyle 

Maliye Hesap Uzman Muavinliği 
Müsabaka imtihanı · 

ı - Mahye Vekiicti llel'iap Uırnanları Kunıluna. llu· 
kuk, Siyaı:;al Bilgiler, 1kti"at Fakillteleri, İstanbul \'e İzmir 
\'Uksrk 'Ekonoıni ve Ticaret Okulları mezunlarından mfisa· 
baka imtihanı He He ıp Uzman :\Tuavlni ahnıca'khr. 

2 - Yazılı imtihanlara 6.1.19~8 tarihinıle .-.nkarada, ls
tanbul'da ve İımtr'de başt:ınacaktır. \1Urarııtlar, ~aliye Ve
kfileti Hesap Uzmanları Kurulu S. kanlıAına 912.1957 ta
rihine karlar yapılmış olmak l:izımdır. 

3 - İmtihan şartnameleri, birine! maddede yazılı fıkUl
te ve Yüksek Okullardan, Ankare, İstanbul, lzmir'de Hesap 
Uzmanları btirol.lrından tedarik edileblllr. 

4 - Şartnameler mektupla blldirllecek adrese Mallye 
VeUleti He91p Uımanları Kurulu tarafındın posta ile gön· 
derilir. (14129) 

ı•srı mtıeavJ btr rtırqte ha!tsı&IUc 
oınıamMUıa dikkat ctmeliıı.ln1L 

Seçım.lerdo üıerlnde durulacak. 
İki nıeaele \'t.rdır: B:rıncuıı ır.ıtıı .. 
tı ııdemıek. lk1neı.sı reJımı teml
nat aı;ına almak ve hürr1Yctlt:rl 
elde etnı.ck., Bu tklnctat halledlllr 
"· b1rlnc1A1 do k"nd1111lndeo bal· 
ıccııımıo olur.• 
C.11. 1•. h. \01!\L\ltl'.\tS 
1"0Pl,\'\1"1"\l 

C.H P. Kadıköy tlçMI lıı:adınlar 

kolU dO.n. Mtt'd1Vt-Ut0y Uımall kab 
vede bir toplantı yapmııl ardır. 

Sö.1. alan Şilltrı )' • To.ıt ... e mllleı... 
\'tk i:t adayı Mebrure Atı:11oley lk· 
tldarı flddetıe tt-nktd ederek. TOrk 
lr.ad ınla.rını vaalfeyo davet etmi,.. 
lerdır. Ce:aa.evlnde bulunan kart· 
katOrtat Ratıp Tahir Bura.tın efl 
ve C.H.P mllletveıcııı adayt Ni
met Burak da ko0-11ının cet.aevın 

de pçlrdlll sünlerl nakletmtıt ve 
«Büyült ımtthan ıonune u kal
dı. Vatandll} kim& ttlmat edip '.lf 
batına aetıroceıını çok 111 b111-

et.ki bir "l'ur~ •n: 'I'uoa .neh~lnda m.Q.Eu! ~ Akanu kınat: nınr.u.. 
3 - Uı:u,•ıaıı. •llaaı,: Uat lfaret.L tnaa.ıı bOla;ut; lhvllll. s _ o.
nota: Hancı. ı _batkaz:ıı: SO.: Bır hu:ıa.n =1'&hlannın el altında bl.l
IUJa.IElr. T - 11'4 A&kerı: btr blrUll.· d er T• ınemuı suııtı · Btr 
tıp ak.llnl baflha. t.aleraen tbr.ı ~ ~1":-ra llt1.l; Yılan. 4 _ B~anm 
llfl, 1 - Hııbtı.'b•~la.ma.m.air.; N• letı mtertıı.dau: oırcuıı cıkııat• A 
AJdınıauna a..-.çı.. toau: Btr •n· Jıt;°ry:ı,_ 1-... ıto6 tadMılıı ueaıı;. • sııcr
ı:ıUdıtı ttr: lfen, ~:4au bırtnln ,..~ ban· na - Bıı ctent.a esıau. 
böJOınıertnd•n: ~ t - Zamaıun oorÜnurc1°:nıolaıı ortam; Blr rent. 'l _ 
IQaumıu .. Jf 8ır tra 61renımtne Ye iflat: ııı; ntat,: ıtaııl)alılı:: 
mı, . 10 - kaaıı,r ııc:a.; 'Y••k edU· IVbakı 7•r unuaıı. 1 - &ttli.: nı 
Afatı 11 - 8lr Jl&nno.aı:ı blrl· ıı\Nı• ~~ t&tlbl adı: Dır a;>or ya... 
nın b01Um.lertnden~rlr.eıc &dl: Zanıa'. llyeı.ı.m.ı.t ~tı-paa\a. 9 - Bir l'I· 
Yumu .. ır. b&.fh: At'ın Bir •par, 12 - tadan btrL aa.ker; B... .ıı:ı
.ltıle; Blr paran:ı.ı.. '" blkh:n. eatl Dı•tre· Blt- 10 - BHln; x.ı.a kilo
bir; 8o1luluk.. lt 13 - Blr bı..., BUJUk· 8 •r"9k adL ıı - P11"a; 
01uncaır.: Bir •r~ek lltı edt.t: Bir Baak • 4111, 12 - Blt hayyan: 
banrııar: Adale~ lllr aııı. ıı - Ya.. u:ıcı uker; Bir mene. ıs _ 
- Bir toru edatı- ıı.. b<ıın adı 16 ~: ..... ~ut; AleY; C.fa, ı• _ 
Btıyut ırmaltla~aı bır::•'-a•n b.trt; bOl"Q l • m tçl. 1.\ - zamanııı. 
A .. lı lı:wm: Aıuıı;uı· l'l - Ay: bir :ı er:d•n: iB!r tdat; Tabancı 
lr.t\. il - Vakit. k~ Btr lll•m.lt· met· B. - alr edat~ 06real .. ı. 
ırıtJlllll euarlc.: Uırıutn.~t tçın &a.ıı • Yan e4atı. 17 - a.r.aı: Açtk-
h•.n•aın taTnau. 11 >'ardlnı: :aır açJta. 11 - lıııa: RUra: Ver- ~ 
ka, Kafretmet: ııır - ~rt .. ı. : 1•: Tar:ıh ••la .Oı;J.U be n ti 
,1,, aıı- Gttaoe I· r aa11: Oe••·•ı•,· u-·-·m:· 9-1, •·•n. ıo tn aıuıan - • " .. 4'. 
trktC &dı: ı>.nıı~re •tJı '14~ Bt: ,::;~kn Plll ID - San.at: Wr 
1"lar; art tGa·ı. Dltb•tl• ıop. rl: Patıl b~~ •Tl: JUr tdare •mL 

Bolmec:aıun h&J kil ya.na 

Sahlblı VATAN Oueteclllk ~· Matbucııııı: T A o admı 1 
ABMBD BM I N YAL Pıl AN 

Omumt Nefrb•t Müdüı1lı ~can ERGÜDElt 
Bu aayıda Tu.ı lşlertnı rıuen idare edeo m•ul mDdQr ı 

lu.lMf &JlPINll 
Ouetemt&e yuılann )"•nl .b.arflerle l'OnC•r4l:lnıtnl rica tıdarl&. 

rort "emı111.1r 
ASADOL\.UİS.4.R I SIJ.\ \-ArILA'\ 
ACtJt flA\IA TOPL..\~TISI 

C.H.P. n ln Anaaolubıaarında 

tertıp 81.Utı ve blndeo far:la ..-a
lt.ndqıın takıp t t tlll toplantıda. 

mılletve:tıU ada-;-ı Mebrure A9o-
e:rdt1n ıM>nra bır konu,ma l' apa.ıı 

İlhami Sancar. O P. Uderlerın ın 

.. llO F b dlm ettt Ye •D.P. ye clll u.aataıı çar· 
nız 1 de <en ibarettir. Ve nu a rı'ka açıldı pılmaluUn deOJ. 
rakam diler memleketlere na&a· Satlr Yıldta. cBlr ınanın cebin.de 
ran en d04'ült: raitamdır. Sa.tın Bayar tunu da "87luvo. rlar 10 Ura Yaraa 100 turutlulı: 81..a;ara ,, Tabancı Bermare)1 nı..-ıt Jtanu. pahalı delllldlr• dedl 
cYunanıa;tanda nütus bqına dU1en nu tmt&nlanndan raydalanaralt zartr ıa;acteal ba,ran.rıarın• 
mlllt ıellr 6'64 Türk ltraııııcıır. Bu memleke\lmlze len •WMtlngbou•ft dan ZUbtU Hllml Vellbe .. ; nl6bt 
ltıbarla b•• Yunanıetanı ııe-.·ıuış du- Alr Brak•• tlrlteUn!ıı Tuowı•ıa t:ur- aeçlm 4ı.tem1n1Jl ateyblnde bulun· 
rumda.yız ve timdi a:a~·emiz bü1'1ll duıtu ıtabrl.ta dUD 'areoıe ~ılmıt· du. D.P. nln. AtatUrklin b&tl&)1P 
devletlere yaklafllıakur. ur. blUremcdlll takıllplan devam et.-

Dolan re&Dt rayiçle net>ap ed&- Weatınghouae ı,trketl, 32 mllyorı t1rdlj1ııl lddıı et.U. 
rek Yunan parasını 30 dralunı btr dolar tutannda fiç mukavele tm:za· Bant)·• ö.ııfılk banun .ozıerıne: 
odlar beaabtyle tırmetlend ırlr ve hnrak Kara ve Demir Ye-Han tle cBlr bardak duru ıu, blt bardak 
dolar beKBbıyle lı:ıymetlendlrıllr ve ~vıtı. 8u f-,,ıerlne aı.uhtelir ma"lcl· bulanık •U• ın.ı.aaUyle b&fla4ıpa d& 
&ına cevtrt~uıı:: bu nıet !oe çıtar Dt Te ıeeıaıer .,..rmı,ur !Cara. Yolla.. bı.ı kuvYıtll ıtrlşt blr ıürlU rMlll• 
Fa.kat bak11U drahnı.I rtaUnı TQrk n ile Su hlerln• alt malı:tne Ye te· >• ıa.utaı eıtll"t'me-dt. 
par•I lle aıuka::ew ed.erıezılz Yu .Sıler ce.Um edth111,tır D.P, nln Alık.ara a4ayJsnndan o
nan mill i ~llrtntn benüs. yar11ı· Dün açılt'1 rapılan tabrt.kada De perat.(:ır seıamt Blflleıı·ın ))ta.in.& ._ 
na b ile gelmemlıl oldutumuz h.., mir Tollanna taahhüt M1ltn teli· t:tr \\hamlarda bulunmuı p.ı.eted-
klkati orı aya çıkar. sat tmal edllecelttlr. ıeno .. ıoau ıer&etnleıerl.n• •bf:P ol-
Şlmdl bü; ük milletler gev lye- Demir Yollarına taabbQ\ edlte-n du. Ot.ıetec1let, Mümtaa Tarbuun 

ıtne erf.şme!t azmi lfıde e<ltld ll!· t ff!Mt. tek baı Qzerfoe çalıtıan tonu.-ea~nı baber ab.nea tekrar ı. 
ne töre. arnı yolla Tılrt paresı· trenıertn gidiş ıı:eıt,ınt ctomatıt o- çer1 U'dUer. Çalı ma Bak.a.n.ı, mu 
nın çok daha dUıecetı endltal l* lanır ta.nıım ed~ttlr. Bu .unıtle. haJ.efetı.n sorna U• peff'9Y ca~uı 
çtndeytz ı önce blD lı:Uomenı unın1utundatl bqlannı &Cırıtıtı.nı, mUtemıadl)'en 
ULCC'.'ıKÜ TOPL.\'\TIL.\U Haydarpata Ankara . Zoaguldak (iten bir ıtuta benıedlif.D.1 IOJİedllt.. 

C.H.P. bu.an ıe yerde a.oıır. Yt 
kapalı •alon toplantı&1 Jt.pacak· 
tır. Bu topl&ntılardan saat 16 da 
Zeytınbumunda yapılacat: olan 
mttlnıde OQoaltay bir k'oOUJDla 
yapacak.ur. 
\"IRTIL\S C.B.l'. 
Al"İ~LLRI 
CUmburıyet Ralk Partlalnln ' eh 

rın muhtelit }'erlertuo •ılaıı l!.e
('lm anoıe-rlnln t11velkl lrt'C9 buı 
tahıaiar tarafından yırUldtll tö· 
bit oıunmuttur. 

Bu ar&d.L Çembertıtaşta Yenl· 
çeriler cadaeaı Ozertnttelı::I Mual• 
llmler Bırlltı dUyanna t&Pıotırılan 
atıoJer dQn ıece yangı ıut 2fı.IO 
da üç ıı::ı11 tar&fınaan yırtılı.rlı:en 

a.urum Poli.I ekiplertnôe t adU
ren tarkedllmlt ve bu ahıslar auç 
O tü yak.ala.nmı.elard.ır. Recep 
Hayman•lı. Ahmet ÖSkahraman ve 
Alim Kantarcı le.lmlerlndelı::I bu 
üç ıt.hıa batkında tak.fbata ıreçıl 
ml_ştır. • 

öte yandan, polilln bu Udlae
de IO!terttııı dirayet cıon C.H.P 
mılletvektll ae1ay1 Khım öıer.e 
tarafından tebrik edllmlştır. 
KÜTAHl:"A"DA. 
Ktıtıhra, ıa tHwıull) - ı,ehrL. 

mlzdt tik açık bava wptant.aaı. bu· 
ıun eaat. ı:a de •t.J Tanıt Pazarın 

da f11.plldı . MltlD gte part!lllerlc, lı:a-
1abalık balk kütırsı. C.?J P. ıı;eııeı 
ba14tan vekili Fuıtıt. Arna., aenel I· 
dere turutu A.zalanqdaıı bir k.ı.smı 
va C.M.P. KUtabya idaJ· ları bulun. 
dul ar. 

Adaylardan tr.mau Hakkı .cr~eıttn 
Uk koouşma.;ı l-aparaii., reşit cub· 
be lle prooayanda yapUOr ptll.nde 
hakkında ithamlarda bulunan ::l.P. 
orıını Zafer ve Uaktk&\ ıa.ıetelarl 
~eyh1ne da:Y. aı;aeatını bUdirmlf
ur. 

Bunu mQteatıp töa alaa C.M P. 
tıqkan yeJ,;J.11 Pua; Ama, tktıaadt 

Jr;altınmaoıo balı, hukuk preoalpl• 
rı t&baklut etmeden ve bQrrlyet
ler altnm.acao atla JürütOltmtyece.. 
tını bell.rtereI. Adnan Mendtt•I aO• 
düeUoauna d&..-aı etmlt Te; cO Uç 
•aaı tonu.,un, ben yarım .a'- ko
nu~ayım.• demlf\lr, 

Arna IO&lerhıo devamla ı •11tr 
muhaıerete re1 Tl!r1l'llt.n1ı ın,.atı 
durduraeatıa dlyeu bit partinin 11-
derl ve p&rı.tllden hOrrlyeı betl•olr 
ml'l' Bla lkt.SdaN namıt\ blr par· 
Uyl•. Türkl)·tnln ber ı&f9.tıncıa tofı 
namr.ıet s:Oatennet aurtU,le .-çlm
kre ı,urii etmlt buluouyorua. ster 
iktidara ıeureet ımkln nı.beıttıde 
uoı rabrlkuı yapacaauı. fa.Y•' A
merttatı do.tıanmrcla mQnaaebetlc• 
rtm ı.ı ı dah& da ııertttınet bu,Uokü 
yardımın ,şo mıa.ttnı almalı: auteUJl• 
5 · 10 azot fabrikası cıaha kuraca· 
j lZ.> 

Baya r bir C. H. P. 
heyetini kabul etmedi 

rtıı,.u .. ı mııhnhırımı1.1ll"n 

Antalya, ı:a - Bua:Un .. hrlm.l!;e 
gelen Cumhurbaf,k;anı Cel&l !'ayarı 
zl)'an~ etmeli: U;,,er111 mt .. nr tatdıaı 

vau Konaı11na ıtdeo c ff P. ıı baf-
1canı a..-uır.at Haıtt Kepeı1oQ;Ju ile 
dıter parti erkinı cumhurbaıJtını 

te.rafı lldaı::ı katn1I ~Umualttlr. C. 
H.P. heyeti , I)eylet Rell1 ııtatlJlt 

Jteodlatnt ~°' ıeldtnıa demet ıeın 

hattı otomatıtlestlrllecet Ye merk•I ten aonra, Dt:m.otratları ela, ne •Si 
bir ,erde turulaeat olan '9mattt ~eou, ne de eı ru-n.. ~' mu
bir eleltVlt11 tablo il• trenlerin. at vanatı1eı •emalAruKla perru eden 
cilt s-ellsterl b!r veya bir kac memur bir ku• olarak YMıfiand.lrC11. surre 
lle idare 9dllecekUr. aliat blt tQQUflll& 79.PILA llümt.u 

Fabf'lkada kullanııacat malzeme Tarhan, C.H.P, 7ı ı:ıır bortıata ben 
dtınonte YUlyet&e TürtlJeYe getlf'l Eet.tl. Millet.in )"eDld.en i:apıaın.ı ee.ı 
lectk ve Yunu•'takı fabrtleada men- dıJını ıuna vatarıdıs:ın cıu 4 peri sor 
t.aJ rapıldılr:tan ve tecrübe ecUldlt. mU• ııbl l..orkt.Uiunu eorıedt : Ih 
ten sonra yerH )·erine toı::ı~•-""_k_<_ır_ Uyar Uderı.ıun rlyaklr gülUm.ıezoe 

allıl ıı;Oren mille; o ı.tbesaUmüa. altJn 
da mutlaka "blr meı·anet oldu&unu 
btllyor,• ded.1. Dün yapılan D. P. 

toplantıları 
cONı ı ınetdtı 

10.rdcu tam.aman na.i:lcdUdL 
cD.P. Yi YIKARSINJZf,,. 
Be1ızı'ta Ut konu,a.:ıa11 ,.pan 

O P. mUlet...-elr.IU ada71 ımveı KaJa 
f\lnlatı eı6Jlcdl : 
•Baaılan Beraat mefd.&Dı neden 

kaııilJ'OI' dire tıOnQ'Orlar , BUlndlll 
ıı:tbl, bu merdıında. ~rdarı ltl bu· 
Ç\lk m.etrt Af&tlda BIUDI Abideleri 
Yardır. İ•te bu 11Jcınuların ortaya 
çılı:anlabıımeu ı~tn, ıoe1d•n bu bL 
I• ıetlrtım1tttr İmar bar-elı:etlerı..ne 
Mart anndarı ltıbartıt ba•hJ&caıtı•. 
On a.deı :U.5 metre JU.U•kll&tnde 
yedlı,er katlı apartman yapac&a~ 

BuırUn blt tattır:ballD teo:ı.ııoı ••il· 
yorun .. u:am.:e.ıı:etın bu f'Jt1ld• k&l
ma.aı 11 yıl ))aft& bulunanla.no 
•llD&.r• 1a. ouu ,._pılacaımı bllm• 
mel rUıdenı llert plmlıjtlr. ButQnkG 
l tııaadl aı.t ınuıarın muaebblpletl t
•· HilrrlJtS Parıtlllerd1r. •ımdtkl 
Yoklull.ıan sO. OnO.nde ıutar.11: hla
ai aebeplerıe D.P. r• 01 ftlfmem.e• 
ilk eımtytDla. roba D.P. rt rıtır

eını.I.• 
•BL"'Jl A.Yift~\, YAJUBBl...a 

Bundan toura konUf&D, A4nıa 
Mepe11!ret"ln Jelenı Oad.am.lr S"fllya. 
Ollu da tOyle ded.l : 

•Ad.nan Menden& ouma ınnıert 
tı:ytıbe ııcsereıı:. oaUlctJ.n blame~

den beni ayırma ,arabbh diye Al. 
laha dua etmı&kı.dlr Mencıerta elit· 
t•L6r oıaaıaa, ıın oD&elCI• a&atl bU• 
lan ıunıuıı: mM&lat eıt'Mlnda ayrı.ea 

dlktat.arıuıı:: yapmaaa Yattı 10ttur .• 
cBuıUn dev aaııartımla 1&ye&1nd• 

c dtrece tlerledlt ki, Almanya1a bl· 
le makine aaı:ı.,orua. B&altan da tU· 
tup ta1Ultanın bet Uraya çtlr.m••ı.. 
uı &ent:ld ed.lrorlar ruuısaoın btf 
Ura:ya ~ıtma.aıodaa daha tablt bir 
et',. olamaa: oUnkU v-ata:ıur J&laıa· 

Cll!.• 

&Yllyaollu"rıun tonupı...a cCOf' 
ıı:un• nt" allı:ıtlan ll• t&rfl.latı.dı. 
•.4.Y r. IÔINDı\ aJ11. llASKAI.• 

Ota yandan, O.molı:ra\ Part1n1D 
7enerde btı lunan •Adalet. ce•lın10 
miMnılnde de, D.P. rıln aaı::ılllr. mıl
ıetYelrJll ada~·ı Yuet e&lman ,un· 
lan Uade etti : 

•BDt lln d!nt e.;erttf'lmtz.ın etrarı. 
nı !mir ettlt BugQo c!Tan temlz
ltnea SUltymaolye camU 1Dn ı!Sl· 
tında t>tr pırlanta glbt. ay nıl\nda 
Ya lJroJ•lttGrler altında lMı avn blr 
aı1:rPlllktl" panıcııyor. Adeta •ret 
bı>nd• tbadPt •h dly-en bir haU Y&r 
bu m1tbıre-t camllrı .. Arkada1lar 
ekalliyet .. m•nınıp tıtr ır•Yrl mUa11m 
&dav oıaralı: •l?:e •unu a0?l1Vf!Tlm tl, 
bUtı\n aaınlı~tar ovıannı DP. ye 
Y•rmelt tein ıö,.IP'lml•l~rdlr!_. 

Mesut bir doğum 

Hutttreı .Parıialn• bC.cum. tttl 
Jl'tthl Otllkb&+ı Mec:.ll5tekl münaır.a.a 
aıraaıpda •reall e;talııb aa1ıedL Fa 
kas beyecaaıı batlp.lerl.n a&m&A n 
man d(lştükler1 blr tıata1a dütm•k. 
ten kurtuıa.m.adı.. Qellkbafln, m• 
murlan » yılda emetlire •Tk :tfo. 
nuounu lm•lamll olm&kl& ttbt.ıll • 
derken apı.ndao 1u. oum.ıe çıt.ıror

du: 
- l'etbl beJ arlr:adatım.. •. Memur. 

ıarua canına o&urao bir k&ll.unu 
Mecllaıe •a müdafaa eımedin mlt.• 

D. P. İl Merkezi 
•Batı ı 1nc1Ge> 

latılıyardU lı::I. O P. taraf*lz bMlft 
11• t.l'UlnC&kl cbuaıa.rıı nt ha,eı 
kırma.ta lı:&r4? vennJ4tL Mltbat 
Perin. batta daha ıuıuını da 116Y 
IQyorClu : •Artılı:: .. tJycn auet.eeı
lt1r, Ut:ecl1kltrt llatana merak at.
tr..kll"r! huat.Warı eorabllecU:lel"dl. 
Katti suetf'cller!e tert lplenece:C 
toplantıtanıa bu ııert ırt:len Ba
kanla? ile tıa111ı ar•ında Jakın 

bir 1rt!bat bUe •tlanabllecekti. 
Bununla beraber; fliph••• :ti. 

bundan. anct.Jı: aeçtm> aırMUlda 
tardaıanıı abılecektII. 
ŞU t'' IHR-IU 1, 1-
Mtıbat hrin «bert çayından 6n

o•• ıautectlero D.P. ıı td.are ko
rulu adına çeııtıı konulara daJ.r 
be)'t.naLta da bulundu. Bu aırada 
OUnaJtay tıe K•ım OOlelr.:ln ıı::o-
nutmalanndan, İlhami Sancarı.n 
beyanlarından baıı.eden Perın. e8 
aQ bir ara QnlTemlte konu.tuna 
19'1rdl. Ootruau J&, O. P. 11 ld .. 
re kurulu anıveraıte unatoaunun 
blr kararın• •Ptk GstllmüttU.• 
Senato tüilltelerdel1 llaan tmtla 
bıınla.ruıın 1klue1 aınıtlll.•:dan u
ÇUDCQ) e ıreçarken •el1hnlt oımu.ı
uı ıarı ır.01uronıu. o a ıı:.ı bası at 
reoncııer bunun On!Yeralıt4ea. m• 
ıun ouıncı:v• kadar rertye atJlma 
aın1 1ı1ıı1orlarc1L 8etı.at0 ııte bu 
latef! nd.aatmtftL D P. il tdare 
turutunu la• bu red kararı oo.t 
uamaıto. Perin db'ord.u ki: 

•Vll&reı İdare Herett a~tmıe--
n. laa.ı:ıdılı ıak\J.rde D..P. l:ıUkG· 
metlnden bllhaaa bu mevıuun t• 
!ebeye kola;lık teşkll etmest i(':tn 
tahakkuk ettlrllmcainl latlJecek· 
t ı r .. » 
llt,Hh.F~ Dlt.1R Kt-

~eldlklerlnl l)e7anta D .. P. il "ba~kanı Bayan Gülay Gürsu ile aueteml 
İbrablm Subı~nın teYLSIUtunu rt· El.o Ankara muhablrlet1nden Tan~l!r 
ca edentll: %\"attUertnln lı:abıJlttnU Oflmı'non bu&üı::ı. b:r .tı.ı çoeuklan 
latPm 1ş! e-.rse de bunda da muTatra iı: 1 DU01ara ı elırl.lttlr Genç anne ve 
olaeu~·arak CclAI &&Yarla eOrQıf.. 

1 
b&he:p tebrtt tdet, ~üa1 adı Tef'l· 

melt tmtln1 butarnamulardır. len yaTnı:r& urun amur cıııerıı. 

HalbUlı:.I berk• blllrd.l ki, O.ni· 
vereıteler kendi cıç tolerl• He ıı~ 
lt olan bu buaualarda cmuhtarıt 
aııar. tımt muhta1'1yet.I budan• 
budana .lı::Uflı dOndUrtUmü• bulU
nan Onıvenlt•lertn, h!ç oımu.a 
bu kad.arcık ldarl mubtartyeçlert 
vardı. BOkılm•t bu ctunım ta111-
aında. O.P. n1u taJeplerJn1 ııatıll 

•tahakkuka et1.lrebl1lrd1?.. Bu 
aualt bir de Pctrıııe .arcluk. Bırcıen 
ea.tın l(Sı1lnUflO O P. m.JlletvekıU 
adayı hldcıatlend l. Oe4J ıı::t: 

•tln ı Terstte devlet lçtnde dflYlet 
detıldlr. 0ml'ttslte •tnUhtantır• 
&mL oca mt1yon1arca ura l'ttl!n 
d.-v:etı n de murt.kaileıllnelen uıu 
de Udlrl.t 
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~Ierl h tsuoıö r Sabih heuıuı 

Geçtl(l:Jm.ız f u t bol eezonu.nda,. 
her lkl takım üetUsıe yapttld arı 
Utl kartıl a.şmada yenıtemJyarek 
l 3-2) berabere kaltnlf.lardı. B u 
maçlarda kaybettitf tk1 puan, Oa 
iataeara)ın eam:plyonıutu enli ra 
'icıbt Fenerba.b.çeye kapt.ırmUlna 

b&Jlıca i.mil oımuıtur . 
Profesyonel ll~n yeç&nt'ı namaJ 

lllp talı::ımt a.arı • ıc-ırmız.ı11l ar, Us
de en -.oatuundan üçOncU11lk: ld
d!Mında o:an sarı • afyahlıl ar kar 
tıeında bu nnvanlannı mubafua 
edebt:ecekJer midi r ? ETvetden k..,. 
tırllmedi ço~ ctıç ol an bu aoru
nun cevabını peşinen eöylemeil:, 
tarafların buctınil:ü formlarına eö 
re çıok: ııüçtor. Bunun kat·ı neti· 
CM!, bak.emin oyunu bitirif dü
d.ülü Ue belU olacaktır. 

:-04.RI • KIR'\IJZI: 

\ S FLTBOLC U TOPLULLÖO 

H.er ı~ı takımın k&dro:arını ır:l

l:ıt üz.erinde muk&;'ftle ederek, Oa 
ıatasarayın ağır butıl:t.nl &:örü · 
rü:z._ Zıra birçok üstün meaıret.

lere 6&.'l!p; terdJ k abill;ret!er :n 
bır~etmm;lnden kurulu aarı - kır
mızılı onbır. futbolü bllerelr: 1'e 
:rt o;,.nama.ittadır. YecAn• h a tala· 
rı. aaııp vaziyete ıeçtıkıerı zam.an 
netıcert kl!l attrUp iti fantu tye 
d.ökmelertd1r . 

-
Besiktas kalecisiz Adalet' e 
\ yanm düzüne gol attı .. Amma 

_} hiç tatminkar değildi. •• 
ve zevksiz 

kalesini 
Oyun 
kısmında 

kalitesiz 
Adalet 

B et!ktlfJ dOn Adalet., &-1 rı
bt açık farkla matl'Op et\l. 
!Su yıl ştmd.tye Jı::-4ar yapı-

lan l!a: maçlarında Oalatuaray "* 
Pene?'bahçe ı.ıcıml&n rakiplerine 
a er ısoı atttıı,ıardı umnL n tane 
atL~ da &&dece Beştkt*' oldu. sı
•a.t:ı-BeJa.ılılann bu Kor rekoru. 
ilk nazarda 1ll6&0& hartlı:& bır o
vunun tabıi netıceeı hts!int Ter
İ:rı.eı:ted.lt. Fakat hakı.l::atte. :il bin 
kl~:n!n de btnat fahlt otdutu s: 
bt Betiktaııetııar sene k&t.O oynam.ı.ş 
lardı ... 
KAU:c1 iZ BiR T\Kl\I 

R.tı-'11 da ark&lanna alan Be.o 
t1lt911~tla.r oyuna b~ladıklan 'T.
k1t. aUr"atlly<lller. Bu durum bütün 
ı.arattarıannı meıaınun etmışt1. 

Hatta 3 tıncü d&kikltda ~"in 
aotü t&E1IrU aa c&nlaı::!d1rm14tı. Pa.
k•t Adalet 'kaleciai om.er 30 ncu 
dakik.Sa a&k:atlanıp •ah~ ter!: e
ct.ınoe 7er'!nt 110l aıçık Mete aldl. 
Mete ır: aıecı degıldl.. Bunun ~tk ta' ıçln bQyO:k btr tımat olm.•ı 
tcap eeenıı .. Nl.bayet kalecıa1s bır 
takıma ıı:areı oynayacaıctı. Paıı:at 
8l;rai:ı - &eJulılar bundan uaml 
dereced.• faydalanamadılar. Battı 
tln."1C1 devre adeta sahadan ailı.n
diler. TKon ceaç oyunculardan ku 
ru1u74u aro.a netl!Bleri 90 dS!Uka 
koemU 1çm ki.fi deg:141-

Ada.!etlller ı.e ~rtkısaı:ltıerı
ıu.n ve liaball bareıcetıert,nln kur 
b&nJ ııı.ttller. Nlba1et bu maı; bır 
ı:c mrıcaael•ifdL Yoaa A7h&.Jl'ln 

' 
1 GONGÖR ERDAL 

,aptıtı ırtbl bı.r spor feat1va11 d• 
tll-
ÖMER~ BA.T\1!11 1 

avunun a nnca dak1k•ında Be 
ıııct&tıııar ıa 7\11'&r1aıtmm 1çind• 
btr frtk!k k:a:tan.ı1lar. Vuruşu Re
cep 3'apt.1 .• Kalecınin topu tutma 
il IC•P _,,eMJ.. P'akat ömer r1.nl4 
:uvtyeyt kapattıjp ıçtn rro!e aer.rcı 
k&Jcu. Bu BefUtt•lılan hızlandır 
cı1, A<laletltlerto Jee môrallerinl 
boad.u... Buna ratmen Betat.atıı~ 
Jar 30 uncu da:tıkıo-a kadar rU:ıp 
kale 1çtn teblikeU olamadılar. Bu 
aır&d.a antradan tandellenen top 
Ad.aıeı. kaleatne doğru aellrlten 
GOkçen kırmak ~ed.1. yuram&<ll. 
ömer cıe çllc:tıtı ıçı.n topu tera 1'&
zıretıe tutaı:>llct.1. nieat K. .Ahme
tın tarıı cı.ertne ıırtUıtU yere d U
~relt ıopu eıı.ncıen k1ıç:ırdJ. Bunu 
gören K. Ahmet d• toıtu bot k a
le) e yuvarlay&rU: takımının :ı n et 
•as-wnı çıkarm.'f oldu. 
1i \LF.\' E !\IETB GiRiYOR 

&ırt.U.tQ dü.,en Ömer r.ah.&11 b•:t' 
sın vazıreıte ı.erll: et.ti. Yc1n1 IOl 
acık Mete ald.1- Bunun tlterıne 
Beıo1kt .. lılar b•tırma"'l'a buladı
Jar. 83 üncil Gaklkada Ayhan r a
uJ a~an gelen topa llka:ırt kal 
dl ,.e topu sert çuın:oek ıat~-ı.. 

Buncıa mU1'a.ffu olamayınca toı>u 
K. AbmM Jcaptı tutu aoı. 

cereyan 
Solacıli 

" 

• 
ettı. 

Mete 

Ümf:r topu ya"alı.>or .• 

d7 ncl CIU.lkada Ooıskun aeriden 
ald.ıtı topu aıünırek 18 1çınde ıutu 
nu çekti. Top 4 ncü Bqtktae ıro
,u o!arak kaleye ııırıyor. 

-il ncı dakikada Coşkunun or 
tuına Recep'ln ı;.ıt:ı ıutu 5 ncı aoı. 
Devre de- bu netice ne 5-0 Adalet 

Maçın liüyllk 
• mudafaa ettı 

f'a .. ıH Ahmet 

ale-7khl11e nıbaret:endJ.. 
:\D .\LET 'İ'S \'"E GA'E OOLL 

lktncJ devre Bq1kta:ş.ıııar trrce 
d urdular. Adaletl).ler Jse t'l'k c<>l 
pozı$yonl&rına 8'itdik:ler1 h alde ~ 
Cf"rUmtz11kler1 yüsünden bun lar· 
dan faydalanamadılar. 

_;:,. ~.ı-·;.,--·ı 

--lfı1.---

, 

Co~kunun akınını Fahri önlüyor .. Adalet kalesini koruyan Mete ile Beşikta lı B. Ahmet durumu takip ediyor 

1-t.anbulgpor t-1cım1 f6e pno. • 
ne rJlk", eüratli ve neteall tutbo1-
0Qlatdan kuruludur. Takım bia
llnde iyi futbol ornamata ı;aı~
ma.!arı 1'9 e-nerJlk hareketlerle 
blrb1rlerın1n hatalarını k&J)atma· 
ları b._lloa mez.iyetleridlr-. Ancak 
ufutboıcu yokıuaıı blrço:ıt müsa
baiead a kendlnl belli etn:ıek:te<llr. 

Eaer, aenç ve kablllyetıı çocuklar 
kendilerine tyl bakar. zamanla 
t.ecrübe Te bll.fr1ler1n 1 fKlal&Otl· 
r ı raa. selecekte ııarı - at:s-.hll on 
biri yl!:nmek QO.LC zorl&1ac&ktır. KA 
milin yoklutu maçm netıee&I ü
u rlnde mü.hım rol o:vnay&billr. 

Bu m üaabak:ad.., O alat uaray 
r akibine n uaran daha ıanalı tae 
de, t.tanbul porun puan k opar
muı d a thttmal dahllindedlr. 

~JLBTE!\JEf~ KADROLAR : 
G.\LATASARA\': 
Turaar (1) - saını (2), tm:na

tı (3) .. Ootkun (4. J. B . AU (5) 
Eraun (8) - lafendlyar (7), Su
a t C8 ) , Metin C9), K adri ClOl , 
Salim •Enver) cııı. 

İ8T\!llBLLSPOR : 
Sabih (1 l - Kenan (21. M&

ruı (3} - Allettln (4), Kacırı 
C&I. O ünaör (6J - K •abOglu 
(7). Aycıemtr ı s ı. lbrahlm (91, 
iıwan (lOJ. TU~l (11). 
Baı,lama ua.tl~ 15.00 

ıo. !11.n,8 8TADINN AÇILIŞ I 

Mt"'A EBETIYLll 

F. Bahçe, Ankara
gücü ile bugün 
karşılaşıyor 

San-Lacivertli takımda 

' t.efter oynamıyor 
An kara 12 ca ueuef) - 19 :Ma

yı. atad1n1n ~ııı,1 münuebetlyle 
yarın fbueünl Fenerbahçe ve 
AnkaraıJ(lcO taitım?arı karşı k ar
eı:ra aeıeceklerdir. 

ı mtıyon lira sar!ed.Uere!~ W 
btn 'ltteı alıbtıecek b!r ha.le ı:etır!. -

Utpa. alı1or ;raoı.> or 

30 neu dakikada HO&amettın 18 
ıç:ınoe ÖZ.can tarafından dütürOl
d U.. Ha.kemin Terd.Jl1 penaltı}·ı d• 
Aytıan ııoıe tahYll ettL 

61 l.ncU. daııc.tkada Naznu -.e Ab 
met aertden _yapılan ortaya çıktı

lar. Nuı:otnııı kaf•ı 6 ncı Be,ık

taf ııolü olarak kale-re i1rd.l Maç 
d a b u euretıc 8-1 sıra.b. - Beya.ılı

ıarıo p.le~ıeri:ı; e niha;-etıen~ 

BEelKTAS : tt 

Varol • MünJr, 'IETl' - Gur
can. ÖZCA, , &ED'4.1' • Nazm:. 
REC[P, it. Ahmet.. B Ahmet., 
Ootk un. 

Antrenör: l:erer BUCfç. 
Kaptan: Recep. 

ADAL~T: ** 
Ömer (Mete) • Pahrt, Kıbat

OUncör. Gö:..çen, Ayhan • H ü · 
aamettın, Jd. AU, Araun. K. E
rol. '1iiTE, 

\nfrt>nör : Sukell1 h.aotaıı : 
Ba\ı.em. : Orha n GOnül 
Goller : Recap (Dlık. 3ı. K 

Ahmet (O ak. 30). K Ahmet 
(Dak. 381. Coşkun ı Dak. 371, 
Rf!CeP ı Dak. 4 1 ı. Ayh an ına.:ı: 
75), Naam.L COak. 88 
Sf'y lrrl : ~ 1 . l '? t 

ea~nhu: :t~ .usı :!;; 

RUHi 

KARA DUMAN 

tt>a.·a. Oa!atu. ara:;.ı 'terrın:;-;:-1 
d;ye ei.ttitt avnı lcUJ'l\.lJ tan d.lidl 
~ oei-;:etler~mtz. b:te varı:u. B ır 

M91aur A""ı.mturra takımını 
.betbald• batırıaraınıı: İ1'1ncl 
seı~ımyd.I zannediyorum. Dol· 
uı.ababçe atad.ında pek 901C b at1 
raıar •Ul*2.ı&ı eoyunma odaaı
::ıa etrdll:lmLZ z.aman !tertd• _.. 
mer a:rıt bırtsı Yardi. Reiatmız 
Supbt Batur s!bi ......eıa... Jtapt.• 
nım.12 Gündüz·• aonra da ftt•" 
la t8-pım.12e Rubt:;ı tanı15tırd1 
11.k defa oıara.ıc: tUı:n.ım&da .tOl 
bU ~·~ac&ktı. Hem de lt1n\IJ 
~&l'fl bt!!.Vıor musunm1 M:91hur 

ENi MüDAFAA 
EDENLER 

< 

t,kJ aene sa.yet ıyı arkad.aşlılt t"-> 
tı:... Sabad.a çok ha.tın eôsü:cme 
·ne racmen. huausl hayatında 

r,amarnen &atne ıayet munia ve 
mi1ff1lı:t1. Pek f azla d a fedakAr~ 
d ı . Fener bahç:eye kaıı}l o~nar• 
ca.tımız bır Mllıt l:ıltltlm Kup• 
aı maçında enik ol&n solaçı k 
mrrkllnde bile Uk defa Ol'llalna
u:ıa ratmen ~abaya çıktı, el:n 
d en ıelditi kadar d a d td1nd1 
dUrd.U. 

Putbolu J>&:S: er:.cen bıraıı:u da 
ae.m yanlış olmaz. Bizden eonra 
sıdı-p tzırurd.e Göz~epe t&ie ı mın 
d.& da er aldı ama onun ba:.rt-
".tl futbolu Gala:.•arayda 1y>· 
m&(!lar 0!1\"41 Pak.at .Botu b ... 

• 

Ankara 12 (Hususi) Futbol Federasyonunun istifası hakkında, dün sıkan 

bir ıayia bugün Futbol Federasyonu Reisi Hasan Polat tarafından tek· 

zip edilmipir. 

Bugün masta kendisi ile görüp üğümüz Hasan polat: 

•-Yapılacak sok itlerimiz var. istifamız hakkında sıkan haberin aslı 

loktur» demipir. 

\. 

/ 

SUAT 

~.;.:.; 
..,;.'>-~}" 

len 19 Ma,-11 •tadın ın. aç ı ıo ını 
kara Tallai K emal AYcOn r ap a

oak ,.. mOeab&k:ayı t.:C.tbe Relll 

METiN KADRi 

H. Kaplan tedavi 
için Londraya 

gidiyor 

cu:ubur da plecektir. ' - haftaki maçları 

:OUm-a çap1ncıa ~breli olat' 
&fır alklet ollmpt:1at fampıyo
nu Hamıt Kaplan, edret tr 
deraeyonu tarafından tne-ıııe
rere tedaviye ııönelerlleoektır· 

BIIlnı:IJR! 8'ibt Kaplan Buı't'A" 
P'aik Oölc~ın 1darMlnde rapı! • 

ca;c maç 13 de başl ıyac&& .,.. An 
lıi:&r& tad.JOllU tarlllfınd&n f&:ylnla
nacaktır. 

Penerba.b.çe tU:ımıncıa Letter 
Ankara.ra celmed111 tçtn ~er aıa

m.ısacaktır. 

Aycan Önel v~ Gül 

Çiray rekor kırdı 
Ankara 12 (Huauail - Buıııun 

burada rapı!an atleıımı miJ6aba
kalannaa Arca.n Önel 100 metre
de 12.6 ile, 0 0.l ÇJray d a 800 met-
reele 2.16.2/10 He UU T Orklye reko 

öna.mozdelı::ı avın 'lk hafta.tj]} da havuzda yOzerten bir canı 
da fapanya A ve B mllıt tL<ım.ta.~ı parça.oeı ile ellnin bq parnıatı 
tle kartılqscak olan mll!t t&k"ım :teetlmJf ve yara Utl!ılp ;rapa· 
namzetle.rtmtz lklnct hazırlık maç rU: te!ı!fke:l durum aanıştır. 
!arını önümO.Zd.ekl batta f&Pt.· Burada yapılan teda-r~ıJen m06" 
caklardır. t>et bir net.ıce aıınmaaıaı ıçtıı 
Proıtrama R'ISrı!! fl&ll sQna .\ ta· cıeterlt irOreşÇlmlı:n Londrai"I 

lamı Beyotıu~por:a. B tutmı vollanm•ı t.ararıqurumıetır. 
oamzet!eri de Fer.k.01le karşıt~&- l.l:,...,.,..,...,..,,....,,.....,!2,,;,!!I,, 
cu:ans.ır. 

K. P_.\~ Af~ I Ot l.E' T 
'1"1LLI T \Kt,fA 
ÇAOJRlLDJ 

GENÇ TAKIMLARDA 

B. J. K. • ADALET (1-l) 
Haftanın formda kalecıııt X:&- Gençler ar ınd.akl mfieabakad• 

sımpB§al.1 Bülent, tek &eçlc1 Bıtta~ 
Ar:.-::aç tarllli'ından takıma davet e- namaglllp llıı lldert BettktL, • t.• 

ru 'ltınnışlarr:ıır. ~-d•'l•möo'•~•'',;'.,;,· ______ ,_ ___ .;d;ia!; Ptlf'! f ı - ı ı Mrırı.~re tal . ıst ır 

öMER l K A L E C 1 ö M E R 1 

•u~~i~~~~;~;~ j;;;iiBiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAiiiiiTiiiiil ;A;;;;N;;;;D;;;l;;;;:::.Ji 
let :..talf'Clsi. nıöeab&kayı ~rked• 
le.i. tı:-;:yatdım HutahaneeJ~ kal 
ı:lınlmı.ştır Dtupne ne:!Cf'SI haftf 
oayııınllk Kf'Ç.ren Ö?Df'r'ln b~r Re
ce hutaharıed11 ~tıranat etmM.1 
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