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957'YEGÖREYCJZDE il ARTIS VE MiJLDAKLA.RI İLE BİRLİKTE 

BüT E 4 Mil YAR 596 MiLYON 710 BiN 809 LiRA 
Yatırımlar 1,5 milyarı aştı 
BU SENE EN FAZLA ARTJŞ, 150 MİLYONLA MALİYE VEKALETİNDE 
ONU 130 MİLYON LİRAYLA NAFİA· VEKALETİ TAKİP EDİYOR 
Sa 'ğ lı k Ve k ô: le ti bütçesinde 5 milyon 
ttzalına var. Maliye Vekili beyanat verdi 

.. 
" 
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Rusı:ııl lıf•bablltlllJ94eJı 
Ankara. 2 - 11158 )'111 bütçesi 

varidat vo maıırar yeto.1ıarı 
4 447 442.400 llra olarak tevz!n e
dllm1ftlr. Bu yılki mQlhak büt. 
çelerle birlikte 4.696.710.809 liraya 
ulaşmaktadır 

Butçe yekununun l.507.fi38833 
il rası ( % 32.8 > yatırımlara a lt bu
ıunmakt adır. Bütc;e rakamları 
töylcdlr: 
l "l \ff n 0T('E : 
Dal rt'll'r \'et. on 

Büyük Millet Mecllal 
Rly&Setıcumbur 
Oıvanı MubMebat Rels. 
Başveltlilet 
ŞQrayı Devlet ReWltl 
Bllf!ın • T&yın ve TU· 

rtzm U. Md 
fstııtıstııı: nn. Md. 
Diyanet İ')lert Relsllltl 23 23~.63::ı 
Tapu ve K•ttaHro u Md 83 563 012 
Toprak ve İı.klin ıo-

lcn Um. Mcı 19.051:13ıl5 

Adliye Vekfüetl ıı l. l l 8 22\l 
Mıııi Müdafaa Veltlletl 9M.145 llifl ı•----
Oahlllye Vc>:Aletl 41.696.2!58 

IDnamı SL 15. SO. lL d'I l'OPH.\SE'DEKİ YANGISI «R\r.Jt ARASISDAt İNCELEYE.V MENDERES, TARHAN VE ZORLU 

kAR, 'fi.iiiNimnöEVi.M Eö.İYOR 
SUHUNET DAHA DA DUSECEK 
l<öprü açılamadığı için gem il er Haliç' e giremedi. 
tankeri sahile düştü, T1rhan Bandırma' da 

Ram an 
kaldı 

Ba!knnlarda teşekkül oden yOk· 

l &elt baaınç alanı neticesinde Trak· 
ya, Marmara. .Batı Karadeniz ve 
Orta Anadolu bölgelerinde ba· 
valar blrdenblro BO~umuştur. Mar 
mara Ye Karadenlzde fırtına d&
vam etmektedir. 

Dan şehrlmlzcıe bava çolı: bu
lutlu ve aralıklı kar yağışlı "'* 
mlştlr. Kaydedilen en düşük &il· 
hunet - ı cıerecedtr. Hava mu
halefeti deniz ve bava seterlertnlıı 
normal olarak yapılmaııına mllnl 
olmu~tur. Dün ancak Ankaraya Ilı:!, 
lzmıre ise bir uçak ı;eferl yapıl .. 
bilmiştir dllter btıtOn ııeferler lp
taı edllmlotır. 

ı:ı nb To'I. u " <anır... 
7/8 k\Jvvetlndt!kl kuzey rüzgJ.r

l•n :ıtaradenız ve Mnmıarada tld· 
aetıı fırtınalara ııebep olmuştur. 
Fransız bnncıır.ıı Bourı:oıme 
tankeri akaryakıt yüklü olarak 
Doıtaza ı:lrdlğı ıııracıa Olddctıı a
kıntılar rtızünden ltllavuz bekllye 

(Devıımı sa. ı:;. sn. 4 deı 

IUkbaşı 

dün Mecliste 
• 

yemın etti 
Huıusl Muhabırtmııeeo 

Ankara 2 - Jıtty(lk MJllet Mec
ııııının buıun b r datıta devaıı:ı ~ 
den oturumunda C.M.:P. ıenel 
başkanı Osman B!llültbaşı yemin 
etmiştir. Toplantı açılmadan önce 
bazı D P. il mtlletvetllleri B!llOt· 
b~ıya ıeçmJ.t olsun demişlerdir. 
Bö!Ukba~ıya geçmiş olsun <11yen
ler arasında dokunulmazlığını kal 
cıırnn tahkikat ltomısyonunun sllz 
cfu.U va başkanı Ha.san Hayati fü. 
kün, İlhan Slpahloıtıu. Kemal Bal 

IDevamı Sa: il. RU: ı de• 
~ -

BELEDiYENiN . ·- . 
YENi BUTÇESI 
500 milyon lira 

Yeni Belrdlye bOtçeslnln 1500 
milyon lira olarak ;etil! edildl~l
nı blldlmıiştlk:. Haber &Idııtımıza 
ı:röre ltabank teklif yapnnların ?>ll· 
şında 1200 milyon lira lle ~tlm!Ak 
Mncıcır1üıta ıretmekte ve onu ıoo 
milyon lira ııe Fen işleri MüdOr-
1 ü takip etmektedir. 

öte yandan, lyl haber alan kay· 
naklıınn bellrttltlne eöre. Belediye 
nln halen 80 milyon liralık !atim· 
!Ak borcu bulunmakt•dır. Elde ye
ter miktarda tab.slaatın bulunma
ma.sı yüzUnden b&dellerın ödl"nme 
81 şimdilik cıurdurulmu,ıur. Ö'1e
me işine bu ayın 15 ıncıen itibaren 
telcrar başlanı:caıtı bellrtllmekte
cıır. Halen dört Belediye Reis :\fu
avlnln de para temin etmrk için 
cerekll bntürı yollara baş vurduk
lan aa ısrarla ifade edilmektedir 

8ESATÖR GREE.'1 

Jff r. Greeıı'iıı 
Ziyaretleri 
Ankara 2 (A.A.l - Dtın mem

leketimize ı;ıele.n Blrleolk Amerlkl 
Ayin mecııeı cıı.ş münMebetler ko
mıteıııı reısl senatör Theodore Fran 
ela Oreen, bu eabah, resmi ziyaret 
ve temaslarına başlamıştır. 

Theodore Francla Greeıı. u.at 
9 .10 cıa Çankayada Rlyaııetlcum
bur defteri mahsusunu imzalamış 
ve saat o.30 da d• anıt • kabri ziya
ret etmlJ ve kabre bir·çelent toy 
muştur. ........................................... .-........................................ _ ........ .._ ............. _,,....__ ................ -............. . 

TARSUS VE YENiCE 
SEL AL TINDA KALDI 

IDün sabah Tophanede 
sekiz gecekondu yandı 
YANGIN YERİNDEN GEÇMEKTE OLAN BAŞVEKİL 
İTFAİYEYE GEREKLİ DİREKTİFLERDE BULUNDU 

Tophanede. taUmlllı: dola711lyl11 
yıtıırııan sanaı enatltllaünlln he
men ardına ıı:elen Tıpa •olı:aktaltl 
aelı:lz gece.kondu dtın aabab tama· 
men yanmıştır. 

Birer odncıan lt>au~ olan Ye bir 
çatı altında bulunan ıı:ecokondu'ar 
ahı;ap Ye çatıları muşıımba kaplı <ıl· 
duğu için müd11.uı,ye ıı~t ıınaı 

.kalmadan yanmıflardır 
Yangın. Muıtara Km:ııo oauın· 

dan uat tam ıo u 3 ~e çıkmıs 
ve Beyoğlu ekibi bddlııe yenne 70-
tlşmlştır. 

Yangının ba.flamaaıııe1a'l beş cıatl· 

ita ııonra Necatıbey caddulnden geo 
mekte olan .Başbakan Adnan ~~n
derea, beraberinde Devıet Baltanı 

Eınln Kalafat, oı,a..nı Baltanı Fa· 
Un Rtışıtı Zorlu u btanbul Vaı•.ı 
Mtlmtu Tarhan oldup Ml:le lllc11-
ae yerine gltmlş Ye tıraır~re ı:e•ekll 
dlrelı:tiflert vermiştir. 

Yangından ııonra açıt:a ıtaıan S4 
klşt VaU Mümt.a:ı Ta:banuı tl",eb 
büsü lle Çeşmemeydan·ndaı.I Taş?ı&
na yerleştJ.rllmlş Ye lteııdUerlne Va. 
kıflar Umum MOdQr!il,?U 5000, Vt.· 
ltı!lar Banıı:uı 2000. Derin Malzeme 

Dennıı sa: s, ıa: ı de) 

BAKANLAR! 
Kurulu dün 
T-OPLANDI 

Çankaya'da yapılan 

görü~melerde D. P. 
programı üzerinde du
ruldu 
Bu.rod lılııhatılrtın1"1e11 

Ankara, :ı - Bakanlu- Kurulu bu ········--··-··· .. ··· ..................................................................................... .....-
atpm çannya toµünde CUmbUr· p k 1 1 e 
başkanının rtyuet.ınde Ct(I ceç nt· aınu o ar yıne 
te tadar deTam eden bir toplantı 

)"llpmıştır. Bu toplantıda bOltümet. 

~~f:eıı:~:.rlnd• duruldutu tahmin p 8 h a t ı h 0 t 0 n d 0 
71 E ı ı 1 ld Öte yandan, D.P. Meclla Orupu 

., yıkıldı. 3 ölii var. Yo ar ıarap o u yarın saat 15 te toplanacaktır. Bu Yeni liatlar Sümerbank'dan yüksek. Manifatu-
,7 toplantıda hüt<ımeı programı Urerln 

~Ôl(A y ISVIÇRE'DE _ Cnma ıtOnü llileY1n fstanbullala· 
ıı, rın ".andıın tnahOratı ile uturla· 
it 11 l>ror, nııııar &l nl ıonon a'"'amı Ztlrlh'e 'l"amııştır. Re5loı Kin· 
,,ıı hav" alanında nnl Bern el<:lmlzl, kendisini lıarpl17anJ.arla bir 
~ll11erl1nr. 

3'cü SAYFAMIZDA 

Politika ve ötesi 

%arar 50 ıııilyoıı, lfflllltlkfar hasara uğradı de ı:6~~~~.;:~1~~a~~ ~~~~1:~r rac1'ar ise alman kararlardan memnun değil 

(l>l"Hınıı ..... s ... n. :ı deı 

-----------:----------------- ~ Bir haftadan beri cdonduruı-

1 
muo• !lytalarla satılan a:ıda ve ih· 
tlyaç maddeleri listesine Aralık • · 
yının ırtmıeıılyle 35 kalem pa:nulı:-

New Haven <B Amerika). 2 -
Oonnectıcut eyaleti ytık~Jt Otrf'I· 
men okulu rıroresörlerlnden Robert 
L. Brown R\l!.lann 3 anca hlr 
ııun·ı peyki fezaya hrl•tml$ olma-
ıan ihtimalini ortaya atmıştı:. 2n 
me~ııslkl bandı fü:erlnden dinle-

/ 

/ 

/.· 

--
. / 
'/ , 

' _..__ ,.( 

nilen ba~ı ~nyaller 10 U& 15 d~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~~ 
klka s<ımıt itOr, - TAKSbl BliiR .. 

lu m•ddC31 <le eldenml~t!r. Bunun
la beraber dOn llAn e<111en yeni 
flatllU' vntandqı tatmln etmemle· 
tir Bu pamultlu maddelerinin ye
ni flatlannın da hiç olmazsa. sn
mcrbank'Jn perakende :fiatlanyle 
amı blZAya getırllmesl beklemnek· 
teydl. Halbuki, 7 Aralık 1957 den 
itibaren mer'lyete ırtrecek karar· 
na..'lleye ızörc. yeni flatlar Sümer
bank flatlanncıan fazlaca ytl~lı:- • 
Ur 

Vatanda,, ihtiyacı olan madde
lf'-rl daha pnblllıya almamak !~in, 
\'ine Sümerbnnk mııtazaıan önün
de kuvnığa ııırecek ve bu yıml fı· 
rııtıar bu mıı2nzalar önlerlmtc aör 
meğe alıııtııtımız •kara borsacıl• 
n• ortacıan ~ıJdırmıyacalttır. 
~l\"h' \Tl RH'll~\R \'f.SI! DE 
:!IU '1'''1N DF.Ö it,! 
Sümerbıı.nk flatıannın bir b.,._ 

11 O&tOnd"n ııatıo yapacak olan 
manıraturacılar -ki ~en halt.a
va kadar bu daüalıkıı J"(lzde ya. 
zü de buluYordU- :venı flatlarla 
yapılaca!t satışların da cpelı: yürO
mlyect!llnb ııöylemelı:tedlrler. Ç'ün 
kü karam~e «bir· iki Çeflh ba&
madan bahsetmekte, balbulı:l bu-

1 Dtvamı Sa: 5, Sfl: l de> 
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~·ô;iv:;7e1tia10 'A~Eı:L~~ 1, · 
Hahç vapurunda 
ferkedif miş bir 

cclktisadi plôn 
5-10 günde olur» 

H 
11lk par 
ll•lıılıı 
Y :ı r ı 

de\ll'l~I dil 
1't'nlııl nıuhe 

ltftll ,or" 
sin~!' 'l'ruıl~ 
olan D.P. tO 
zUfOııc ıfjre. 
llhernl f'kO 
ııorıılıll'n Yıl· 

ıın lıll ı.:. Pek 

So vyet 
sputnık !eri· 
nın dQt!~r· 

duıtu tepki t ve 
bu tepki .ıetlc 
&inde Na•o De~· 
letlcr nın. bu. tn 
Blrle•lk Am r1· 

Yazan: 
n bu bakımelan 
bartık .tolaylıit· 
!ar anctmcktc
<Ur. Bu konuda ay 
rıca birçok içti· 
mal problemler cıc 
val'(lır. Bu proo
lemlerın başıncıa. 

geri lı:almış mem 
leketlerln çok ite 

Coşkıııı 

KIHCA 
ka o mnk t zere. 
~kt'rl. k a:!I 

ve ktlltOr 1 ııubıılnrda acele olaral: 
ıumak mecburi eunı du~dukları 
tedb rıer li:1Steden NATO Gı:nel 
Sekreter M H Spaak cDe:noltrll$1· 
ler bazaıı u ku a dalarlar. geç u
yanırlar a: cak, uyanelıli:ları za· 
ma."I ı 1 elemencek.ert dlvn yok· 
tur Bu aıtımelan. M Krutçef"e 
ı ek Ur e mem z b le ı:erekın 
dcmtş B ı aöz'"e tıüytık bir haki· 
kat pa} ınıı bulun<tuiiu muhak ak 
tır. LAk n, a rımızctL an:1ece tek· 
nlk def 1 içtimai o!a. lar da eski· 
6lne nıabetle çok•büyUk bir hızla 
ı:ellştııttne göre elemokraıııler.n U· 
yanma bahs nde çok daha fazla ça 
buk davranın ya a11Şma!arı zaru
rlel r. 

Sputnlk hüellscsl şunu ı:östcr
mlştır NATO devletler. askeri ve 
teknik üstOnltıklerı bahsinde fazla 
blr lytınserllıte ıı:apllmışlardır. Bu 
sebepten dolayı, başta Amertkan 
hükWııe•ı olmak üzere. NATO. as
keri ve te•mUc Nıhaela yapması 
ı:ereıcen <leli~ kllklertn Uıtıkametı 
nı Jelrak etmes ne ~e hattA pırmıa 
masına ra~en. bu 6&haela ı:crc

ten hız \'e enerjiyle hareket ede
memlftlr Avrupa Müttefik Kuv
u !eri YOıcsek Komutanlıiı Ka 
rargA!11nın SHAPEI temin ettlg1 
istihbarat. Sovyctlerın <laha bir 
kaç yıla kadar cıotrucıan cıoğruya 
n rleJlk Amenkayı :ıı:ıtalar~ı 
füzelerle bombalayacaklarını g15s
Lermektec1tr Buna mukabil, NATO 
METO BaRelıı: Paktı, ve SEATO 
nun Pıı.ıılflk Paktı ve B rleşlk A· 
mertka ile Büyük Bntanyanın 
uır bazı askeri ittifaklarının u.li· 
ladı&ı Batı Hvunm tertibatına 
<lahll elenlzaşırı O& erden. bir mü<l 
c:ıe: aonra. Sov~etler Blrlllıtn!h 

her nolı:ta.sını orta menzllll füze
lerle a om ve hl<lroJen bombala· 
nyla bombarcııman etmek kabil 
o!ab ıecclı:t.r Bütün b1r NATO 
camiasının. tmklnlarını çolı: <la· 
ha ı ı kullanmak fiUretıvlıı kıt
alarara&l ruze mal etmekte 
Rlalarcıan ela!ıa geç kalmayacaıtı· 
nı ummak iç n Ge aebepler mev
cattur Buna rağmen. bugün, c:tu· 
rumun. Ruıı aputnlklerl atılma 
c:tan Oncekl cıevrec:te zanne<lllellğl 
ı:tbl parlak oımaelığı c:ta aşlklr
cıır 

Önümozcıc1tı yıllarda NATO ı
çın ne glb prob c-mler ortaya çı· 
tab lir? Bu mesc t'ele çok açık ol· 
makta Oyük ra de varcıır 

Evvcll. artık ıyıcc anlaşılmıştır 
ki b r kaç ııcne eonrn. gerek Batı, 
ııerelı: Dcnılrperele teknl.ıı: mQkem· 
mel et ve a mevcut ııtoi.dar ı:ıbl 
konı.ı arda ralarında n1151l fıırklar 
olurııa ol un l''kdl erınl tahr p e
deb lm!!' kudret bakımıncıan &on· 
&Uz d cbı.ecctım z kadar kU kUd· 

1 it o acaklardır Bu du· 
m lletl rarası su hün r.e

ar ık sl.!'lh111z,an· 

re milliyet. elin ve an'ane bakı· 
mından tıüyülı: farklar aneden ve 
hentız bir tek milliyet potası içer 
aıncıe kayn~acak kadar uzun bir 
mUşterck tarihi o!mayan unsur
lardan teşekkül etmesidir. dl~er 
b r prob emele. mtlllyet şuuru hc
naz klitl cıerccecıe gelişmemiş o
lan bu memlcketlerele mıntakacı· 
lık cıercıının bazen tçtlmal bünye
YI tamamlyle sarabllmesldlr. • Ka 
naatımce. cıemokraslnln ana 11$&.s

larıncıan ayrılmaltııızın, bu d&vala 
ra çare bulmak tabiidir. bU. bir 
taraftan b r liderlik meselesi. ctı
ter taraftan da. kllıılk cıemokrası
nın mü-cselertnın ~en kalmış 
memlekctlcrın h~usi durumlarına 
uycıurulması meselesidir. IBUll'Ü· 
ne kadar. dAva;·ı en lyl halle<lcbll· 
m..o olan memleket c:te Hlnc11atan· 
elır > 

4te sulh içinde rekabet cıemek. 
Dcmlrpcrele blokunun ııert kaim~ 
mcmlcketlero keneli metodlannı 
ve buna mukabil Batı blokunun 
cıa onlara keneli anlayış ve usul· 
lerlnl beRendlrm~c çalı~ması <!e
mektir 

Eıter Batı camiası elemokrastyl 
satıecc kencıısı için muhafaza et
mek gibi bir yanıış kanaatten ay
rıımazsa, eğer. bilhassa Blrleşıli: 
Amerika. askeı1 emniyetini eaRla· 
malt ıçın, demokraaıyt ayaklar altı· 
na alan onunla alay ecıen bed· 
bahtlan, meso!A bir Salazar'I NA· 
TO tçıncıe elesteklem!!k ı:tbl, moda 
111 gitgide bUyük bir hızla ı:cQ

mektc olan bir politikayı terket· 
mezse. eıter batı camlaııı tçlnele 
§U veya bu büyük devlet hali 
aomarııccillk polltJk•ının ur·a · 
61ndan kendi.sini kurtara."Ilazsa, ve 
n hayet, ııerı kalmı$ memleketlertn 
muazzam dAvalannı halletmek I· 
çın gerekil lktfııadl yarcıım tenıı -
lertne yapılmazsa. bu rekabetten 
Bat• camla.51nın maR!Op çıkacaıtını 
şımcııcıen ııöY!emek bir kehanet aa· 
yılma:nalıelır. 

Demokratik vetireyi rıcrı kalmı~ 

memleketlerin bünyesine uycıur

mak. her ~eyden evvel cıemokrasl· 
nln Ale~ümuı ıaıcıesıne ve tat
bik tmltfınına inançla kaablldlr. 
Bizzat NATO 'lı:en<ll bünyeııl tçenıln 
de, cıemokraslye aykırı hareketle
re müsaaoe ettl!U tak<llr<le ırert 
kalmış memleketlerin cıemoknuıl· 
;;e ınanmnları mümkün olamaz. 
Bu bakımcıan, NATO. askeri ve 
tl'knlk anhada daha ileri bir lşblrll 
11! ve tnynaşmanın tedblrlerlııl 

<lOşünOrken. rıerı ka)mıo memle
ketlerın iktisadi knlkınması için 
blr yarelım tdnre merkezi kurulma 
st mesl'leıı nı tekrar slyMet Alemi· 
nın gündemine almalıelır Bundan 
cıa mah m olan er NATO'dn. h~r 
NATO memlek!'I nele elcmokras ye 
ve ln5&n haklanna avkın mıktan 

(" k k f'dl'C' Avf'Uerl <t ole 
a ıntt n ı oL.>.,,ot'r·..t."'+..-~n ıt~ı-4'11.>ntrl:ıı. eak' r 

ask ı mı.ı t ll"'trlı anna 
t: :nıı r a ıd 

e er n r harp çı 
ıtarma arı h ma arıar O a 
t im tın aaker e ta b kinde nıı 

kaelar ı er e ıı cıll nıe ı:.elllsın m.ı 
azzam tahr p kudreti olan 111lAhla· 
rın ato:dan ne kaelar arttırılırıın 
arttınlsın. her iki taratın cıa bu 
konuda vardıltlan ı;evıye b r kere 
yekell er nı tamamtyle mahva küU 
ııel1yonıa. artık 6t~Ab1anma yarı.şı· 
oa cıevam etm nln iki taraf lçln 
de m&nt;.ı;ı kalmıyacaktır. İşte, cal· 
161\.anma yarııı beyne!mUel aul· 
h:.ln teminatı olabilin paradokSU 
buradan çıkmaktacıır. 

Bu paracıokıı ııerçekıeştlğt zaman 
ık blok arasın<lakl mücaelele sona l 
erecek m elır? Asla. bilakis. o va 
kit Krutçef in ısılt sık bııhsettıııı. 
ıu h ıç nele rekabet cıevreıılne ırırı

ıecekt r Necıır ııulh içinde reka· 
bet? • Buı:tın. Batı bloku ile cıe
m.rperde bloku elıştnela hiç bir 
bloka cıahll olma~ an memleketle· 
nn ıe~kll ettik ert bir zümre cıaha 
'ıırdır Bu znmreyt Asya. Afrika 
ve hattli Orta ve Güney Amcnka· 
nın ııerı kalmı memleketleri t~ 
kil etmektedirler Bu zümre bu· 
gOo bOyOk tereelelütlcr lçlnel• 
<tir Bu tered<lütler. altında. lktl· 
ı;ndl kalkınmanın lı:llııılk cıemokra 
ı;tntn metoellarlyle gerçekleştirilip 

ı;:erçekl~tırllcmlyeceaı problemine 
irca eellleblllr Bu konuela lktl&a· 
cıı problem oudur· Oert kalmış 
memleketler halkının ıstlh!Ak te
mıı oıa ço raz..adır. bu cıurum· 
da. enf As ona yuvarlanmaelan 
kclkınma ıçın elzem yatırımlan 
yapabilmek. ancak ve an_çak, lııtıh 
IAkln kısılması la mümkün olal:>l· 
1 r llalbukl, t!Asllı: elemokrasl, cıev 
il' e lyle stlhll'llı:ln kısılması için 
alınmMı gereken te<lblrlerc par· 
l mentonun hAklnı olmasını ı:e
rckıtrmektedlr. oysa ki mlllctve-
ktı.erı eeç:nen kütıeıerını tısıı 
vadeler içinde memnun etmek 
mak&a<ltyle llı:tlaadl plllnlamayı alt 
Ost eelecek tckı.cıe kararlar almak 
ta ve Satlhlllkl kısmaya yanaşmak 
tstememekteellrl r Halbuki. komO· 
nıat poll.8 cıevlet nın zor metodla-

ÇAKARALMAZ HAFiYE 
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çocuk bulundu 
Hanife Yeşilbulut ismin-

de bir kadın çocuğu 

terkeden kadını tanıyor 

Polis, evvelki gece Hallç vapuru 
)'Olcuları araauıda bulunan genç 
bir kadını aramata başlamıftır. Ka 
<tın, vapur Eyüp lakeleıılne yana~r 
ten .tucağııı<la tuttuğu çocuğunu 
oturcıuııu )'ere bırakarak çıltıp git· 
mlştır. Aynı vapur yolcularından 
Hanife Yeşllbulut adınsıa başka bir 
tadın, pollae mOracaat ederek çocu 
tunu terlteden anneyi gOrae tanıya· 
bllecej!lnl al!ylemlştlr. 

Vapurda kundajla aanlı olarak bl· 
rakılan tıç yaşındaki erlı:et çocuııu 
taratoıa gOtUrtlleret kendisine EyUp 
Deniz ismi tonmuş. sonra da Darül· 
acezeye te~lm edilmiştir. 

Bir manav ceza yedi 
Fatihte lmr&hor cael<leslnde ma· 

navlık yapa.'t Teoel0a Bonovlç. dOn 
Milli Korunma Mahkeme:ıı tararın
<lan 833 lira 33 kuruş para cc.-zn· 
sına çarptınlmıştır Tcocıo:, ctlltet 
tısuıane rtayte etmediği ıçın malı· 
kemeye verllmle bulunmalı:taycıı. 

Bir su~lu aranıyor 
Pollıı, Tevtık Hoşı:tıler adında bir 

eaıuıı aramaktadır. Otlu Ur. birlik· 
te iki ırtın öneo Zonı:ul<lakta:ı fs
tanbula gelen Tevfik HoşgQlcr, ev
velki ı:tın Cağaloğlunda karşııa,tı
Rı yeteni Yıtcıırım Öter ile ilk lin
ce manakaşa etmıo aonra ela bu 
gencin başına tabanca kabzası ııc 
vurarak kaçmıştır. 

Avukat Mehmet Teki Gül 
öldü 

Kıbnsta 6Rretmcnlllı: yaptıııı 61· 
raı:ıa milliyetçi hareketlerin llnelcr
ııtını yapan ve bu ecbeple İnglllz.. 
ler tıırafınelan adaelan sOrü!."11!\ş 
olan avukat Mehmet Telci GOi. dün 
mıcıe kanBil'asıncıan vefat etmı~
t1r. 

Merhumun kederli a le ine H 
İstanbul Barot<una baµağlı&ı cıııe
rtz. 

Okullann yakacağı 
kış ortasında 

temin ediHyor 
Okulların gıtnıercıen beri şlkfıvet 

ltonu.ııu olan yakacak lhtl)·acı nl· 
haı·et kallecıllml~tlr. Maarif l\!U· 
<lUrlü!';'On<len \'erilen bllı:l~e ı; •re 
kömor lhtıyceı tamıımen te"l'\ln e
C11lmlştır. Bu 11ene llkokullann 3860 
ton olan könıUr ihtiyacının ilk 
partlslnln te\.z.a•ı tamamlanmıştır 
1k net parti ten.lata da P<'~<lerı>" 
drvam edllmPktrdlr Ancak. odun 
~ht v ıc-lıırı . m<llt'al.h t bu urlirr.a
dı ındıuı ~ıc:tl rl c m<'m ıtted r 

i\fnar r :\!!'c!llrllıi! l im ı'ı" :ırı 
da. od{m Ltınz 11 ı d t I 
.rpcn t m n ,.•mış r 

Ynlmcak ıhtıy.cını Vcdlletı;;el 
ı:llndertıen mOatakll t ah5 atin te· 
rnın cd«'n ortn elerecell okullar cıo. 
kômOrlertnl almnktadırlar 
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u bazı bOYOk te elılıO•lerıte: 
ı:ıı.,rı ını ~zı•I semı113 e:re hır • 
kncaklı. J'akat D. 1•. nln ttıııl· 
ı:U> ıe lklldardııkl ra111t1eU ar .. 
ııııln pek çok ısının de nır.Y• 

cut bil' ilk f ark, elmnonıl •1:: 
nındn dn kendini ıtö•lerııı. t 

1 ııııarı 111;: nldııtı sırada Teı.:e 
tııbrlknlıırıııı lıllt satı n .:ıı.:ar· 
nını:ı dOşflnl'n D P •• ılcvlet ya· 
tırınıl:ırınn alahlldlglnl' ılıılnıa~ 
ın cer.lknıf'lll. "' 'ar ki, tın b~ 
'n ı.. yntırınılar da. tkonoınl 
Hrlnıllllk ill<;iı,üııclen çok. t>lll· 
ıı:e O) ınrı lıe•ahınn ıtayaıull. 

fh,l'-TbiDEı<I AR \P '\IÜLTECİl.t:R1'1S lKı\'\ıt:•r t:TTIKl.ERI CA DIRLAR 

Dt>muknıl P.ırtl'nhı •el.iz J'1111 
> ııı..la~aıı ı.ı..ııaarııııııı öıcl ~er· 
ıııaJ«' de cer~·ı gellHI. t'ııı..at ııo 
ıı:rııeıııe. m'mleket elioııomıııo 
dtıı :ı:lynıte fertlerin .ı..mı ıa· 
rııuııdn 1111, fi k ı..nrıar ımııaıııa· 
41n11 )nroıİı .. oırı;a~· yıl, ,au· 
rılan ııcruııı,·enln ıtri toplanın• 
ama Jel ıı. 

0

İkthlurııı para ıuıc· 
minin hııln artıııa~ıııı hlçe .,~· 
)ıın ,,urımlıır polltll.3'!1 b r 
>nııd~n, ozl'I teeclılıll un erın•; 
)l"JI en kı•a uımandn nnı0'~1 eııııe1' ulcüsO ote >andım. m 
ıeıııı ıı:ıtlllil.'e nrtan hlr elddt"l· 
ıc ) Okftntl 111$\dliı çeUn elı:ono
nılk durumu, elblrllıtyle bat.11'

lndı. 

Orta Doğu' da bir çıban başı 

ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111 

çavuş ve Uç erden mürekkep o
lan aaterl polla kunetl oıııe aı· 

catı altında rahatça uyuyabll· 
mlşlerdlr. 

Kamp lçerlalnde, tOşe başların 
da, meydanlarda oynayan çocuklar 
cıan başka lı:ımıldayan pelı: fazla 
klmaeye tesadüf edilmemiş, Ce· 
mal Ab<1Unnaıııra kulak asan kim 
ae çıkmamıştır. 

Neden l>Oyle bir netice bt.aıl 
olmuştur? Ortadotu meselelerini 
iyi bllen bazı mOtehuaıalara g(l
re, mUltecllerln Ab<1Unnwra kar 

Takriben 10 yıldanberl çeşitli 
kavgalara ve gerginliklere ıahne 

olan Ortadotu 'da bugün en nazik 
aiyad m~elelerden birini FIU. 
tinden çıtanıan Arap mOltecllerl 
teJkll etmektedir. Sayuıı l.~ 000 
kadar olan bu mOlt.ecUer, Iarall 
hududunda oaua'dan Halep'e ita 
dar olan blr bölge lçcr1alnde pla· 
ııt ve adalet lçerlıılnde çolı: acık· 
Jı bir bayat ııonnektedlrler. :t.. 
rall bu mültecileri geri almamak· 
ta inat g(lstermettedlr. Araplar 
da bunları tendl tppraklannda 
lııkun et.memelt lçln diretmekte, 
ata! halde iuatıaıere ka~ı ruağ· 
!tip aayılacak!Brını ileri ııürmektc· 
dlrler 

Mültecile r 

!erde bO)'Qk dejltşlkllk meydana 
getlrmlşt.ır. Yalnız &ekiz :nl mü!· 
tecller, Birleşmiş Milletler Kalkın 
ma ve Çalışma Ajanaı CUNRWA) 
tarafından brıılenmlşler ve himaye 
gOrmUşlerdlr. Mültecilerin arııaın· 
da çiftçi olanların aayuı çoktur. 
Bunlar, KudOate ve Tullı:armı:lııkl 
kampların<la uzun yıllar, birkaç 
yuz metre ileride bulunan keıı· 
dl toı;ıratıarıııın iıırnlllllrr tarafın 
dan ekilip blçllmealne aeylrel kal 
mışlardır. ~nceıerı Araplar duru• 
mu dalma bir nefretle tartılamı,, 
fakat yorulmak bilmeyen UNRWA 
okullar, butancler a, ocakları, 

çocuk batım merkezleri, kütüp· 
haneler ve apor aahaları meydana 
getirince lşlerln rengi <1rl!lşmlş ve 
Plllatlnll mülteeller reni bir ce· 
mlyet olarak tqekkül etmeııe baş 
lam ıştır. 

uenıokrnt Pnrllnln ;;. l;;ablne· 
111 geı.ıı > ıllıli: lktldıırının aooıa 
n~ Jat.tneuıı ou 1937 yılı ıoo 
il) ııuıa. ekıınouıtk ııuı:ıu.ı..ıerıo 
eıı crllnlrrl orta-ında bucatıro1 • 
KeıuJ1'1ııdtn yana olmadıııııı 
1.0ll •rı:lrıılerde O)'lart)la orta• 
)'il l\o~mıı~ oınn eenırıtyl ııazaıı 
ıııııı. l<:ln. fi> alları dondnrıtucıı· 
ııu ilin ediyor. iı.tl<lnr gBLece
lerl , e rııılJ olar dondıırullııUt 
ll> ut ımlltlliı"ım goklere cıı.:a 
rı) ur. •·nknt eehlrlerdekl aaııcı· 
> ı nznmı ru nele kı•lm·rak bal· 
ıarı..en, l•llhsııl lıölıesl l<:ID b~r
bancı hlr lktl ııdl tedbirden bllll 
edllıııl,or. Akıilıır, dış ,e ıç 

basıııdıı bl r ara !Ah edlltn bl· 
J Ok ıırnatçlden de n.rcl alnı•" 
t~rl.ıbO~o. )alanlanı)'or. 

Doat ve düşman tnrarınd!ln ay
nı ıı:amanda reddedilen ve İ.arallde 
ki yuvalarına dl!nml'lerl için ya· 
pılan bütün gl!rUşme ve anlaf
malardan tOphe eden Fillatınıı A· 
rap mülteciler, Mısır Cıımhurre· 

W Ab<1Unnt.4ır'ın kunelatçı il•· 
reket.ıer1ne tolayC3 kapılmakta 
ldllcr. Beş yıldanberl Abdünnaıır 
bu mOlteC'llerden tendi payına 
çok ıatırade etmı,ur Kendisini 
onların kahramanı olara tanıt.

m" '"' r mlnl it plardalı:I ç•· 
<1 rln~ ve baraka ann her tarafı 

Q6 ıınıı tl 
Sıkıntının en büyO ı Ordünde 

idi Burada bulunan 500 000 Arap 
müıtec1al, Ordunun 1948 harbin· 
de Flllııtlnden 11bat ettljll l>Olge· 
de yaşayan 500.000 FUlatlnll mül· 

tecı lle bir arada yaşamaktadır. 
Bunların aayuıı Kral HU&ey1nln 
Bedevilerinin uyıaını btre iki o
larak ~ıştır. Nllllr, bu muıı.e

cllcre her •ıesıenlfindn bepst 
sokaklara dOkOlmQşler, Amerıkan 

Konaoloaluğunu ~ tutmuşlar. 

Blrl~mlt Milletler depolarına bas 
tınlar yapmışlar, pollalerle dö~u,. 
müşlerdlr. O~rn yıl Naaırın tah 
rlklyle yapılan ayan hareketleri 
aonunda Kral HUse)'ln İngiliz Ku 
mandanı Olubb Paşayı azletmek 
zorunda kalmış, Ataba Jabr lı:am· 
pında 100 kadar lnaan l!ldOrOI· 
müştO 

Fakat ıcçen hatta Ortadoğuda 
hiç beklenilmedik bir hldlae ol 
du Mmr Cumhurrelsl Nasır iki 
batta mtı<ldeUe mllltccllerl Kral 
HüSe)1n aleyhine kı,tırtmaııa (a• 
lışmış ve moıteclltr de bu Ucl 
hafta oerWnde> Numn bütün 
tabrlkltrını <luymamazlıl:tan gel• 
mlşlerdlr 32.000 nOfwılu Akabat 
Jabr kampında bayat tamamen 
aAkln ve .ııeııalz geçmiş, r.n ufak 
bir kımıldama olmamı,tır. Bir 

OH ... YAŞIYORUM ... AZ. C7AHA 
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ft olan ltlmat1an111n aaraılmaaın· 
<la başlıca aebep, iarallln Mıaıra 
:raptıtı taarruzdur. Oazzada 220 
bin mUltee1, tendllerlnl yurtlan· 
na iade edecetını defalarca ııl!y
ledlAI, vaad ettıll AbdQnnaaırın 

inalllller karşısında nııaıı mağ
ltlp o!Clujtunu gOzlerlyle gOrmüş· 
tUr. Her mOltecl tok, te.lı: acı ha 
klkat1 anlamış, hiçbir Arap !ide· 
rının İ.arall'lllerl denize dOkeml· 
yeceıtlnl ve kenelllerlnl yurtıanna 
ka1'uşturamıyacajtını anlamtftır. 

Bütün bu hldlulere balllı ola
rak içinden çıkllmaı: gUç bir du
rum daha meydanı gelmiştir. 10 
Yıl müddetle himaye altınela ya
pma tarzı da Flllatlnll mOltecl· 

Bu yepyeni cemiyet kendine baa 
birtakım usuller ortaya çıkarmış 
tır. önce gayet hareketli bir 1$ 
aahaııl olarak gıda madelelerl ela· 
ıııtmak üzere veıılka usuıu kurul 
muştur. Fakat bir gün U?."RWA 
memurları yaptıkları tontrollar 
aonunela gıda maddeleri veallı:a 

sayısının mevcut mültecilerin ıa
yıaından 150 000 fazla olduğunu 
~bit etmlelcrdlr. MUltecller. ara· 
aında ölenleri UNRWA'ya çok az 
bildirmişler. l!lenıerın vesikalarını 

.saklamak ve>-a ııatmak için ceset
ler'! geceleri gizlice ı:ömmUşlcr· 

dlr. Muhtelif tehlikeleri gözo al•· 
rak buı ı.ıer yapanlar, mcııe!A 
:reter derecede yiyecek vealka&ı 

toplamata muvaffak olanlar, ya· 
but marangozluk, sepetçilik yap· 
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ehlrlrrctekl satıcıra empoı• 
t'Cllleıı cıDondıırolnıus Ftyal» 
lnrııı filli olarak J tırürlüı.te ı.:al 
mnsı, lsllh•al bfılıı:rıertne de ar 
nı osullln ıatbtı.tııe battı. P 'f, 
ııln lıöyle bir tedbiri nthate1 

tatbik nır\ kllntı !.oyması ı•e• 
lıOJ Uk ı;o&ıınlut;un Ziraat ball· 
lrn•ın11 ı:ırııatınn kadar borclU 
nıll)Onlnn·ıı insanın bir 11ııd• 
nıahvınR )ol nı:ııııııır. \'tızıerce 
rııllJoıı >nllrlloıı~ lşlerlu verllll 
il ulmnsı için ıle ıınnıan l'P Y .. 
ııı )eni )atırınılar ıereklfOf· 
Yııtırım 1 ine Arn \erml'k, olnt• 
diye kaılar yatırılan ) tızle~ 
ıııllyoıı liranın sıfır olması de· 
mt'lu \'ntınmlnra de\·arnetnte'
ııarn lıal'mlnln artma,ını deraJll 
l'tllrert'k. 

Hn rlionomlk çıknınz.ı. 111· 
llrh tı \lnııııı, ıı- ı nın ClıılO 11'· 
11•,ıt 111.lrlı 111 hile. ı.ıı· 
İn) kOlfl> ıllızlüıe çe'1· 
rrııın_ ıırııı. D. P. ııln ot· 
ı.oııoııılk ııl4ıılrırn fazla ııtJtf 
\erııııı:ı ıle •u)lenenwz. 19:'10 
•cclııılrrlııc peı.. az kula. lsıaıJ 
ııu• 1ı haşkaııı n\ ukat Esat (8 
ı:a ı.:urueıılardnn blrlıır: ""' .. 
<'imi knzaııaııııırıı. bir ıı.:tı~adl 
111411 hnı>.ırlıısnı.ıı drcttırı zam.ııı: 
ulı.ıt-n ı ll olliıı drıllglıı hrş ıııı 
cılndl' ol11r.ıı ee\·aııını ıııııııştı 
t'sat C11tn D.P. den o tarthlt 
lsClfn tlll. •'akııt D.P .. ı..urut"d 
ııuıı lıu ı•kononıll• ıuıııuıeııı' 
lı:ıtlı kalıtı. 

M oderno Oa.erl!llnde bir kaç 1 ma resmin ne olduR\lnu, ne ol· 
İtalyan ressamının raı;ıı madıtını ııayet iyi bl!lyor yln11 
boya ve .. uıuboya rcslm•e· de. ltınalı bir çalı§ması, taze bir 

rtnden meydana ı:eıme serı:ısı a· paleti, zaman zaman ı:Ozel blr 
çılcıı. Sergi, 8 Aralık ı:unune lı;a· hlsllll!il var. Doıtruşu o yaşta 
dar açılı: kalaca&. Mocıemo ga1e- bir ressam tçln. hele harika ço
ruıı ısc. Cumhurıyet caı:ld~lnde. euk <la olmacıııtına gOre r.ergısı 
lstanlıul Racıyosuna varmadan baylı başarılı. Bazı Alman ııazc-
blraz öncedir. 1 tecllerinln )'azelı~ı gtbl. tlerltil I· KONSERVATUAR TORIC 

Bu serı:ıyı ıaRlayan. İtalyan kül Çin çok şey vacıeden bir in.san. 
tür hoyetlellr. İtalyan Kültür He- Luıııı Coppa"nın tablolarını eı MUSiKiSi KONSERi 
yetı. ckenell maheluı lmkAnlnrı kı bir aazıı:eçten ı:eçırınce, Mon· Xon ervatuar Türlı: musikisi ıcr• 
cıliıhlllnele• yıllarelanben hiç aba· elrtan•ı veya Felnlnrıer'I lstıı<llğl heyetinin 8 Aralık Pazar eaballl 
mayan bir faaliyet ı:ıseıerır. Da- kadar &evsin, onel• eleh~etll İta!- eaat il de Şan slnemaıımda -:r 
lıa zlyacıe rnüztk alanına sapla· fnn bir huııusıyet buluyor Bu. rcccıtı haftalık mutael Jtonserd' 
nan bu çalışmalan ara sıra böy· bozan konusuncıan ı:clmcktcdlr OOllzıır makamınelan eserler ıcr~ 
ıe bir eeraı cıe eü'1er .Nitekim ta- P.ca.sı.o•nun ilk kübik tablo.su ecıılecek ayrıca Mustafa Kovaıı__c,. 
ıanlarını ııerçekleştlrebJllrlenıe. La Horta köyünü ıı&teren resim ve Mefharet Yıldırım tarafınd .... 
Roma moelern Sanat MOzesı mü· <le oleluRu glbı U5tüste yığılmı~ aoıo şarkılar ellylenecektır. 
dili o Palmıı Bucarelll'yl bir kaç küb:er hallnelekl evleriyle iach!a l • · • • • 1 b let 
konreranıı venne.ıe Ur.ere bu kı~ \'eya Forlo"ru buluveriyoruz. Ba· ISQn iŞi IÇln ta e e , 
ietanbula çaj!ıracakıardır Ayn. 
ec><len Bayan Bucarcııı. Eyiıııcıe, zan renklerden rıeltyor: Sıcak 01• Ankaraya gidiyor 
Naı.ıolldcyken bana da bahsetmlt sun. ıkullanelııtı tonlar, oeftat ııe 

boyanın kA"ıdı lı:apatmacıı"ı yer· Senatonun, lisan öRretlml e-
ti ve t>u Uıtlmal üzerinde ı:örüo· 1 1 

• " Ugll1 moracaatıannı ııtırüşmerı' 
1 muatuk. Kendisi dünyanın en JI· er 8 kesin tezatlara <lüşerek Vld· sını:ıen muıtber olan Unıveraıte t 

ı:ı çekici bir ,chrtncıe. Roma"dıı.. aot11 bir mizacı akııetttrıyor. Ba- lebclcrl, bugün Anlraraya bir ?ı~ 
ehemmiyetli bir mevki ltııal et- zan resmin ritminden. çtzgllerl· yet gönelereceklercıır. Teııblt edıır,.. 
ı:ned:le kalmıyor. bızım sanatımı· nın kl5şelll!ğlndcn. hızla aktfın· ıo kl~111k heyette bulunan taltll> ıı 
za karşı <la kuvvetli bir mera.o;: dno ı:eııyor. Nerecıen sızanıa eız. !er, Ankaraela Başvekil Adnan :. e • 
be5llyor sin, resim unatının dünyaca be- ııercsıc temas teminine çaıışacaıı:c-

Luıııı Coppa. Napoll kör!eztncıe- ntmsenmış kalelelerı yanında. la· lar ve llııan konuaundakl şlltlY8.,. 
ki İ61..hla aelasında doğmuş. Daha te bu İtalyan taraftır ki. Coppa- terinin halli için yardımını ıaıeY 

yınnı ÜÇ yaşında. Ama. Şlm<llelcn :.~ ... ?.!~~"'~~~~:.~! ... !~!.~~.t.~.~.ı.:: ..... " .. ~~~!~~2.1.~ ............................ _ ... _.... 
Regglo Calabrla <la. Napoll'ele. Ro 
mada. La Spezla'ela. San Marıno, 
Perrara gibi ltaJyan şehlrlertyle 
Prankfurt. Nurcnbera ve Holhelm 
<le ı;ergller açmış. Ayrıca Güney 
1talya Bıennaleslne ve Frankfun 
MIİ!etlcrıırası Ekspresyonlı;tler ser 
glıı.ne kntılm~ Jtalyanlıınn, g0. 
vendtklerl bir ıccnç ressamı te~vlk 
yolunda nasıl titizlikle ll&llcnme
lerlne hayra)\ olmamak kaabll mi? 

_.....,.. ........................ " ....... -.................. "''"'"-"'' ...................................................................................................................................................... "'' ........................................................ . 
Ser&lele on iki yağlı boya. otuz 

altı Akvarel var. Bunların hepsi 
a}"nı deıterde deltll Ressam. ı;ulu· 
boya kadın başında oldujiu ııbı, 
ne kadar eerbcııt bir eürüşle bo
yayı kullanmış olursa olsun, foto
grafı acıcııran bir çalıamaya C!Uşü· 
yor bazan. Dell~lk konularela av
nı kompozisyonu tekrarlıyor. A· 

- Bana ııncıcco Rex, cıeytnlz. 
Ne otur? 

Oenç ıuz b r kaç cıeta bu ismi 
tekrar etti Sonra: 

- Çok ııen bir ıs m Dalla tat
lı blr ~ekllde ııöylcnemez mi? 

- Herk bana •Ren eler 
- A. o halele <laha IJI Ben 

herkesin yaptııtını yapmaktan hiç 
başlanmam Vaıt.:tylc blnsı varcıı. 

Onun da ıılz nlcller ı:tliı ı:ar saç· 
lan vartıı Ona R cet c:terd.k. Size 
<le O; le desem olur mu? 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 26 

xı 

- s z söyleyince Rlccl ele ba· DO!' Lt:A!'DRO ~ELAM 't Rl\ Ol< 
na hoş ı:eıır 

Genç tız yine ı:tııerek: 

- Kaybedilen zamanı kazan· 
maıta bnkı~orsunuz. Uç haftadan
ben susmanızın acısını birden çı. 
karııcaksınız 

- Suçlu gibi beni mahkemo hu
zuruna çık rcıınız. inaatınıza kal· 
mış 

- Saat onn ~yr k kala tera.:,ın 
buluphm Yemekten evvel bana 
bir kolttcyl ikram etıerııın.z. O za
man :ıütom verınm Blrazelan YI· 
ne görUşQrüz Rlccl 

Elini Ootümıek Ozero uzattı 

Garrııtt. başını eğince ona muhab
betli eliz erle baktı .Ayrıldılar 
Kız aı ansl!re elotru ya!tı~ı. Göz. 
lerlnl hü.fı Rex ·cıen arıra:nıyor<lu 
O kadar elalı:ır. ve kafası mc~gul 
elO ki asanııör rnrmuru tk <lefa 
~t ı •ıı kcnd ine ı;es!cnmeğe mcc 
bur kadı 

saınt Sobastıen"ele alqam yeme
li! aaatl onla ırece yansı arasında 
yenilir ispanyollann yaşayış tarz. 
tarı kenelllcrınc mahsus ve bam 
bıvıkadır. Çay .saatinde öğle )'emcıtı 
yorler. akşam yemeıtı ııaatlnele çay 
hanelerde elana ecıerıer eabahlara 
kadnr Kazlnoda kumar oyıuırlar 
nu arnıın da akşam yemetı ycmcıte 
vakit de bulurlar Sabahın erken 
saatlerinde gencıer tçnıa vo ııoıı 
ornnmalia ı:telcr. 

Oarrett. akşam yerne#lnl ote!.n 
lokantasınc:ta yalnız b.şına Yedik· 
ten 110nra. cıokuz buçukta tarasa.. 

a çıktı Her taraı bombo~tu Gar 
aonlarcıan blrl.8 ne seslendi 1no
c nc.a·nın acvcı ıtı kokteylden iki 
kadeh ıamarla<lı Hava henüz ka· 
rarı ordu Ufuku dalla gQneşı:ı 

lm~ııııaı bclllfell Körtcıııı "' 

tüı; ~ıklar yanıyorcıu L manııı 
lcncrı etrafı vakit vakit aycıınla· 
uyorcıu. Sol<la tA topeele İ$!'Uel<lo 
kır kahvaıının ı~tkları parlıyor· 
<tu. Teraaın alt tarafınela dola1an 
lann şen SCtilcrı ve kahkahalı-, ı 

duyuluyorcıu B!h11n bunlann ~ıı· 

nıbaşıncıa cıaıı:alanıı ııet1ı de var
dı. Bu mavi ı:cccnln ıükQnetını 

gitar 6eslerı do bozuyorc:ıu RCA 
eakln aelımlarla dolaşmaııa ba,ıa· 
dı Arada bır ıtellp parmnklıltı. 

dayanıyor. otrarı eyredlyorcıu. 

Yanıba~ındakl lAmbadan d!iktılen 
~ıgın altınela renı:ı elnha ı.nrı, 

ıı:llz.ıcrl daha ferııız ı:örünüyorelu. 

Yalnız kal<lıRı zaman numara 
yapma!ıa. n17eıı görünmeıte lhtl· 
yacı yoktu. ~te o zaman teOl550· 
ı1l ';'e elemi bütün Clerlnllltl ile 
kencıını belll edlyorcıu. 

Arkasından '<loıtru ı:elen hafif 
bir ayak Bftll cıuycıu Ta•ıı bir me 
nekşe kokusu etrarı sarcıı fpel!. 
gibi yumuşak bir yanak ı:cldl ra· 
na~ına cıaıancıı. 

- Aman yarabbi bu ne hal ... 
Korkulu bir rüyadan uyarım!§ ır • 
btatnız Allah aşkına ı:ıe var Rlo
cl? Ne oldu? 

F'a.knt genç kız <!aha bu 60zle
rtnı bltlnneRc meJ<lan kalmadan 
Rl'x'ln ytızünün ifadesi yine <l&
Alştl. Alaycı. ı;atı:acı hallnl takın· 
elı: 

Bana verdlltlnlz randevuya 
ııelmlJeccıtınızı unarnk (lzü!Uyor
duın. Umıtaızllk ıııaanı ne hale 
getınyor, gördOnllz ya ... 

lnocencıa. ince kaşlarını çat& 
rak aert blr l-.;ta ile. 

- Dana martaval atmayın. YU\ 
marn. Benim cıe böyle mahzun vo 
ümitsiz anlarım olur. Bütün ha· 
yaum. geçmiş ve rıelccck gQnlc
rl)'le g!Sz!erlmln önünde canla
nır, hl'r taraf zlnelan ı:lbl karan 
!ık görünür. 

Eliyle uzaklan ı~ııret ederek: 
- Şu Otelerdekı deniz kadar 

ıılyah ve karanlık... 

Sonra birden n~elenere~: 

- Yok. Bu ak,am neşesiz olmak 
ıatemtyorum. Aksine parlamak ıa 
t.yonım. 

Uzertnelc iki kokteyl lladehl dU• 
ran masaya yaklaştı ve bir kaç 
yuelum içki içti: 

- Elbisemi naıill bulcıunuz <il· 
ye ı.orcıu 

Sırtında zamanla aararmı; cıan
tel bir Manllla .,aıı varcıı. Ani 
bir hareketle o~ıı omuzlarından 
attı. elblııe31 meyelana çıktı. Ozerl 
mavı vo y~ll pullarla ı~lenmlf, 
ııar, kılıf gibi bir elblııc idi. Sim· 
slyab parlak saçları kulaklarının 
üıerlnc <loğru iniyor ve ipek bir 
oapk .. rıtbl baııını ııanyorcıu. Boy 
nuncıa bir aıra renkll boncuk var 
cıı: o pullar, boncuklar. renkler 
lı;lnde bir Asya heykelini andıran 
bir ha:ı vardı Rex: 

- .Muhteseml Dedi. 
Oenç kız somurtkan bir cıudak 

bQltOtlYle: 
- O kadar mı? Dl)'e 60rdu. 
Rex omuz ııl!ktl: 

- özur dilerim, bu yeni mo
cıcııero aklım ermiyor. Hem sıztn 
ı:uzellllitnızı arttırmak için bu pa 
çavralara ihtiyaç yok ki ... 

- Paçana mı? Zavallı elb!Sem. 
Be:ı <le onu çok beReneceRlnlzl ıa
nıyordum. 

Sonra Rex yalı:laşaralc yavaşça 
aordu: 

<Denmı var) 

BUGÜHKU r 
HAVA YefillıOJ Metec> 

roloJI lıtaJJODU• 
dan aldıfımıı bllclye söre; 
buıün aralıklı olarak kar raf· 
mata devam edecek'Ur. Rllzıı:ir 
lar yıldız n pcyraıdan tl'rı ola· 
rak uecfktlr. F.n J'llkıl'k 11caklık 
tahmlnlfre core +ı. en dUşUk 
he -2 olaraktır. 

DUnUn en yük~ek 61C&klıtı .ı.,1, 

en düsllk lst' - 1 dıortte ld1:.:___ 

T A l<VIM ıı AR.uıK ıo:n 

,,. ~ "·' 
,\\' 1!! - nu-. 31 - liı\81'1 :?il 
RU:\fl ı:ı;:ı - li \ S1'1 '?O 
lll rrl 1877 - Ctınıızı, ell'\'\'l'l il 

SABAH 
ÖGI.1!: 
KlNOİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

Va•• ' ' F.?ın• 
07.01 02 211 
12.0t 07.23 
14 28 09 41! 
16.41 1200 
1810 0138 
o.; 23 12.41 

Oazetemıze cönderllen 1a 
ular te resimler bıudnn 
baıılmasın iade edllmea. 

T.ı!ı ••• ;ı.ı . . . ... 116) 

31 Arcılık keşidesinde 

Her 150 111'8Y9 bir kur'• nuınera .. 

Futa izahat için ıJın•ınaıım ""'9rfnt 118nuıt ldlnl1 
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1s1anbu1 es~afl bugü~kü 
1

C· zakorkusuır-,-3-~-:f,--~--ff:-i-1-~J-?;~-;;fi-.;~-F,~~-~~-;~i·~~-~-~.f.-df 
d Ur Um dan $ika" yet edıyor mebusları DEMOKRAS İYİ ~:rııı~~:~~~~ı.a.;::::ı~;~~~~~:~n!: 

ı 1 11 rn11111 ııe ı0rt ru·cle tl rmtı..ttn 

Esnaf ve S ana tk ar 
yapılan cam tevziinden 

Dernekl eri 
35 bin 

Bl. rıı· g-ı· halka V 8l,. f8S1' n d 8 n KURMAK i Ş 1 !~~::~ı~ı:ı~·a~~:.:~:~~,l~ır;:tı::~~~ı~: 
enıtı R.' dınl arıını"n belir li ve 

1 
8 aJ Rurh an Rtlıtt «Zııfnn ılurulnııı• hlr rtü uıwe ,ı,teml-

11.ra kazanffil$ (lt!.;I haş:<"a7.ı,ı11 <1 11 T llrl.I· ıır, ntık bi r dUıı)a ıuru•Onl' ! a· 
Yt rll' ını:eı.. flf'rııoı..rıı•lnlıı hlp ıılmllJ ı ıurı dl'lll midir~· 

'ÔCEKLI FRANCALA _ Burttne kadar lçlndtn ı:azoz kapa-
tl!ıı .tı. ıu parçaları, iplik, papuç demiri 

lstanbuı Esnaf ve SanatkArlaı· ı yap:nı~lardır Toplantıda bo. ;;a .. -
Dernek\erl Blrllğlne ba~\ı büthn \ar cıertıerinl belirten ıı:onuşrnalar 
cıernekltrıu başkanları cıon ut 15 yapmışlardır. Bu aıracıa A- ·akkı.bı
te birlik merkezinde bir ıop!a.ıtı ccılar Drmetı ba: kanı çıkanla.'l ka .................................................................................................................... 
Tarsus ve Yenice seller altmda kaldı 

hıı Pl1a•ada sıkıntın çelıll•n nice maddeler, ha t ti yırtık çorap çıktı 
ı._. 1~ COrdllffi mllz ekmek; bu dda acalp nesneler listesin" bir 1en lslnl ı Ha~ı ı "'"""' mır o.unda mQnaıca.e ımklnı lıi· 
ıı b:: •ltl'RT .. u Kanıarc ılardald bir francala tınnından .h lz TekP. ısım- makineler bü~·ük hasar .ı;::ormü.,. ısıl ola.>naını~tır. 
Qb r l çinin dün aldıfı bu kurtl u ekmf'k, kurt ' u ile birlikte Btltd i1e bu aradı mllron.arca liralık pa· \it K:-" ııt, :- l l~\R \LTl"\D.\ . 
1011 ı(& MüdllrllJfUn" IHllm edilmiş tir. l'apılaulı inziba ti tahkikattan muk ile tezglh:arcıa bulunan eşya· Din ıiı .t' \ \R 
1111 rıı. ekmtfln , lıurtunun da ilmi dtlt konusu olması için t' nlnrsıu !ar ışe yaramız ıııı.ıe gelml§tlr Pab- Mcr.ı;ın clv rıncıaıu irili ufaıı:,ı 010

JI EnstltOsüne cönderllmesı muhtemeldir: .. rlkalarcıaı.ı ıı:arar mllttan 15 mnro ı çaylann u_,maslyle şehrin btrr;o.ı: .. N ......... A ........... T ...... O ................ k ....... o ........ n ....... f .... e ....... r .... a ... " .. n ....... s ..... , ... n ....... a ..... [~:~;'.j~g~:;i;~J~~i.~:~ ~~~::~::,ş1~:~~jf::&~r~ 
ıtu bllelırı.mektedır bütan 1>ebzc ve merva bahçeler.nı 
:ı l\Öl Uf, 71 F.\ \ IKllIH tillıar kaplamıştır. Bu a r ada• bir 

S k I 
Tarı;us çayının t&.ima&yle Yenl· çocuk ııuiara kapılarak boğulmu~ 

t t ce kaza:ıının Arıklı köyüııd!I 13, tur Suların lstllAsııı a maruz ka• evenson a I m 'yor Germeç köyunde 28 ve Yükııek köy lan evlerin tahllreıııne cıevam edil 
tıe ele 30 eı; tamamen yıkllmı~ \'C mekte, kenar ııemtlercıe sokaklar 
bir o kaelar bina da oturuimaz hl· b.rer çay mınzarll!ı ver:ne;.tedlr 

".ı•senhover bugu••n ı•kı• partı•nı•n le ı:elml~tlr. Bu li:öycıekl eı;lerde llHU.R \l,f:\'l\l \:'\ «:. bır!ke:ı aular bir metreden ı az:a- Kil\ ı . ı il \ \R 

lid cıır yukuroı·a köylerıncıen Şeker- Tarısus ve Yenice cl\'arıncıa he-er lerİ ile görücme yapacak dere lCta!talı, Yo.ukoğlu kö>lenn- n(Jz irtibat tem n ecıııe:nllC.."l kö~-
y de de bo~·ük ta?1rıbat olmuotur. ler bulunmnktaelır Me:ı;tn ve A• 

Anadolu &Jınaı \ıt;n ... ı-. \ f \11\"\ \ danı \alllerı ile T arsu.s ..--e !'eni· 
~ \Ol.l K\P\'\J)J ce karmakamlıın 11ey!Ap bölı:estne 

ıo ew York 2 - Aellal Sıevenson ı verere.ıı:. cNato toplantı ıncıa Ame- giderek alınan teelbJrlcre nez&:"ct 
... ~teı.ı Nato konteran:.ına kıtı!· rıı:anın cıı~ •• ,,,a••tlnln elaha arı~ Tarı;us ~rı ve cııter ırmak ve D 
........ .. a J - • • ı 1 l etmL§.er•(J r. u köylerle irtiba t te 
bııc nırett.ııcıe olmadıRını dü:ı bir halele bellreceaını ve bu auret ça}ların taşmas.y e hıı&u e ı:e en mlntne çal!fılmaktacıır. 
ı, ll'tnna:~uır Demokrat lider, no .. -1 le. Atlan tık ittifakı için ven cıen ı.ell~r Mer:sın • Tan.us • Adana yol Hı .. \ lif ı Zf oııu:nı:: 
._ ~ar nı 16 aralıktan önce b 1 ! arını kapamı~. bugün l!&At 12 den lı ,L ".

1
,

1
,
1

,
1 <.ılllles·a kl ,. i t ır ltlmat havuı yaratı acağını ü itiba ren kara ve cıcm!ryolu n akli· " • " • • 

ı rıı açı ıyaca.,ını Te Taı: e- m.d etme~te)"lm> demı~tır. Tal'6Ul!. Yenice ve ?.lel'f;ln cıva• 
Ct n bu 11uretle aon bulmU§ o a· " • yatı tamamen durmuştur. Hıilrn 
!,_kını ı.övle:nıour. Harıc ~e Vc.ı:ı- S tevenson. '"ann tıa,ıanın, her bu yol ıuzergıihında itı buçuk rında telliCete uarayan vaı ırıd~-
'"11 lara ilk yan:ıım:ar yapılmı§. ev.eri ,., ,., tnUn kkaten mü•aı·ırıııc Y•P" lkt parti llderlerl ile Beyaz Saray- metre yuk6rlrlıltlnde ı;u tabakMı 1 -..ı.,. t • EU a r.n Uitll&llınn ugra.v anl ar ba:";;a 

t<ı a ola n Stevemon, WMhlnı I ela yapacaııı topluıtıda haı.ır bu· vr.rdır A~aına aotrru ı;uıar çe.ıt.ı yerlere nakledllmıo. bu a rada gıda 
1 ııa h ıttıket 11derken bir bt ranat lunaca~ını lllve etmıotır m .. ğe baslamıesa ela kara ve de· 

.. l 'P. ~ ataC'.ak ihtiyaçları ela tl'm!n e· ................... u...................................................................... . ................................................. 4................................... dlln'l10t1r ~lerst.ı, Tarı;Ufi vt Yenı. 1 

, 1 1 k b • ı • J r rl l' ınt~ ı l('ln uc ııt ııııı. lılr ı ıı ı:üzel örnt>ı.: iste Bu rhan 

~~~nv:ü~·!~~~~. ~~~~~~11.eno~ a 1 oya 1 1 r ~~~1-~1 ~1~~f'h"~11:::ı1t r~~~·~ 0\ ~:~ ~~~~~·u:~~~ ~1~z~ıirı~.~~ ~:~f'u 1>~~ 
rızamna.>nesıncıe acıı geçen bazı I 11 toplu 111 11ıın11 dtmoı..raııı. bir ha· ıannı b4'r;rndlıtl. ht'll rll m .trlt'r 
maddelerin piye ada hiç bulunma ya ta 111> ık oldıııunu •nı umın· uı:runa B\a• mnı..ten J,;ntınmaı 
G.ığını sövleml.ı.tır Caı:ncılar O rr.e- u u.u>t ııunablrıru ıdcn ıar, 11.tlılıı ra ı:tllıı<'• hu l•ln ı:or- •nndııı bi r D)dının Lendi '\.1•111 · 
ili b~kanı !Se tahwlerelek dOzcn- ıııcnndıuı bah'f' ba•lı ... orlar. n r - rlnr b"' lr•lne lhan rı r t mhl il· ıuzllk vüzüncıen ca.>n ıkın ı•ı çr-- Anı-arıı., 2 - Cııwcıar savcı.aı iken 
k11Cl.ğlnl. İolcmecller D!'rnegl ba . D P. mılletvrlı:ıll 6 eçllrn Harcıar Dur- molirn•I' 1 ıtPrÇtkl f'• llrnıtı. ı~·ır ıuro, nıııuı ı.ırtrı. ıı t\ ad roıı dr r 
ıtanı da ıtne lhtı}açlan için \:I"- ıan:ı> ın en. Hür p Kocacıı mllleı- il~· nf', 1111 ı:t~·mt•I &rrf'lill.rml•!.. ı:l•lndrkl deı lrltl. d r.n lmcl r a-
reken 6aııec 500 ııralıl: ellhlz.n "reklll Turan Güneş a.ryhlne, Güne- Ruıın 11.llrlar partl•lnln ba•ıaza· Lılarınılaıı. 11.r . muhal f'ftı ~ıl· 
hali çıkanlmadı ını Bakkallar Der· eın meclb kurauauncıo kendl.61ne va· rı "6) in~ ... l•ln l~·lndt ha•ka lnrındaLI bn .rıınrlı a: ı nd an. rad 
neıtl başkanı ıse ıoo tonluk lht.- zlfe.tlnden doları hakarette bulun· ııııluoılar ı: ı 1.ırndlıılnl dü UnPbl· ~o ı.onu•nıı\larından. yayınladı· 
yaca karvı!ık 20 ton Jdiıtıı 11:•r ıcıı- Cluj!'u, şeref ve hn~ıret,nl rencide llrlı. llf' mf'k •on yıllnrdA ı.:t • ltll ı:ı. u::-ı,n,ı ~lt'l..tu pıı drrı;l •lndrn 
tini belirtmişlerdir, Bakkallar Der· etııcı leldla41yle açmıt oleluQu 25 lıürrl)rlll' rl kt~ ı .. ı onlr.rll-1 ttd tanırlıl:ımız. ~l'\"lılml ı btT !'•· 
ne 1 başkanı bu arada pera .cncıc- bin llralık taz:mınat d vaaı Ankllr& tılrlrr lıuııuıı i~·tn alının ı• ! Ue· zar "a Ltn.,lnl rf'd ıltd l'r• I' bu -
cl iclrının ~·anı :.ıra toptancı t.i· 3 Aslı:;c Hukuk H kimi AbdUlkaCIJr ınrl. 1) I'. lldtr ltrlıılıı ııı ııhıı lr· ltııttt uoıntlnrı !'J \;ar<a ı..ımc n c 
rının da be-Urlı hACller tlibl tut~l- Ozo:uz tarıırından reddedilmiştir. rrı _ıılları ıı ıı a nı ll l l'tr. ıtrdll.lt·rl cll,relılllrlı~ 

mnı.ını lsteml~tır Red tarıırında şörıo denilmektedir nı ıınu tulııı u~: 1 tırı.. ınlllt>llnln Kt l~I'. ııt 111o ı. rnoı.ı-ı ~f'rlt!tl r · 
Da.ha ısoı.ra birliğin mııll el\l'"U• •B.r mebusun teşrii vıı~1fe lfııaı eş. ııtnıııı.uı ı ı. ha) ııın ıı la•ıııa• ı ı. nırli içi n 11,. m••ll ır rt' l. lld l r. dt 

mu da ı:örtl§tllmüş ~e halka • apı· nasında ve me~lla kflratuünde ifa çlıı hl r (•oı. mrrhalrlPrl a nırı•ı >or. aı r tıal\t l11 A doı;ru ıörlh. 
lan Cllrn te\'Zlatındall 3i> bin 1 f'I eyıtdll\l habız fillden dola)"J, bU hak ııerr l. ll ı; I • OllU t' ll llR 1ıırın .1 J, 1111· 
ı:ellr 11a"lancıı"ı \'C böylece !:ılr:tk aız fiil, •••b m-"· Az•••ndan bırı· 11 1'" rl f'lll•f' ' 1 ' unıııa 1 ı..oıar ... 

" "' ..,~. ·~- ~ rııı. 11. tld a r •andal)f' •lnt otur- ı • •'ı•n ' fl l lü f' 1 ı du borrlannın bir lı: t!lDının öden•bll· &ine·. ıster meclla rela1ne vcı ıaterae •<r~·< .. < "' r • \ l f'• · 
' fltı hlllll ~onra müm ı.u n mU•! Kı- ti " ııl' •\• r"I' ı r ıı ıı l ıı • l l lt dljtl açıklar.ını tır mtcll.6 d'"tnda bulunan bir ••ı:ıaıı ' " "'< .. " a • • " ·· 
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İ1TANBUL BAHKASI 

ma•-•·ecclh o•·un·, m--ullyetalzlfAI saı·a-ı. D .P. lld t rlr rl f' •l..I llf d l· \ mtrl l<an ılt111o ı..ratlk dOrf'n l ı..o 
"" "' ~ • ıılarındn l• t tl.ltrlnlfe ınnıtt· ı t,; ı ı;; l a 

premlb! hem cezai hem de hukuki ml'n :ronılmı~l ıır! 0>e• u ru anıaz.. uru ımu. • 
ve mı\lı oımak uzcre mutlak n 'kıı.· nıa ın~ı. hlr d l'nıokra-hılıı ır-
tldlr. l•ın t uha fı t• l.I ı ı.. t1 ıt 11r tıı rı.ne ıntı:nı aımııı.. m t dl'nl bir ıtle-

Hemen bUtun cıemol:ratıl: m~mle· 
keıler aııa:;aularıncıa kabul edilen 
ve ana.;asa hukuklarında cmebuı:a. 

rın odrml m~ullyetl• prensibi cıı~e 
anılan prensibe gOrl', mebuıların teş 
:riı ı azlfelerını ifa edrrlerktn her 
türlü tesir ve taz)"lkten bul olma· 
!arı ı-e korkmadan t!'şrlı nz:ICelerl· 
nı görebllmeıerı ga) u.ı drrp~ oıun· 
muş:ur Ceza torkwu gibi tazminat 
odeme kortwıu ve encıı~uı ele mebur; 
!arı vulfe!ertnl bihakkın lfadan ı;;e· 
n bırakablllr . .Anaya.anın li. mad· 
cıe~nlıı gerek lA!zı, ı;errtıe ruhu iti 
barlyle ademi mesullyetın hem ce· 
zaı, hem hukuki ve hem de mt:ı 

,ılldır esı.! m uhalrfotlıı , 0ınn· t'l'&r do:ru ı: lıleıı hlr :rol t u t -
lfaıı. lr.ln rlr n ı:-lıl iror. n an u .r . 111nı. do mı l oı lill.n·u~ t'ç ıtt''Sll· 
lldrrlrrlıılıı ır ı.. rrırladıı..ıarı rıı.ır- ııı. lılr •tı rr btt) ip. ı ı.. ıı ıt ora 
ırr trnı:oıı (' 11.1'. ll rlrrlrrtnln dl· ı.ırı. .. ııı > ıllıli tf'I. psrtl ldarr•I 
llıııll'n dü m o,or t.~ ı.ı muhnlrlıo · •atlnmıık l•tl'}tn ~nzıır. bn 1,:e-
tlıı ı.u ııaııdı ı: ı lddlıılnr. l• tl'lilrr 1t bohnnelrrı~~ nıaul't' tlerlt 
oltluııı ı:lbl :f<'Ilf muhnlf'Cf'll' mi k1111 •rrl knıııtıraıııaz. ı fl rJ.; lytde 
ra• ı.. aıııu~ ıır. D.r . lltrl ı;tll'n· lff'ıııoı..ra• I ı;nl'~ı n('jlllltrd lr ~o-
ltrlnln e~ı..: nutu ı.ıarı ıı,, t '.11.1'. rıııı ı:ldl.ror. R ay Btlı:r hunu ben 
Hu r. P. \f' C.'f.P. lll'rl ı:r.lrn· flrn çoı.. ı,-ı bilir. ~fll l l't üç. hl'• 
I Prlııln ~lmd ll. I nııtuı.ıarını•)ıııı ııt•ll d lr hu tıll.ü arıtındadır. t ı ı.: 
)ana ı.o~·ıp ı.. a r ıla• tırnıl\k '"· \ f' rlmlnl ın:;o dl'. 11.ln<'I ıtrlm l · 
tf'rl ı..aııo. rı ı. t r ,f'rl'hlllr. l nızn- nl l!I~< ile alıl ııım ır hu tıı ı.. ıı~o 
ııırı lia11aıııı , a ı ııır n11•tnl oku r hlı· ı. tııı•r ıtri! " mlllttlml zlıı c-
~ıı ı.. , o ııuıuı.ıarın dun m ü, .ıoı. llndl'n liopara m az. Blittın ('aha
~ a b ıııu n mu •orl tı ırııııoı an· lnr 110$1\ rı ı..m ııya mah1'ftmdur. 
l anı aı. ı.oııı.v olm ıır~ ,\radarı > ı l 
lıır ırçml~. :rt rl r r, d uruml ar, OKTAY AK BAL 

\' ıl Sonunda 
cen.n maruz kaldığı ıoel fellkett
nın &O ın lyÖn liraya yıkın zarar 
h-usule getıreltğl btl<11rllmektecıır. 

Hakiki durum ı;ular ~ekt:dtkıtm 
aonra anlaşılacaktır. Z ra. belle~ 

llnl olarak etrarn yıı} ılelığından b r 1 
\Ok oO Ok ve kü\Ok ba) hayı; an 
ı;el.ere knpllara:t bogulmu~tur :::.e, 
llbın abnCIOz vukubulmas1 in.san 
kaybının tazla o.ması !elAketını ön 1 
.eınli)tlr Adananın civar kazalar
:a telefon irtibatı kesllmlş ve ge
ce ııer; vakttlere k aelar buralar!a .lıto 
nu~mak kabil olomaını.ştır. Ya~
murlar geç \'akit cıurmu~tur. 

1 
aaha.;a teşmili zaruri bıılundutun· 
dan dıvacı veıı:ııının hilafına TAlti =============== iddiası varit ı;Orülmemlştlr.• ~, ........................................................ ~ 

DO 
Kişiye 
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v!~İN ~ı j tfZ j t# p ı 1 ?JZ ilifl 
i s 1 1 t lh"' ~ a nıla. ı.ı:ı:ın l'lhl•tltlııl 1 llharl) it' ttı.111 ı.. im ı..rn ıı•ııılıı · _.. 
'it a m 1 m ıye f"fthıtl ('OCUl.lar rla Ol•lhtı•ll' •!'lı • lf1fnde11 (:O\. llr,l'rl f''>t.•l<tr:t tl ıl· : 
~.. rr. ırnnu , or '" f'llıl•rııln ''rhlnrtr. yanan Sl'tıar,nl:ırdaıı nlııııııı• t ır •!_.. 
.. bıılıtııı.ı arı pl,ana:o bllttlııl pıırı. Rıı fltnılf'rlıİ hPr 111 il ılı• rlil ıı' .ı - ? 

t a raııtlaflıl.ları bir ıı:tııc-e ımlı · nııı hf'r tarafııırl a ıı:o,trrıirıı. 
~ 8 ıını1111n bir ı..aç y ıl oncc \I · J nrlar. llllttl alan '"W Atlıııı· R11.1ıtı.ı ııı ııa.ıı. , 311•tır ~l•tl'nıl "" 
'it l.azıır ı"emı•ınıla ııHl r 11111 ı:ecc lolillllnlııd eu hlrlmlı' trı.ıııı. ırrıııı., lıll~l· l ~ııı. . ı·l'•lt · : 
'it o:alı•an bir ar ı. ırı . l\f'lkl'flt' il lplldııt :ırtınr ıl' ıo:ı lrl'JI' 
'it 0 Pazar ahahın adlı bir fılm blll'll' hOy llk ILraınl_y l' ı•ıkıJor '" lırnzer ı:ıı ~·ıı.ı.ırrııı dııtı ı ııa bl'• : 
'it 1 nııımı tı . Alkazar'dn bf'-! h l l t abii hl it' ti n a.ıı nhlbl l:Pnı · trrl ~ ıı:rtınıll'n ,-ıııarılır ktıııll • 
• a, arı.aMndaıı dn bir iki h 11rtn ı.ızla arı.ı <'ı dl'llı.anh hlrltılrl<' hndutlnrıııı ~aıııııJ nıı \ uıı ıı ıı ... 
~ ~llıaınra·ıta fuıla..ır. o,ııatılm ı•· rlne ı:lrlJ orl a r. Arı ararın. hırı •ın fllııırlllıı:I bili" K:ıko, nnnl• ı:lhl 4 

.. •na rat111f'n, r.hrlınlıdel.l ltunı ı. erı ının ,rrtııdPn ,.aı.a ı.lllirıı ı:cm• ııır ı.;nhlllJl't •nJr•lnrır tılr- -:. 
'it ~atnnQıışlıırdaıı \I' bir ı.aç •lnt· o rt n J ll$11 \ul.ııt da ı,; 17a hlee dt'ıtblrt orl~a çıı.1,l'rrl l: bıı O<: • 
~ ~a mt"raı.ıı~ınıt ıın lııı•I<• ı.. l nı•e bnıtlnnı, or. < lı.. ıncı plftrıd:t i.ııı mm ~lntnıa alaııınrıa \ unaıııq. ! 
.. ıı fllını hr.r h a ltll' Jll'k hatırın- 111nıa rına rnc:mrn ıu uı.atın l.:t· ıan 'a hatırı .. nJ ılır bir ttlhnr( 't .._ 
• ltı•z.. uRlr J'aur l"ııbııhı n ,bir rı• ı, k ı 7.ın ana ı ,, kızkarıle•I, ıııhll lılr haı ll ıırıı17. l ı.nr.nıııt ı r- .ı,. ! ~I 0 nnıı fllnılrdl . Mlllttlr-ra rn•ı dtdll.o•IU<'U ı.0111 u t,;nılınlar ,. § flı , nuııtfnn bıı•kn bıı r•nll'rtltn ! 
-. 1 hf'nıa dtlıı)nsıııda aclı ttt\'l'll '~ ı;lbl cıııttr ~·oku ıaca ı;lzllıııl .> ıı.ı. 1 11111 1111 rolıınıı onıa,nn ı:ı , .._ 
• lrı tırandırıın ııı. l ııııaıı filmi. :-..e, se fllnıln onunda hlrlll r · ı .ıımlır tl . '" u"'ll'llan '' raııınıırlı - .._ ! f •lııırııt lılrllıı.ıL, oıoıı l.;\•n h a-it inini •r11\U.lf'rlnl ıııılaJ nn ıı.•111 • rnn 'lf'llnıı ' 1"r'""" ri dıııı• R Çil· • 
-. •lr I' Prılf . Koıııı•ıı ı.ı.ncn ııJ· ı.ı r. lıı •ttrı.11· 1 dl'Jll.nıılı , f'ılrıınır rıııııla 1111' hıır olllıılar. ; 
-. ~ıı) \ t lıın ' lı nıııtr.ıazl lılr 'il• if' '" ı ı.rnnılJ l''I' tılrllf,;tl' $&hlıı ... 
'it t'llln • 111 bir nl_, nıııo hllt•tl ~il· , HiıJ ı ll. lcldlnlnrlıı 1.'f'I rllrn 11.I " ... " •· ı:ıknıag:a .. a ra r '"rl_rorlar. ı d .. " ... ;: ın •lı)or; a, 111 &On otıılıll< lr ııı·· ~rnl rııııııını~ ıı a ınıı .,11.,ınıl' : .._ 
... 111,. 1.tııarııı .. ılıll)Or, ttııh 1 hlr ııRlr r a1.nr :-ahııhı n l•te hıı uf.f'j)Oll nııı lJCllll \I' ıt ( ııldl' Rlr ... 
-. •ahlldr. •o,unıııı rll'ıılzf' ı;: lrl· .1,.,.rr.r hn•lt h ııllr. Mııtıın hlr ''J ıırı. ı.:ınıı ! ..;anılıııl~Pttrıı nl' : 
~ .lor. h:ır. ) ıırı· rl.l'rı ıı.ı "'' r•t•rl ı..oınl'dl idi. mıı bir ho•luııı. dl'rl'<'l' )01.•uıı bir dtı•ıını ·r.ı it .., 
'it ı:o1 c-uk l'llıl•rlf'rlııl .,1111 JI lıa('ı' or· ıatııııı:ı rnrılı . llı ı;ahıırı .. rı \ · ~· f'Hllrlll.;ll'rl el aha l •l111lrrl11ıtrıı ... 
'it •r. nıı noı.t ndn ı.nnu iki ı.oı ıı tlnn ı;ot,;R1.lıınnıta (" l'ı rllnıl•tl tırlll olmn)or mıı': ı orı.l~t· rıf' • 
?: ll.trıı 110r : bir urıtft nıı ı-.ı1. lı l r o ,-n nrnl a n kalllll) f'lll,-lfl, \ r 1'11 hıııuıı ııt,ıı hı fllm. aılf'n : 
;: '•hllııe ma•o lif' ırnını.aıaıı ı. 1• il ıtl' "lıll~I fllınr ıı•t rı bir rrJ I ö· rıını •-r\'trnıtııln l\'tı ı: olc l ııııı ıno· .._ 
-. tın ba ına ı::rlrnlnl r,ı-ttaı,0• rün cntl'Sl ı::~·nıl il. lft111 . t•aı.nı urn•ı ıııı mtıhıt1'· ... 
'it 'uz.. nacırn ı-acırn, .. , ırnl' lhli'· Rıı rl'J l sl'ırfln ndı :'11fha1 1'olio- ı.ok lil nıt'Hnt ırnı:lüı.ln Jlollr · : 
~ nbe YOia l'ıl.;ıJ or, orııdnn ntonıo· .rnnıılÇdlr. tıı. d'ııtmr nınlılJ f'· "ood 'ı arl t,;onıılıırlıı rt l'ıll . hlı- .._ 
.._ Ilı lif' ıtt!ef'n orta ynslı . ..ııı.ı tını t ıı•ıJ a n unır Pn7.ar atı n· lfrn olnn l.f'nıll ~okııl..1Arıını1ıln _.. 
i •1 ı.:1ı bir nnıı.aı ı.tnıthlnl r' lıır ııın ndnıı •mı ra • tf'lln • lP « 1· Cl'~'f'n, bıı•lt ldlfla•ıt.. !Al.in ~a- _. 
.. \•dar ı:ötlırthor. 'olt1a nhlı .ııı \ahlı Kım adlı 11.I rıım CI Ph ll rr- mimi \f' hr•rri nıl'\1111Rrlıt ~ f'- : 
• 01ıı1orıer, tl'krar ıörtt•ınf'k 07.1'• \lrml• tlr. nnnlar daha ldıl lıılı nllcbtılr. nrr •r,-ıltıı <ill t"I' 1>Hml· ... 
~ '" a, nıı .. nrıar olmaı.ıa hr rıtb,r. Jl'nc dr. e•a• mt ı>lm ıı ı.. Cl'l'l'I.. . .ıı. 
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Bakanlar Kurulu Y ıi k s ek isabet Şansı 

HER 
BiR KUR A 

Hesab1 11 ı2ı Şinıdide 11 Açtırımz 

siyas i haberleri n ta rotsız hikayesi 

ERENKÖYDE 
B1R 

APARTMAN 
KAT 1 

1 sebre kıs geldi •• ı 

Dün Vilayette şehi
re ait ihtiyaçlar 
görüşüldü 

, ~ 

- Yeni Valiye ithaf-
me~cıandaydı iııtanbul a blr ıc a- ı;iln 30 ıı:uru,la evinden ı~ıne 
rı~ knr ya dı mı. tehir Acıeta ı;tellp dOneb!len fakir ve dar ııe-
me!lı.iç ha.o gelı~or: işine ı:lt· lirli vatanda lar ~1mı11 1 lira ile 
m k ıe~ıı eve cıönmek mQhım ıo.n ıçlnelen ı:ıtamıyorlardı. B r 
b r mesele halini alıyorcıu LJi.s,. çok at.enin vasıta mıısra!lnrı ~ Oz 

K 
üçük Arll aabahleyın u- tik tevı:ıının bir seçim propagan de 300 anmıştı fıercıe karın k a· 

dası oleluiiu. yedek parçanın on lınlığı 20-30 nntıın olunca. bir 
yanır uyanmaz pencereye misil ııratına aranmakla bulun ı.ra cıeııı 5 lira cıa B(Szcıen çıka-
kootu ve çocuk ka:bıntn mndıtı bir elevtrele. elemode ol- nıu vasıta bulunamıyacaktı 

Amme tıızmetlerinın noknnsız 
)'Orütüleccıııne halkı ln&ndtr· 
mat gerekl)orc1u Aca ba idareci
ler, tehrln muıtacıcıeratını cll• 
rıncıe tutanlar. bu temtnau ver e
bilirler mtydl? 

ODUN - KÖMÜR 
MESELESi 

blitün ıı~csı Ue blr çı~tık a t· du m(llôlıazaı;lyla tramvayı kal· Halbuki emektar tramvaylar 'n 
tı elırmak. kırık dökük otobQs ve ı:oç mcvısım oartları ır;ıncıe bile İ&tanbuıun malırukıt m ebel 

«Anne bak kar ;ra :mı~ :ıı cıoımuşıarla va .ıta ihtiyacını vaztıe ı:öreblUyorl arcıı Şurası cıo bir dertti Kok kömüril tevZi 
B ahçe ııjtaçlar Ye kartı dam- ka~ılnmağa çalt.şmo.k. sadece ve muhakkaktı ki. t.ramvayı kalelı· ntı l'azHcı1lnl &everek yapan bir 

lar yılın tik karı ile bembeyaz ran!ar. bu kış pek de hııytır elU· mlldürOn himmeti ile Qç ııen• 
olmuşlardı ve manzara. knçtııı; sadece halkı hiçe unnak, onun a,o;ı almıyacakludı. . cıenberl yoluna ııırmtııtl. 130 bin 
A~1A'Ya u aelet .sııılıkları attıra- ı·atanelaşlık hakları üzerinde bır aile lcömQrlcrını muntazaman 
ca k karlar gUıclctl. Pakat ı~t11 takım kevn tıısarnıflıır upmakw. FIRINLARIN ÖNÜ alablllyorlardı. Halbulcl i6tan-
sar.ıece o kaelar l11tıınbıılda ka· Ak&nray • Topkaııı • Yedıkule l.- bulcıa hAlen •OO bine yakın &!· 
rın yaRtna.<ıına 11c\'Jıımek için lstlkameLlnelckl tramvaylar kaldırıl İlk lı:ar, İ6tanbula bundan eT- le yaşıyordu ve aenelerdeııberı 

D Un ''llAyette ı:eç ı•a!tltlere ~:a- re ba.stıraıı kışın ı:cttrellğl ısevınç 120 b.n lsıınbullu ba,ka bir va- men ı;etırherdl. Halk ubahtan kurulan ailelere kok kö:n()rü 

1 

çocuk olma k !Kzımdı. B.rcıenbl· malı: ı;Uretlle her ııtın en az ıoo. l'e!.-ı kıııarın manzarasını he- ~ehre :reni yerleşen nya yeni 

~ar Cle"ram relen toplantılar yapı- delitl O?.üntOYdtl ve ı Aralık "ıta bulmak mecburlyetlndc bırıı it ba n, ıalanarak. Utre~erck \erllemlyon:ıu . İstihsal bu dere 
!aralı: Gehlr ihtiyaçlarının ka~ılı.n- Pazar ııona l'a!lıın l-2 santim kı.muıtı Edlnıekapı hattında ela tırınlann önancıe nöbet tutma· cc ııcnlş bir ıstıhllltc ki fl nı-
ma~ı için ı:erekll tedblrlrrln alı l· 

1 

ası:arl &O • 60 bin kişi aynı eler- .. b •ı :1ı k 1 bal k ak ml"on:ıu Böy' h 1 arı kar şehrin n~~ını kaçırmağa Cıı reklyorcıu Son iki .,11 içinde .. a a~ a ve a a ı şama J • .ece. şe r n Y • 
ma:ıınn çalışılm~tır. Toplantının klfl ı:eldl • ' ' li:adnr hiç elcısllmeelt. tcıareciler. sı.ndan fulaaı. keneli tıa ının ça 
<:!'revanı ı;ıra. .. ını!a bir ara f'1Pkt.rl 1:· is•nnbul bir ha} 1 kalabalıkla· batkın ~u veya bu vesileyle faz reaıne bakmak mecbur iyetinde 
ltr Ani oıara!ı: ronmaş ve Vail Tar- TRAMVAY mış ve nOfuııu 2 mllyona >aklaş- in ıstıhllke kalkışmasını ötcelen lı:allyorcıu Ha.il: oduna ve m an -
hanla dlıter ı.ııtlller. çalışmalarına ı1 mı~tı. ,Traml'aylar ı1ıecıı~ı ve bert tenklel ecıer ve böyleco k;;ı- ııal kömürüne hücum edlyorelu. 
ı:emıcı feneri altındı dt.ı·aın et- FAKiRiN DOSTU mc-v5 lm Y87 olduıtu halele btıyn:ı: bahatl kencıı üzerleı'lndcn atma Fakat depolar blrc1cnblre l'iUfU 
mı1ıerdlr. bir va: ıtı 111kıntısı çcklllyordu {ta çal1Şır!ar. Asıl &ebep üzerin· çektlmıo deltlrmenc el6nüverını4 Tapıl an milza kr.reler ı;onunel.& a- Tabll. m~clcnln bOyü~O va· şımcıı 1 artık ıra.'lll'aylar da cıe cıurulmaz. Halbuki halkın bu ti. Beleellyenln elinde zarurt b a l 
'!&P:ıelakl kıırarlnra ı arılmı tı;-: 61 ta &ıkıntısından cıotuyorcıu. kalkmıştı vo aıkıntı tAblrl çok davranı"ıncıakl aebcplerı bilmek .ıer için ihtiya t ı;toklan yoktu. 

) - Manııa' k6ınQrü t anzlnı aa· i ktidarın btanbulu ın:ar etmek hafif kalıyordu Kışla beraber mühimdi B u. halkın şehir !da · Narh fiyatını betcnmedlklerl 1· 
tışl arı tak~lye olunaraıt munta- maluıadl\'le glrl~tıııı işler nrMın· İtitanbulcıa bir rcrcıen bir yere recıterıne pek ııaı·enmecııı:ını çln bu yıl manı:aı ktlmQrU m0$· 
zam şekilde dcnm edecektir. cıa, yeni acılan moelem :ıollnrda ı:ıtmek azap hallnıı gelmişti g&ıterırordu Evet memlekette tahsilleri ışı gcvştk tut:n~ler-

2 - Fırınları normal ihtiyaçla- tram\'ay ı:lbl cıptıdab vasıtnln· lnııaııın haı·sale ı ntmıyorcıu. kıtlık yoktu. un \'ardı. odun \'ar elı Bu yQzden manııal kllmOro 
nnın iki mlı,ll un 1·cnlcrtk. f'K· rı işletmemek cıe \'ardı \'e bu yllz. Roma ı: bl. Bı1lkEel ı:Jbl bU~·ük cıı, sr.b~ ve meyve varelı fakat ele bulunamıyordu. Halbuki Ara· 
mr.k lhtıracıı.ııı scnlş ı&cklldc l:ar· · elen Toptapı. Şehremini. Edime şehirlerde bile tramvar lıAIA u- b!ltUn bunların bır anormal ha· lık ayının hemen ilk ııününde 
oı lanma.~ınn \alış ılacak ,-e ~un'ı kapı ve bütün o c \'IU'larda otu- cı.z \e rkonomık nakil vasıtaın \'&ela yeterı k adar şehre ı:etırtle· bütQn §ICIClctı ile bMtını·cren 
bir d:U'lık yaratmak bte\'en f ı rın· ran yaz binlerce İı.tanbullunuıı olarak revaçtayken tktı&aden en bıleceğfrıe ıtıma~ yoktu. Blr ka· k~. oduna kömüre pak f&Zl a lh· 
lar ı;ıtı Er.kilde 1 aklp edtle-rok. ce- çekmedll!t kulmıyorcıu. İlk kar, buhranlı bir dPvrede iif.tanbul- rış k ar yajtınca kamyonlar değir tlyaç eluyulacaııını de. 1:Ö6terlyor 
zalaııdırılacattır. '"ekllcn "lre\<'rtn hepsini arattı d ı ·"k • ı el B l eli ı bol k d ı 

3 _ Vesait 61 kıntı~ının bir an ' " ' a tramvav ray arını ov me:.ı; men erden un ııetıremıyordu. u. e e yen n ese en • 
e\'\'tıl ı;ldeıilmesl için ı;:arajlıır.1 a ,.e ııünon pazar olmasına rat- hanı:ı akln hlz.'llet etmeıttl? B r Şehrin Tıı.şlıtarıa. Zeytinburnu )lmserllk ela!iıtma sayretı el~et 
muhtelit elu<lkllkler yOzcıncıen bek men. ı;:clecek eünll'rln zorlukla- elefn çeki en bul'ıca ez • semtleri lcıeta matı.&ur halde ka te ki mnhrukat yerine geçmly• 
lctllmektl' olan otobflslerlıı ona•ı- rı, çoRı.ı ı~çl ve memur olan bu yet bir tarafa tram\'a}'lar kalıt· lıyor. büyüle 61ıtıntılar çekiliyor cektl ~\'atandaşlar müsterih o l-
larak tekrar r;efere çıkmaları 'nl'· 1 af'mtlertn sal."in\crlnl acı acı dQ tıktan aonra her İııtıınbullunun cıı.. P:lelqrıtın ıııp cıı:ve k~llml- sun\ar. bütün teelblrler alın:tll~-
lanncnk. ııyncn An adolu ı.efe:'ine \ şündQrttü nylık bütçcsıncıe büroıc bir ı:e- ;ecetıne suların altacatına. va- tın elemek kllfl cıet!ldl, ll a!.;ı 
çıkanııyan 111.l:'il.ll!i otobwlerelen ae, ~ Daha e \ ve!kl k14ların tecrübesi elik açılm~tı Yıl başıncıa her sıta!ann l~llyeceııınc, »elha~ıı buna lnancııımak lAzımcıı. ~ 
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ata 1 en 1 mu rıp otomobillerin hemen hemen yarı· le teab!~ etmeye Tanyan çok - · 
Kraliyet Donınm&1ının gOdQm-

10 mtrml atabllen ilk deatroyert
nln lnşıuına )"akınd& Merıey ıı.a. 

1&baaı ıezgf.blarında battanacalt
tır. Bu gOdOmlll mtrml muhrlbl• 
nl, C&mmell Lalrd Co. Ltc1 tn a 
f"decektlr. Bu kampanya halihazır 
rla Kra:ıyet Donaıımaıı 1çln tıç 

clenlzaltı ve 'bir tır'ltateyn ınp 
etmektedir. Hlndlatan cı.onanmall· 
n• ~tılan Nlcrr;ra truTa:ı:örtıııon 
teıılluı nıe!'Mlmlnde konuşan Aml· 
ralllk Blrlnc1 Lordu bu buıusu 

:ı1:ıklamıştır. 

Bedava çöp tenekesi 

dağıttılar 

aı ihraç edllmltt1r. Bu şekilde in· :ıtllt Aletler teşhir edilmiştir. 

glltere, bir müddet lç!n Almanya Endüstri için iıpazmozlu 
7a kaybedlleıı dünyanın en bil· 

i~~ı ~:,O~~~~~ ~~~c:~~~ ı::~~~: hastaların yetiffirilmesi 
ı'!le ettirmek husuaundakl azmini iııglltz Mllll İapazmozlu Hasta• 
lab•t etmiş buhınmaktadır. Bil ıar Cemlyettnııı, :>helTll'da .taaaba 
haua Amertkaya olaıı ihracatta· eındı'ltl eıııtım merkez.inde yetiş· 
ki artıt çok limit verlddlr. İlk tlrllen ilk lfçl. normal ltçllerl• 
aeklz ar zarfında Amertkaya oto· beraber çalıtmalt üzere ;altında 
mobil ihracatı 20.000 den 80.000 e bir fabrikaya ıöndertlece.ktlr. BU 
ytlbelmlştlr kl, bu 100 <lı 200 t.cı Robert Steveııs acı.ıı bir Ilı>'• 
artış cı.emekUr. mozlUdur n böyle bir özel qttllll 
250,000 sterlinlik elmas ınlrıı:eztnde Y•tl.~tlrtlıneden htr 

hansı bir eelı:Jlde kendi hayaunt 

sergisi 

cıDl.LIUJ~· ı,ııı:ı RI ın.n ı: .. n: Hlıt 1 nı-.ıı.ı;; (.'IK <\RI ~f(. RI "' ' \1111, E.'\ ~n;\· \u' K OLDU .. f . \ 111 "''~l.\RD \!'11 UIRb l \" \P\R K }" C:llRtı.t'\ORL\R. 

.:ıo acı.et yeni çllp ı....ııelı:Nlnl n 
ev dola,ıı> bedan oıaralı: daAıtma'lt 
ne kadar zaman Sater? Bank Film 
.Şlrltetlnlıı ~vlrmekte olduğll Roo 
ner ııdlı komedinin reJlaönl 
Oeorge Brown ctam bir 1Un> dl· 
'}Or. Herhatcı.e Mr. Brown bunu 
ı.,ı tııııror. ÇUnkn Roon•1. bir 
çopçUnün hayat hlkôyrsldlr ve 
bu ııım için .Mr. Brown 50 tane 
110n d~ren eakl çöp tenekeal ti.o 
1l)·onıu. Blnaenaleyıı 50 1.1101 yenı 

ı....nelte aatın atarak Dubtıııde eY 
e• dola~ata n :renl tlnek•lere 
mukabil eekl teneke toplama~&. 
tetebbtla ettJ. Fakat n haııımlan
nııı açmaatyle Jtapamaaı bir olu
yordu, çQntü Jtapıda gelen o&h· 
aın yent çöp tene'ltul attıtını 
zannedlyor ve datemlrontz• diye 
kapıyı kııpatıycrlardı, Nihayet 
çöp tenekrter!ııl glzllynek bpı
,-a gelen hanımlara işi anlattıktan 
sonra ortaya çıkırmalı: auretlyle 
1şl hallettiler. 

Geçenlerde Londrıda WllUam 
Pyke and Sore.s Kuınpanyuının 

tertlpledlAl bir aerslde 250.000 
aterlln d~ertnde lı:ıymet.ıl taş •e 
elmaslar u,hır t<lllmlştl. Sergi• 
<le teşhir edilen nadide taşlar 
araaında 40 kratlık meşhur Cin· 
hamon Century elması n 4.000 

lı:azaııuıuı ıamaml)'le tmunaızdı. 
Hem de pelt az olı:ul ~IUml ııır
mQş bulunan Robet bir ınattıa•· 

da çalışsca'lttır. Bu eğitim merte
zt 40.000 sterline uıaı olmuttur 
ve şimdi orada 16 ve ıs ,...ıan 
aruında 20 erkekle 6 kız .ııtıın 
görmektedir. Şimdi merkezin ~ 
1apazmoz hast.aıını kabul edecek 
tekilde ıen14Jetllmes1 için pıtnıar 
bazırlıınınaktadır. Paris•in güzel ve uslu kızları ••• 

iLERiYi DOŞONOYOR -
Pııulf!ll t. lrene 11 '\o. lıı> bıl!Oıı 
n"~" ini', &illrr yllzüııt' rntnırıı ı· 
lr.rlyt cıuıanen bir ıt.nc t.,Ltlır. 

Daıı.llr.1111.; ııo ) a•ın.ı ı.ıııı ır ) nııı•~· 
lılllr, diyen Pnuı"tt" lmdldt.n Mf!k 
nlf'r kıırslnrınn ılmıt~ ı111tıınuy11r. 

P.ıuleelle'ln lel.; zıı) ır ııoı.tn•ı hl•· 
l Ok ıuuıeıll"rl pl'k ~I'\ nıe-ldlr. 
•Çunl mod;uından nefret eden 
rnııll'tlf' bluz etrt. ıl> mi') 1 tt•rrllı 
rı melil!"dlr. l\Jt"\<lmlerden ) nll trr· 
l'lh P.dtn I' nıetıt."ln lclnll ehlr· 
drn uzaı.: bir \ll!Ada 'lnt• ut bir 
ane ba1aıı yaıı.rabıluırktlr. 

AiLEDEN DANSÖZ 
;;,., lmll hlr ıl nn•uZ ohm Chan ı.11 
'2 '" Ilı ı hnı.:ıırntt"n nllrıll'n ıınıı· 
•özdOr. l\ıı t.ardl' ı. rınnr•I, hatııı 
tıııhıı•ı hrıı ti) at rnılaı" ) .. ıı~mt"ıllr· 
ı rr. tin ııo tıı.: ""' ı.ının alleı inin 
)anrııtln ıotıı ırııııı"rlnl l"<:lmıra. 
ııld111:ıınu 1)) ll)f'll <'honınl I"'" 
urııı. ) ~ ınıSıı dnnı r.tnırie b~la· 

mı" '" nlhıl\r.I ııı~" Rltıbl'l'ln .dU>:· 
lintlnl çel.;rreı.: ro\ lı) ı• J.;aııımı tır. 

Chııııtal bl' don•llzlOıtı tıırnl.:ııı• n 
•ahıırı ı• ı:rı,:er .. ı.; il> at ro artl•tl o 
ine 11'11r. llil) 11 ı Pil bü) üt;; ı.ırı:I 
ICo•tnnıl ın '1:11lalonı1 pire inde 
ba.ş rolü O)nomot.1ır. 

iDEAL EV KADIN, 
\"n•ının ;yirmiyi ll'•·me•lııt rııinırn 
l'llnll~· lll'Jı:ter ıortııılal Oluhrl tı;u. 

f.ırının tıı r lihldlr. l•mlnln d~ 
ıırnı rtttıı ııııı \loıty l ıu:nıı a.ıı. 
lıtllr ... aı.:ııı 1:oktanıtır l'nrhe .rtr• 
ır tfilJlıll'ıı ı.onu u u hfr t r111151.ı: 
ılnıı n> ırl rdllrıııl'ı. klıııel.lt'rl ~·oı.: 

l'HU tuglllz dllherl, )t"ııu•ı.ırrlnln 
ı:ozelllil llr. uı Uııııu•l.ll', rı· ı inin 
en coı.: tıo l aııdıjı ry olıtuııınu 

uylenırl;tl'dlr. uan~llılOjtfl IJırıık· 
tıiiı :ı:nmnıı \ ntl\ntann dlln"recını 
ıoö) llH~n Moll) Tlr,ıı:le•'ln ha.rııtıa 

nır-·ut olmam • ı için hlc bir e· 
bl"ıı )oı.:: 

Banyonuzda 

Fransız televizyonu'nun en 
gözde atraksion'u •Blubel Rö· 
vÜSÜ• nli ?Mydana getiren 18 
gt>nç kızın milşterek taranan 
yalnız gilzellikleri değil, 1.80 
c yaklaşan boylandır. Çok gll
zel ve kabiliyetli olmak şartı 
ile 1,75 boyu olan dansözler 
de rövüye alınmakta, fakat 8 
santim boyunda topuklar giy 
meğe mecbur tutulmaktadır
lar. 

•Blubel rövüsü• ne girme
nin bir başka şartı ise •Ecole 
•Classique• deııen dans oku· 
lundan mezun olmaktır. Bu 
mektebin 5 yıl sürdüğünü de 
burada belirtelim. 

B lubel RövüsUnün kızları 
sabaha karsı 3 te yatmakta 
öğleden sonra s aat 1 de kalk· 
maktadırlar. Bundan sonra 1 
aııtlerini mektup okuyup, 

mektup yazmakla geçirmekte
ler, Uç saat prova yapıp, 4 sa· 
at sahnede kalmakta ve nihıı· 
yet 4 saat de §ahsi işleri ile 
uğraşmaktadırlar. 

RövUye ismini veren .l\liss 
Blubel'in adının takma oldu
ğu bilinmekle beraber aslen 
kim olduğunu bilen bulunma
ma~tadır. Bir zamanlar onun 
da, kızları gibi bir dansöz ol· 
duğu söylenmektedir. 

ÇEKiNGEN DANSÖZ 

Sekiz: ayda 100 milyon 

sterlinlik araba 
Bu yılın 1lk ııeklz ayı zarfında 

inıııtere bir Mile •neline Du&• 
rtın b-.ıe btr nlsbetlııdı daha. 1ıı.a 
la otomobil ihraç •tmlf. Bunun 
m•mletetı:ı ltazandırdıQı meblAll: - BU Y.\ŞT.\ HEP DE KOLEKSİYON l\IERAKl.ISI OLtJRLAR! 

ViDi · VtDt 

l>ıın•öz u ıı (·rt..l nıtnl oıur mu d:· 
~ectk•fnl,, taı.:ııt ·ııı nıerc:e •eylrcl· 
nlıı önund" ce:ı..ınnıedtu dans eden 
('harnııan Lave - (ot ~·o. lu) aslın· 
•in ııı:rel utaııınc hlr ıenc kızdır. 

Rtr An r-. "' dansöL1u1:ü bırauo 
oirttnıenllk yapmak 18Uyen LAnc. r-==~~~~~~-., ••••El!lll'-•11 
('tıculilııjıınun htı> 111' bir ı.ısmını 
lıııııız orııu~unda albay olan ba· 
bıL•• ile ntndlstaııda ıecınnıstır. 
DO ünt-ell ıe çeı.tnı:en cııu unun 
ı.rbcblnl arkoıın ıorı lflndlı;tanda 

ırclrdliil zanıana \ermeı.tedlrlrr. 

\ KÖMkikLi 
Blubel'in kızları gerek tele· 

vfayonda gerekse L ido'da bir· 
çok güzellik müsabakasını ka· 
zanmışlardıı. 

Kıı.larına kar~ı hem sert. 
hem de zamanında müşfik dav 
ranan l\Iiss Blubcl, muvaffa
kıyetimizi disıpline borçluyuz. 
demektedir. ~itekim, gl7.lice 
mektuplaşmak veya flbrt et
mek, kııbarc"nin devamlı muş
terileri ile dışarı çıkmak kat'i
yetle 'asaktır. 

Mutfak eşyalanm 
parlatlrken 
ellerinız tahrıp olur, zamanla 

sertlew ve cildde kırışıkla r 
belirmeye ba~lar. 

PRINCESSE 
EL LOSYON U 
Cild .tahribatı nı önler çatlak

ları geçirir, nasırları yok eder. 

Size pamuk gibi bembeyaz 

ve yumu~k eller kazandırır. 

~ 
H JUi \T 'u·ı "' Ort. 

Ca .ılo lu T~'l"lr Sok Ta vır ban 
No ıo • Tel 27 41 71 

.. 
NECMİ KOMİLİ 

ZAYi 

T D O dan a•mı~ olduıtıım 
08793 numaralı şebekeml zayi r•
tım Yenle nı alacatımdan l"l!kl

n n bUkm<ı yoktur 
Makına 1 el 1158 
\ tlı"rl \l ntlııılo~ıın 

EMNiYET SANDIGINDAN 
ErenkoyUnd-e )aptırılacak olan 12 dııırelı (400.711,28) 

!ıra muhammen bedelli !kra mıyc apartımanı ınsaatı knpalı 
zarflıı eksiltmeye konulmuştu ı . Talıplerın her giın öğleden 
evvel MUesse e ınuzın Cağalof:iu Merkezınd 1''en Hey'etımızc 
müracaatla şartname,ı; i bede lı mukabllınde al malan ve iha· 
le~e gıreceklerın tekliflerıni havı kapalı zarflarını makbuz 
mukabılinde en geç 16/12/057 saat 16,00 ya kadar Fen He~·c
tımı.re tC\ dı etmelerı ılan o?u rur. (17093) 

1957 Aralık kampanya ı , ) ltmuşık 

SAFKULCEKURSUN 
Adres : Kurşun 

Satışına ballanını tır. 

Sana} ıı . Ş. Taksim Sarayı kal 2 • 3, Taksim 

TEl.: 44 81 1H - 44 81 79 

ELEMAN ALINACAKTIR 

BANYO 

Tel: 27 3118 

Öte yandan Mis<ı Blubd kız· 
lannın bütün dertlerini dinli
yerek onlara nasihat ~der. 
Kendi eliyle evlendirdiği kız. 
lar sayısızdır ve halfı onlarla 
mektuplaşarak dertleşir. :\liss 
Blubel, kızlanm, çok iyi ev ka· 
dın ı olurla!" demektedir. 

Nitek im bUtün Blubel kız
ları çalıştıkları müddetçe ken· 
di islerin i kendileri görmek· 
tedirler. Pari~'in en güzel kıı· 
ları aynı zamanda en usluları
dır da ..• 

Paris'e ayak basan turist 
• Blubel • !eri görmedikçe, Pa· 
ris'i gördüm diyemez. Ancak 
l\li s Blubell, e,,ki zamanın 
hayranlarını hasretle anmak· 
tadır. O zamanlar kızlarını be
ğenenler kendilerine her gece 
kıymetli buketler gönderirler, 
takdirlerini birÇ-Ok şekUde bil 
dirirlermiş. i\[iss Blubel •Evel 
dünya değişti ve her şeyle be· 
raber seyirciler de. Bu gUnlln 
&evircisi !beğendiğini alkısla· 
~,p, beğenmediğini ıslıklamak· 
la iktifa etmektedir. Nerede o 
zamanın kı\'met bilir eylrci· 
si?• demektedir • 

~lis Blubcl' e hak vermek 
lazım, ııra dünya hakıkaten 

değişiyor. 

SARIŞIN BOMBA 
snıı-ıırı •.11:ınrı t..Oç0<'01.: burnu •r 
111,L•RIR\ 1 r;ü:ıll'rl 111" ,fili "Df • tıııry 

c '"· '" ıııııı bir ,ırı ııı hoıııhn<lır. 
rnrl•I' ı:tlıllıtl ı:üııtlr!Ohtrl ll 0 ıı.: olan 
illi. lllsrm l '<ırl•lt"n a,Tılnıanı d~· 
mrlitrdlr. f \ ')O•ınıı prı. ınl"rakll 
olnıı .ıııı ııarn ııııtı hll)ıük ııır ı.:ııı-

1111111 nıohll)Ol nrınn bir de coı.: t.'V· 
ıllil plfit.lnrııın harı·nnıaı.ıııııır. 
-.on ı:ıı.nn Hork'ıı'ltnl\'duıı ıııtuu 

lltrllıo\ l'll 'ln hıl tün ı;tntoıılll"rlnl 
ıılAk l.nlı·l.•()onııııtla hu lundtıraıı 

.Jllı "ııll•hnry dr. dan,özlllı:U bır:ı· 
ı.111"11 ~ah ııt hıı> Atına :ıtııoe:ıı., fa· 
Ut l'f•nd l memır ı.. etı olan ta· 
ı:illtrtıt r. 

• Bf.t BEJ.- K.lZl.\ RJS \ ADL.'JllYI 
VERES K.\ DIS 

CEF COB ÖZET - Tl•Ua Voıı, t&llanca lir wrulur n kaatll uaıu De ta&alaJI 
Guıtr, idama mahkOm e4Wr. Cet Onlnı'ln 
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y g s 1 11U:LEIL (Tetı 7.27 Açılış ve proırazll 
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I
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Taylor. Kay Kendall 1 5 
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6 
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LALE <Tel: 443~ 95
) 

1 
BVLVı\R (Tel: ZUS .ı). ra11 • Suareler: :zı.oo cıe. TZT'ZEStı Jtomecll . Qat' ...., Surp.ada 5lltl03. 13 45 Saz eeerlerl 15.00 Şarkılar 

Erkekler Esmerleri Senr. raseınının çue.sı • Feruz. şı:ssEs orı:&rrl (Teli samba, Peııembe. cuma. SQJ11U48 sıeoaı. Qubuıcnı POIİS • İmdaf 14.00 Orkeııtra müzııtı 15 30 osıceatra 
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Fransızca. * .ıtOC en Marı 20 sısan) lftııın. B!ltQn bu lüzumsuz he- ~ 18 00 

A 1 b 18.00 Danıı orlı:eatra&I 
!!AS: Lejyon DOnllşQ • rılm~ ~r!:della • Tet·:: sızı ıı:ıracaklar. Haketmıo ol· recan hail ondan. • · sır ar oyunca 11.30 KOy poııtuı 

Belıin Oorult, Fikret 8 "' \' 5e fi . ' * dutunuzu dü•Onerek teselli bu- nacak. YAY C?3 Kasım . 20 Araıııo • 1840 Su eaerlert 18.40 TQrkttıer 
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ES H4.M VE 

lA HViLLER 

\'A'rA~ - 2 Arnlı lo; 10!17 
l&cg : 'l'A 'liDlJL IJURısASI 
ıa38 1atlk:razı '1o 4.& 101 oo 

K. ~ a :ısoo 
l&c ı.t M it. tıt. 1 • 211 25 
ı&c11 gov hı:. ıv • 10130 
l~ı fa OT tK. V • 10900 
ıo53 tlk:razı • 103 4:ı 
ıa55 lıtttr1.31 ıı 103 60 
ıo~ Anıoratsman I • 102 oo 5 Amortisman II • 101 25 

Z B lII ıı 102 '16 
Z B iV ıı 102 35 
ZB V. t 10250 
ZB VI t 10075 

IDfı z B VIII ıı 104 1Y. 
oov. vı -ı. e ıınoo 
lt>.ı.. •• • 102 86 
KAL. II. t ıo:ı 85 

l&ca ~AL. m • 102 oo tw ST I. t 102 85 
IQ.ıa IST I1 t 10285 
194 1 İST ı. • 102 (}( 
l!ıi I OD Y l . ı 21 25 
1~~ il D Y il ıı 21 40 

Doy ru ı 21 ı5 
MM I. 20 90 
MM 11. 2120 
l.ı M III 21 80 
z n ıv. 21 us 
z n ı. 21 ıs 
Z. B U. 10 00 

l.ıe k ll\St.A ntc;-.r.u:nı 
q r e:ı Bankası 155 00 
Btnllantaııı ıNamaı ıso OJ 
cı, '1 Kalkınma B 1'11100 
0 rllntı Banlı:aaı ııs 00 
l' b~arıs1on Anc1 1 II 1'1U 00 
l', recıı Bımt A ş 132 oo 
l' ~ı ve Krecıı Dank Aş 625 O\l 
4.kb IC&rct Bank A Ş. 65 U;) 
4. &.'lt A Ş • 1200 O'J 
ş lllltl Çimento ıuıı O:J 
ı!:'~ lıell;ırmenıerı 63 00 
-.r Bankası 2'J 00 
c-~:ı ı" m ... ıııını.t ıo •·ıı 
~ Urtyet Atı 53000 53500 
lt~t 9UOUU uıu:xı 
#ııtı it 15000 '16UUO 
\' MOOU 65ll00 
lbtt 64000 65000 

l:ıe.,,~~l.(.'F. ALT11' t •f \ 11 \111 
"1 --e 1600 1605 
il• ~lko 1600 1605 
\'•llıctıırcı l 600 ı 605 
erıı 1100 mml 1600 1602 

ııoııı; ıt\ı.t.• ı ıu.ıı' 
~ Pl\Tl,\RI 
\'•ıı hurıyet Ata 10900 ıooıs 
rı_ t 10500 10600 
eı~•t 13400 13500 
t~~en Hollf.ndı 10200 10225 
tıı it Lirası 13100 188:>0 

ll;lıiltt Vllı:. 13500 1860\1 
ı_.;ıolYon 10300 10400 

Çre 9100 9800 

l:f i11:rii' 
, •z ı ••• t • 

' 
' 

ıSoıcıan t% Su 3 - sısyıentl 4 - Müte-
l 6 - Bir hayvan. Bir nida. 
ı.;;-. Bır tankerlmlt. '1 - Ayı yu-
~İı Yenıın. 8 - Bir tatlı. 

~l:n ltıırıcıan ataıııya: ı - B~he
ıı'<I 2 - Adet 3 - Söylentiyi 

t :~en 4 - t~arct il - samsun 
lıe• •l.ııa Rrnsındıı.kl ıakele. 6 -
t_;.er Nefiy eki. 7 - Mallar. 8 -

1,t Parçası, Yanlıolık. 
So~l((l nuı MACASIS HAr.r.t 

~ ..._ •Clan aall;a: l - Şubııt: Su 
6 ..._ >.~,. 3 - Tipik 4 - Tr.mmuz 
lıaı4 >.k, As. 6 - Arnavut. '1 - MI. 

\'uıı 8 - Ere: Nane. 
lııt,. 

2 
lrlctan Ae~ıyıı: ı - Şartna 

1 ~ - Rlf. 3 - Batman ı -
1:-~ '.;1· 6 - Tapu. Van. 6 - '°'·t 

- Salı:, Atan. 8 - 1&: Ne. 

Bölük başı 
ı, v ı na,ı ı ınrtde 1 
t e lra ım KOfrtwı·nın bulunctu· ' 

0 ren imiştir. 
h~8Urum aç. nıadan önce aaat 
ta , <1e Omıan BBHlkbll'lı. yanır 
~t:QC ~ı P. mllletveklllerı olduku I 
it le •alona ııırmlş ve muhale!e· 
'ıııı~rııan ıııralucıan llklne otur· ı 
Ilı, u. C'.H.P. mılletvelı:Ulerı. «ııcç 
• ıı11 °lııun » diyerek BölOkbııııının 
- ile. ııııı:arak Kasım Oülek'ln ya- ı 
o oıurduRu ııörülmQştür. 

\a:ı •Urum saat ıs de açılmlf, b14· 
~~krı Apayc1ın. şlmctıye kactar 
'~ıe ııelmemlt olan İbrahim 
)'ılı t Omay, tu:ettın D!lll, Hüsnil 
~ 11 a:ı ve O mıın Blllükba.~ıvı ye 
~ı 1 Ctmeıte davet etmiştir Bu 

Ctveklllerlncten ııaloncıa bulu-
~ttc~nı.ım Bölükb~ı lı:üraüye ırc-1 

.:' ntıırı ve milletin nndet 'e 
cı 1 1iınetırıe ı·e mlllellıı blll\ı.a.ı l 
b~ tarl h kimi) l'llne muıoylr 
~ıı.r l:n)l' tnlo;lp tıınbrcetlme H 

1 •ııtıu rh "' rııR•lıırına sadnliol· 

11~11 il) rılmı) acatımıı namu~uııı 
•} l"lııe ııöL \erlrlrıı,11 
IQa~ hnı.ın ecıen Bölükbaoı kür
tıı ~ inerken C.H P milletvekil· 
\\ı 1ar cncı1.ııını llkıt!amıya başla· ı 
h b • bu ııırada başkan •tründem 
lt._t~ka madde bulunmacıııtıncıan 
' ı~1 tallk ediyorum• deyince al 

Claha dıı artmıttır. 

Pamuklular yine 
Pahah bulundu 

:ı I Bası 1 lncldel 
l>lrıısacıa cen azından on - on· 

k:'ıııç lh buma ııatılmaktacıır Bu 
~ ~ ların enleri muhtrllttır. bü• 

ııııııuıııar düşilnülmemıştır. Bu 
~' bUıt veren bir manlf ~ura 

t?ıe lerını. haCl!çe ııülOm!l~·erelı: 
~'kbltlrmlştlr: cDakalım ne 

?a 

t H- . 
· . P. Merkez idare 
~kurulu toplanıyor 

S( !tara, :ı !Huııual) - CJt P 
~ 'teı lctare kurulu yann ııınt ıo 
"lt to ia1Irı Oülek'ln b~kanlı{tında 
~ ~lantı yapacaktır. Bu toplan· 
''it &atanbulc1a C.H P. a!eyh'ne 
~ 11 tnhklkat etrafında tetkik· 

)'aıınn mllletveltlllerlncten ıza· 
._ tı:1lnacak, Ve$1kalar lncell'D('
~~tllt Bu olayın Mecll.se tnt!ltal 
~ ıı:ı~ı hakkında bir karar a· 
~ ı ll\Uhtf'meldlr. 

.,:•ntıcıa ayrıca tqı:UAt meıe

..., &örüıüleceltUr. 

1 .& T F 4 s 

ORTADOCUDA BiR ÇIBANBAŞI 

ARAP 
.... IHtlffHHltılHHNllllHIHHlltfllllttltttttlttttUUUllttltlUtttthltlHU .... 

MOL TECILERI 
Kar, f nhna devam Vatan gazetesi 

ediyor d.. 1 ........ 
yazı İşleri m Ü Bütçe 4 milyar 

ıBaşı 1 tnddl ) 

ıeası % neldeı 
malt n,a kumar oynatmak aure· 
Uyle para u.h1bl olanlar kendile
rine •teJh• aüaU vermejle b&Jla 
mlflu n ltamplardatı cemiyet 
lf)erı1ıe UgUI meaeıeıercıe l.''NRWA 
nın ltencUlerırıe ııörU,melerı il· 
zım geldiğini ileri aUrmu,ıerdlr 

Arap propagandacılan, mUltecl· 
lerln, cemperp.llst.lerln n iuaıı 
illerin» elinde biçare olduklarını 

her !ırzattl a6Jlemelerlne raa 
mıın, mUltecUer J&Tllf yavaş lı:en· 
ctllerlnln macıcıeten daha iyi bir 
duruma cıotru glttltlertnl ııır· 
mektedlrler. Flllatlnll mültecllu 
f)mdl lıılıaırdatl Apdünnaaırın cPel 
llhlar• ından ctaha !azla (1.500 • 
1.600) kalori atıyorlar, Sallık dU· 
rumlan da Talı:tl7le Plllstlnde ı;!lr 
düklerinden çok ııaha QatUn bir 
aııvt1e1e çıtmıştu. UNRWA, gebe 
Te em.zlltll Jcaelıntara daha fazla 
)'lyecek mactde&I vermekte, çocuk 
lara ikindi kahvaltısı ve vitamin 
haplan datıtmaktactlr. UNRWA, 
tahsil durumunu da g!lz Onünde 
tutmuo Tt oltuma 1azma oaret· 
mek üzere kolaJ tıklar yapmıştır 

.MUltecı Arap erkek çocuklarının 
100 U: kız çocuklımnın %2~ i 

okula gitmektedir, Bundo.n başka 
400 lı:actar Arap mülteclal de UN 
RWA'Dın "llrdljtt buralarla ünlver 
aite taballl 7apmaktadu. 

Naaaır'ın İar&Ulller tarşıaında 

dı. Ama f\l noktayı da genel ola· 
raı: aOyleınek mUmlı:UnC!ür: Na· 
aırın •e 1f arkada~ Surıyenln pro 
pagandalanna rağmen bugün Irak 
Suudi Arabutan ve Ürdün, mOl· 
tecller mcaelcalnln halledllmc.üne 
cıoını ileri adımlar atmaya baş· 

lam~lardır. , 
Bu gellşmelercıen blrlal olarak 

Arap ülkelerinde yerleşınelı: iste
yen müll.ecllerln ikametlerine 
gayrı reııml ve sessiz bir oekllcte 
tzln verilme.si gOsterlleblllr . .Mili· 
tecller de eslclden yerlerinden ay
nımaaı ve başka işler ppıı:ıatı 

reddettikleri halde t!mctl bunları 
pekAIA kabul etme.ttt'dlrler. tJN. 
RWA dı halen bu yolda bir ça· 
lışmıı proğramını UrdUn vAdlaln· 
de tatbike başlamış bulunmakta· 
dır Ürd Uncte yerleşmeyi Uk )'il 
aadece 2 mUltecı latedıtl halde, bu 
EBYI geçen 1956 lllında 210 a, bu 
hazlrancıa 502 ye. halen de 1.GOO e 
utaşmıf bulunmal:tactır. Program 
ayuı dirayeti• tatbik ed1llrae kı· 
aa zaman aonra Irak ve Suudi A· 
rablstancıa aonuç verebilir. 

Gerçekten UNRWA da da.ha aı· 
.tı çalışmayı lstedlllndcn geçen 
hafta uenel Dlre .. tör Henry Rlc
hardson Labouısse, kurula yapı· 

lan 7ardımın arttırılmuını talep 
ederek, 40 milyon dolııra yakın 

yeni yardım latcınlştlr. Bu yar
dım, kurul Qycal birçok memleket 
taratından da kabul edilmiştir 
Genel Dlreıctar Labouıau bu veal 
leyle öteki dUnya mı.ıetıerını ele 
•Yakın noıu•nun f:n önemli der· 
dl otan mülteci meuleıılnln halli• 

ne mltuf çalı;malara .lcatılmata> 

dAnt etmı,ur Dtrlryen: s \ . 

utrndığı matlQblyetten ve ı:rutı· 
Jlnln kaybolmaaındnn aonra ce· 
uret alan C'rdün Kralı HUac)'ln, 
memleketlndetı yanm milyon 
m ültecl aruına aızınış olan Mıaır 
lı ve .kom Unlat ajanlara flddetll 
bir darbe indirmiş n Birleşmiş 
Milletler 11e Amerika lehlncte pro
pagandaya glrlşmlşt.lr. Kral, mülte 
ellen: şöyle demiştir: cŞ mdllı:I 
durumunuz muhakkak eakWnden 
ctaba iyidir. KomünlaUer aızıerl 
Ruslara teallm etmek latlyorlar. 
Ruaların nagıl ınıısn olduk'arı "" 
aız ere ne çeşit muamele edecek· 
lcrlnl artık Allııh bUlr. Amerika· 
lllıırın blZc neler yapııc:ıklıırını 
tOStermelerl için tenctllerlne fır 
sat vermemlz ltızımctır > 

~lan şahitlikten tevkif 
Onuncu Asliye Ceza Mahkeme· 

slndc bakılmaktıı olan b r yarala· 
mn dllvıı•ının dünkü duruşması sı
ra,ında. maznun lehine ~·aıan ~:ı
hlldette bulunduğu tesblt edll"n 
Cafer Karan bu mahkemece t>ıvklf 
edllml~tlr 

Bununla beraber, öteki Arap 
mllleUerı hAll eııkl gOrU•lerlnde 
dlrenmeltte ve iıırallln mUlteclle· 
rln nlerlnl tamir etmedikçe bu 
meselenin çOzUımıyeeeğlnl llerl 
ıürmelctedlrler. Araplar buıünltQ 

durumun kabulünü iarallln dlln 
aının lcabulQ teklinde yorumla· 
makta •• Nasır da bu huauau lız 
tanılp tstlamar etmektedir. Nlte 
tim ıeçen hatta içinde meaıılA 
C'rdün mQltecller mesı!lea nele bir 
yumuşamıl\ın dQ,ünUlemlyeceaını 
ı.pat etmek l.lten:ealne iııraıı aı· 
nırında yeni baz:t hldlaeler çıkar. 

Çalınan Taksi 
29 Kıı.sım Cuma günü unt 

12.30 dP. Taksim Fransız Se!ıı· 
reLI yıınınc:akı &olı:ata bırıı.tml§ 
oJcıutum 1048 Model Oc3oto 
markalı üı5to açık yeşil, altı 
çimen rengi taklllm çalınmıır 

tır PlAka No su 63084 dür. O· 
tomobll.mın nerede oıcıuııunu 
haber verecek ~ahısa held!ın
dcn 100 ltra verecetım. Actreıs • 
Cavit Tuna. Bakırköy 0.:1'Il&nl· 
ye Cemiyet sokak' No. 30 1. 
Tele!on • '116886 

Sinema ve Temsil T. A. O. 
idare Meclisinden : 

29.Xl.1957 tarihinde h issedarlar hnzır bulunmadıkların· 
dan Ortaklık Genel Kurulu adi surette 2-1.12.1957 tarihine 
rastlayan Salı gUnU saat 15 tc Ortaklık Merkezi olan Beyoğ· 
lunda, İstikldl caddesınde 209 numaralı Ortaklık merkezin
de toplanacakbr. 

Genel Kurul toplantısına i §tlrlık edecek hissedarlann 
sahibi o!duklan hisse enetlerinl toplanb günilndcn bir haf· 
ta evvel Ortaklık merkezine tevdi ederek mukabilinde giriş 
kartı almaları rıca ve bıltınço !le ktır ve zarar hesaplarının 
ve İdare 1cclisi ve l\furııkıp raporlarının sayın hissedarlı\· 
nn Ticaret Kanununun S62. cı maddesi gereğince tedkiklc
rlne fımade bulundurulduğu arzolunur. 

GUSDEl\I : 
1. idare Meclisi \C murakip raporlarının okunma ı ve tas· 

diki. 
2 l.9.1956 - 31.8.1957 hesap devresine ait bilanço ve klır 

ve zarar hesaplarının tedkik ve tasdlki, 
3. İdare mecı:si ve murakıbın ibraları. 

---:-~~~~~~-:-~-==~==========::ti 

KiRi Kiii' 
VE 

SOGUK 
1 ALGl~~~.GINA 

FAYDALIDIR~ 
OPON, haf, dit. adale 
sinir ağn]annı teskin eder 

OPON, soğuk algınhğın· 
dan ileri gelen ağrı ve 
sııılara karvı başanbdır • 

OPON GONDE e TABLETE 

Sahibi: VATAN Oaıeteclllk Te Matbaacılık T . A.. ş adin• 
A n 1 H D E !il t l'I V A L 111 A S 

Umumt Ne;rlynt MüdQrO• Özcan ERcıtlnER 

IR"sı 1 ınelt,r ı ur ugune 
mem!ş ve yoluna cıevıım etmiştir. 

Suların cereynnııııı kapılan 15000 ıoaıı 1 ı ncl4•• 
tonluk ıremı normal rotasıncıan çı-ı kıunızdı hiç bir şekll<lc odun ve 
knrak Anadolukaval!ı Llman Tal>- kömür eıkıııtuıı nıe\CUt deıtııcıır. 
yası önüncıo karııya oturmuştur D·" ııtıcıtse malııılllno trlden lmro:ı b - .,,., 1 geçen ekmek ıııltıntıaı 
tanllslye ıremlsl kurtamıa faallye- ta~, öncecıen hava muhalefeti, ta· 
tine geçmek ıçı:.. havanın durulma· bıı Afetler ve buna mümaaJl malı· 
ıını beklemektedir. zurlar nazın itibara alınarak mın-
ı SKı Hl \ili.AHA takamız rırınlarına normal tstıh· 
t'\101~\:0.l~\H!.. kııklarının beş ıtünWlü blrcten ve-

DQn gece Boıtaz ııererını 5 ap. rllmek suretiyle 12ıle edtımek yo
maktıı olan Şehir Hatlarının 11 luna glctllmtştl. Bu bakımdan da 
numaralı Hıılfls vapuru ıırtına c1o- hcrlıanıı bir ekmek ıııkıntııu dll 
ı11ııslyle yer değl~tircn mAn a •it· :nenuu bahis c1elllı11r. 
ıannıı blndlrm..ş ve uskuru atlara Dün Ant olarak kar yaıtmn:11 do
takılmı~tır \'ıpuru kurtarmak 1• layıalyle vatındaşlanmızın birkaç 
çıu Deniz. kuı·vetlerl taratınctB!l ıtünWk ekmeklerini toptan almaya 
gönderilen ekipler çalqmaıara b* teşebbüs ettikleri ~rülmClf, bu du 
lamıe.nrdır rumun mahzurlu olacaıtı kanaati· 

Mannarada seyretmekte o:an ne varıldığından. derhal ve Anın• 
Kostarlkn bancııralı orıon ~llebl c1a bizzat müdahale ectllmek sure-
n! patlı)·an fırtına yüzüncten BU· tiyle fazlı atız ekmek çıkartılmış 

yükçckmece önlerıncıe karaya otur ve akabinde bayilere datıttırılarak 
mu.otur. ıemı keneli vıısıta'.arı ve hiç bir vatandq ekmeksiz bıraltıl 
Alemctıır tahıı.ıye gcml.ı!lnın y&r- mıunıştır. 
dımıylı kurtulmuş, ve yoluna cıe- Bu huauatL ııazetenlzln yukan· 
mm etml~tlr. <\• bahsi lrf'Çen &fln ve aayıaında 

Çıırıakkalecıe buhınan Ayvaııı.. (ıkan havadlıı tamamen hakikatten 
vaırnru havanın şlctdetlııcten Ge uzaktır. t,bu yazımızın matbuat 
il bolu> ıı sıtınmı~tır. gemi burada kanunu hOkUmlıırı ııprııtınc:e ııa
fırıınanın yatı~mıı.sını beklemek· zetenızın a~ııı aaıununcıa aynı pµn 
tedlr Bancıırma aralık ı;eterını yap tolarla ilk çııı:.acak n<Wıuınıta 
makta olan Tırban vapuru Ban- neşrını ııaıııı ile rıı:a edoırım. 
dınna tsketesıne _)'olculınnı çı- NQt: Ayııı a manda müdürlü ü· 
knrctıt.;tan 1>onra bırcıenblre patlı- müz ı en Kurulu emnrıılekl kam· 
)an hava neticesinde kopıın halat yonıarla satışı az olan Fırınlaraan 
lan ı.:emlnln u:ıkuruııa dolanmı§· ekme .ıer alınarak vatand~ın aya
tır. Denize lnctlrtlcn daltrıç halatı tına kadar götürmek &Uretlyle acç 
pervaneden 6tlkmüştür. \'akitlere kadar daRıtılmı~tır. 
Tırban dönü~ ıç.n havanın ııu- 2112 111957 

rulmuını Bancıırmııctıı bekleme.ot· Zenlııburııu BelrdlJf 
te:ıır. ';ubt ;\lllııuro 
it \:il\:\ T '\l\nRI AIAeddlıı Kocoıt)ılın 
~ uıtu: ııt .... , t' :.. \ \T '' G.\Z .. ı ı.-.ı \ \ZI 
Pırtını Boğazda da tahribat yap lt-u.ııt ~ıtuı ııı.tll~i';\ t; 

m14tır. Hıı im Mardlne alt Raman Oazetenı·1ı.n 2 12 1957 tarih ve 
tııııker. ııemlrlnl ttrıımış, sularııı 59,7 aayııı nüshasının blrtncı say
te ırlyıe ııürüklencn tekne Pıı.şa· ta, birinci aütununcıa IKuak:ıı dan 
bahr;c • Deykoz arusında sahile dü~ bırcıenblre bııştırdı, şehlrll l'• 
mcıtuır. Oemı r;"lnlyete alınmıştır. kacak, ekmek ve vaaıta aıkıntuıı 
Kurtıırmıı iç n ıırtınıının durulma· ile karşı kanııyaı ba~ıııı altıııcıa 
sı beklenmektecıır neşredilen yazı tetkik ecilldl. 

MeteoroloJlden aıcıı~ı"'lız malı>- 1 - Mevzuu bahis yazıda kışın 
mata ırorıı Orta Anacı;~~ ü:ıerıııcıe Ani baı;kını netıcealnde hemşcrı
teşekkUI erten lllçak buınç alanı lerım lzln ocıunsuzluk, kömünıüz
doğuya doRru genlşltmektecıır. Fır lük ve ekmeksltllkle b&Şb~a kal· 
tına devam edecek ve aubunet ınış bulundutu bll<llrllmekte ıae 
biraz dahıı düşecektir. <1e kazamız d~lllnde mahrukat 
\ u•ı 111 \il ıtAı.ıct. sıkıntısı diye bir ıııkıntı mevcut 
c.1nr"Fll l : değtlctır. Her iki yakacak mtcıcı 1• 
Pırtna Şehir Hatlan vapur ııeter- nıu kltt dl!recedıı atoku temin e

lerıne de tesir etmiş ~e bütün se- dilmiş oldu!u albl tanzim Htl,ilan 
!erler ıntlkalı ~apılm~tır Bu ara- yapılmak üzere cıe her tOrlü t•rtl· 
da ctün ııece ıo 30 Kartal • Ya:o- bat alınmıetır 
va ar ba vapuru ııe!erl yııpıllllıı· 2 - Elı:nıelı: cıurumuna ırellnce: 
ınıştır Hava muhalefeti ctün aece Hava muhalefeti \ aır sebeple: 
köprünün açılnıasına da mlnl ol· nazarı dikkate aıınaralt önceden 
mut ve bu yütdcn Hallçe hiç bir bütün tırınlara tstlhkakları bulu
vapur girip çıkıımamıatır. nan unların bet iOnlül!Q verılme" 

Öte yandan dün BBhll istasyon- suretiyle ııtolı: temini yoluna trldll· 
ları tarafından S. O "S. ıaaretlerı mı~ olcıuııuncıan herhanıt bir elı:· 
tesblt edilen Burıraz açıklarında· mele ıııkıntuıı mevzuu vııtıls detti· 
ki Panama ırem~lnden tt Bozca· dlr. Dun lıılı:te.n havanın bozul· 
ııda açıklarındaki Yunan gemisin• maııı Vll kar raiması aebeblyle va· 
ııeıı haı kaea h çblr hnbrr alınn· tandaşlarımızın birkaç ırUnlük ele· 
mıımıştır Oemllerın cıurumu tim· meklerınt birden alma!ta ka,kıttı· 
dll.k meçhulctür. tı ı.:örülerek derhal mUctahaıe ecııı. 
u \ H.I\ 1 o I s mı§ ve fazla &!!ız ekmek ı>l.§lrtlme· 
lif l 'llF.M O l.Dl.. il temin ed!lme.lcltı beraber ekmeııı 

Kancııııı raıınthıncıılnden verilen azıdan fırın "e ekmek barııerıne 
habere ııörc şehrimizde pazar gU· cııııeı fırınlardan ekmek aönııerlle
nü Türkiye ııaatlyle 21 ı 62 6anlye rek çevremiz <lahlllnde böyle bir 
ııeçe ı:ılddetllce, 21 ı 4 ııaklka 15 ııılnııtıya meydan vertlmemıştır. 
sanıye ııece harı•, 21 1 15 ctaklka Bu suretle de hiç bir vatancıııı, fı. 
30 &aniye ııeçe orta tı:tdettc ol· rıncıan \·eyı bnylden el! boe dön· 
mak üzere uç deprem ka\ cıecııımış n.emıı; bulunmaktacıır Gazetenız. 
tir ele bu h\Uiustıı çıkan haudlı; h a· 
l Ull t S \ H 'Y.ı ı ııltU.F:R \Jl ' "' .lcıkate uygun dcÇıtcıır Brı.sın kaı u 
'I U.f Hl" il \ Ti ~lt 1'1JA mı hUkllmlerlne ıstınacı '•bı 
'I' 11 il ltH ı \ ~ ı •·ıı t"kzıbın en ... u 

Ankara, 2 ıA A 1 p T T U , ırazetenlzln ilk çıtacaıt 
mum nils ıısıuın a}nt u)la ve Otunun 

MOdürıoıı:uncıeıı 'ıırtl n maıeımata cıa e} nı punt ı ı 
aön- l Aralık ırec ı erken eaııı· cıerım. o nr a lle§rtnı rica c-
lerQe ba,layan ve bazı mıntn'ltıılar- Sayıılarunla 2/1 21957 
da halen Cle\'lml etmekte olan fe\'• He~ıı.ıa:ı Belrdl)"' " llbt'sl 
kalAde tıp! ve §lddetll fırtınal•r '.\ luııurn 
Şehırıerarası telefon hııtıarında bü •:rcOıııtııd Alpman 
yült tahribat yapmı~tır. \ .\ 1' \:'\' G \ZEn;"ıl \ .\ ZI 

Fırtınanın yapmış olduıtu bu tı:ıı.t;Rl '1( oV ıu.tJötl:o.E 
tahribatta eıı tazlı l&tanbul, Dur- Gru:etenızın :ı ı ı2 ı1157 tarih 
ıu:. btanbul • .Adapnzıırı. Bursa - :;9;7 ı;ayuııııın birinci snyfnaın~~ 
BalıkP.ıılr, :Bursa • klşehlr arala- blrlncı tıt 
rıylc Trak\'a havala.ıı ııc1ııkı harlar K s ununda intişar ecıen 
Oz:erınııc olmu~tur nu ııurum kar < ~arakış blrctenblre bastırcıı, şe
oısında derhal caaıı1 ete ıreçı~ııcn hl.il 1ıyecek, ekmek ve vasıta t;ı· 
takviyeli PTT tnmır ekipleri hnt- kı~ıtısı lle kıırvı karşıya) başlııtı 
ların wahına de'\PD etmektecı.r- a1.ındıık1 yazınız incelendi. 
ler .Bu çıııı,malafa ratmen bazı ı - MezkQr yıızınızcıa karakışın 
oehlrlcr hattı telefon tesısıcrın,11 Ani baskını latıınb\llluların odun 
çalııtınlmnaı mümktln olamactı- ı;u:rJuk, kömürsüzlük ve ekmeksiz. 
ıııncıan Eııe ve Mannara bölge.sin· llkle bıışbaşa kalmış buluncıuıtu )a 
deki ~ehlrlerlmlzln 1atanbulla irt!- zılmakta ısc de köm!lr \e odun 
batı temin edllemcmıe ve :lı.tanbu- sıkıntuı dl)o bir ınkıııtı mevcut 
lun Ankara. vo Ankerır üzerındeıı değllctlr. 
temin edilen <'.enup. şark \'e ~imalı ~ - Her•lkl macıcıenln de klfl 
Anactoluda bulunan vllllyetlerlmlı· derecccıe ve bol miktarda ıehrlmlz 
le de olan konu malann teminin· de ıstoku temin ectllmlf oıcıuııu aı 
de de mü4küllt çekllmıştır. bl tanzim ııatıoı yapabilmek ıçın 
,\\ Hl P\\ \ Ki" ı:unt cıe her türlü tertlbııt altnmlljtır. 

Lonctrn. 2 IA.A) - BUUln Av- Dil k . -. b b . 
rupa memleketlerinde birçok .. ehlr n ar Ja .... ~ı ae e lyle \a· 
lercıe buııı:ın umumi bir eoğuk· dal· tancıa,ıanmızın birkaç ırüıılük eıt 
ııaaı lılı;ı;ıe<lllmıştır mcklerlnl almah çalıştığı &llrOI· 

Kuzey Fraııu ve Belçlkacta 51• m~ ve cıerhal müdahale edllere.ıc 
cııklık cıereccııl ıntnıın her ısııııtln· !azla mllı:tarcıa ekmek pişirtilerek 
de ıııfınn ııltıncııı bulunmu1tur. ekmeği azalan Cllğer fırınlara e:<-
So~k dalgasından en fazla ınti- mıık naklectllmek suretiyle hiç bir 

teesıılr olan fmcmle)tet İtalyadır. vıı~andıış fırından eli bo ctöndU· 
Palermo, Meı:.'>lna ve Kaprl ı:ıbl si· rlllmemı~tır. 
cat bölııclcru dııhl kar düşmüır Bı.: huı;uata ııazııtenız:cıe çıkan 
tür Bu aracın birkaç gün C\'Vcl hava<11sln halı:lkııt ile hiç bir alA-
Jndlfn etmış o'nn Etna <1aRına cıa kııı;ı )Oktur. Ve ta.'llamcn 1·emlz· 
sürekli ve olddetll 1tıkllc1e kar ~ ag· dlr. 
~ııttadır . Basın kanunu hUltümlerlne uyu 
1 TA'SH J, - EDIH'B. larak bu yazımızın da ayni ııayta 
VF. :ı! IR\ 01 . !h: \ K \t, . t ü .. h 1 ı-t.ı.Dt , 1, \I ' , 0 1 ve. n~n ıı tun ... a nl!trını e emm • 

Ankara. ~ ıA.A.! _ Devlet De- ye.le rica ectl!rlm. 
mıryolları basın müc1ürlütünden 
bllctlrllmlftlr 

l - 12 - 1057 tarihinde fııtanbul 
• Edirne arasındn yatan kar \'e 
tipi dolayıalyltı KıV{alı 1 Kabak· 
ça ara:ıı ClfOm •ryolu seyrüsefere ka 
pıınmış ve btı ara'.lı kara aaplınan 
hlr vtılc treni mucavır ıatasyorıa 
çekilmiştir. 

1 Aralık taı1hlnde 1ııtanbuldan 
çıkan 4 ve 6 numaralı yolcu tren 
lerı iııtaııbulıı geri çevrtımıo Te 
bruıkı yolcu treni çııı:arıımamıştır. 
Ectlrne tarafını:tan gelmekte olan 
3 numaralı motııruı ile ı; \e 9 mı
maraıı • oıeu trenlertJ Çerk.?sköy 
ve ÇOrlucıa tutulmuş. yolcuıann 

iaşe ve tstlr.ıtatlcrl tmıln edllml§· 
tir. 

Yolun teıiıt::ı:lenmeı>lne c1evam e
dilmekte olup 3 Aralık Salı ırtınü 
&&at H ten eonra trenlere ~it 
'erllccelıt tahmin edllmeltte<llr. 

ANKARA' YA 
KAR YAGDI 

Ankara. :ı <Huswıtı - B ugün 
Ankaraya meV5lmln llk: kan dü1· 
müştür. tkı gOndür yatmurıu olan 
hava bu aece biraz daha &atumuo 
ve ısı -2 dereceye kadar dUomüş· 
tür. Sabaha ka1'ı bı.şlayan kar Ylli! 
murlıı blrllttıı yaj!dıRı :çın y!'re <10 
oer düşmez erimiştir. 

Tank subaylarına toz· 
minat verilmesi istendi 

ıoo 

2/12/ 957 

EmloönU U. Ş. MUılürü 
Dr. \ luz:nUt-r Sezcı 

\ ,\1 \ ' (i\Zt.u..;I \\Zl 
ı-:-u;nl '1l' Dt' ıt1.V<Hl:o.t.: 

relt bUtün vatandaşlann dilet! ka
dar ekmek almalan teml.n edllmlf 
tir. 

Bu ltıbarıa neşrtratınız ı:a:rrıva
rlt bulunctuğunctan l~bu tekzibin p· 
ıı:etenlzln il.it çıta~aıı: noahuınc!a ay 
nı aahUe vo &Ylll aütunda aynı ıııın 
tolarla ne~rinl rica ecıerlm. 

Kadıköy n,1edl7e , ube tudıırıı 
Muammer Halıcı 

Gazotenı:ı.ın 2 12/ 1957 ta:ıh ve 
5117 ı aayıll nüshasının l. cı ııayta
sının 2. net ııüturıwıcıa ıKarakı~ 

<1üıı birdenbire baııtırcıı. Şehır:ı 

yakacak, ekmek \'c vasıta ı;ıkıntı· 
sı ile karşı k&lllY&• ba§lığı altın 
da n1!3redlleıı yazı ınce.encıı 

1 - MezkQr YBtllllZd& kara 11:1• VATAN GAZETESİ YAZI 
şın llnl baıskını nettcesıııcıe Lıtan- i u:a i l\JÜD'ÜRl .tlliIDIE 
bullulann oduru;uzluk, kömül'liilz· Oazetenızın 211219~7 tarih ve ~071 
lük ve ekmek.ıılzllklo bıı,başı kal· aayıh nu.aJıaaının 1 ınct aıılılfeıalnln 
ın~ bulunduğu yaı.ılmaktli tıse cıe 1 inci ıütunundıı. (Karakış cıun bir· 
mıntakaınızcıa kömür H odun &I· cıenblro baaıuclı. fthlrll yıkacak, 
kıntısı <liye bir ınkıntı me,·cut c1&- etmek ve TNit• aıkıntuıyla :ıtarşı 
tlldlr. Her lkl mactdenln klfl <le- .tareıyaı ba;lıll altında neşredilen 
recede şehrlmtzcıe etoku temıu e- ya:ı:ı ıneelenctl: 
dilmiş olcıugu gibi, tan:ıım ııat!4• 1 _ Mezktlr yazınızda !tara ıtıpn 
lan yapabilmek için cıe her türlU ADI baatımıuı netlce&lnde t&tanbul· 
tertibat aıınmıeıır 

2 - Ekmek durumuna gelince: ıuıann odUnau%1Uk, kömüraü:ı:lük ve 
etmetaızllkte b-.bata ltalm!l bulun 

Hava muhalefet! v.a. sebepler na· cıuıu bllctlrllmekte ı.ae de mıntalta· 
zarı dikkate alınarak Oncecıen bü· mızcta kömür Te odun aaıntu: SU· 
tün fırınlara ll!tıhk&kları bulunan yıı bir ııtıntı mevcut detlldlr. Her 
unıann beıı aün!Otü blrc1en vertl· iki maddenin klfl miktarda oehrl· 
mek 151.ll"etlyle stok temini yoluna mlzı:te •tok'u temin edilmiş bulun· 
ı.:ıaılnı~ olcıusundan ekmek ba.lcı· ctui\l gibi tan:ı:lm satışı rapabllmek 
mından nernaııııı bir ııkıntı bahl& için de her türlü tertibat alınmıştır. 
kon.ıau ctetııcıır. Dünkü 1/12/111~'1 2 _ t:kmelr: durumuna gelince: 
pruar ıranu faılaca mılttanla kar Hava muhalet&tl Ye aılr sebepler 
ya&maııı sebebiyle vatand~larımı· nızan dlttate alınarak öncecten bü· 
zın blrkaç ıtünlük ekmek ihtiyaç tün fırınlara latlhkakları ~ulunan 
ıarını bırden 11ıma8a kalltıştıtı &ö- unların bee günlUl!Q birden nrilınelt 
rO•müş, ı:terhaı \'e Anıncıa muda- suretiyle ıtolı: temini yolunrı ııldll· 
hale edilerek tazıa alız ekmek Pi· mlş oldutundan ekmek batımından 
tlrllwll41 ve eltmetı az otan !ınn her hangi bir .sıkıntı mevzuu baha 
!ara dller fınnlardan ekmek nakıc cıeıııcıır. DUn kar yağması aebeblyle 
dllmek ıurctlylo hiç bir vatanda· ntanctaşlann birkaç günlük ekmeli:· 
oın Cırından ellboı ı:tönmemeııt ıe- terini almaya çallştıltlan &Orülmü• 
mln edilmiştir. 'ı derhal ye anında madabale edilerek 

Bu huswıta ıtazetenlzde çık•n 1 tı:ı:la aaız ekmek çıltarılınuı vıı elı:· 
bavacııı tamamen yanııotır, tekzl· meıı az olan cırınııra ıııter flnnlar 
bini aayı,:lyle rica ecıerım. dın etmek nakledilmek suretiyle 

2/ 1211957 hiçbir n.tandaş tınndın eli boş 
~ı,ıı &ledlye Şııtıe \ JUdUrU dllnmemı,tır. Bu buıusta gazeteniz. 

Sahııhattln Bll&Utay de çıkan handla tamamen raıın· 

VATAS Guı:.~.rı:sl YAZl dır. 
ışuaı MüoVaı.cöOsı: İ•bu te.t:ı:lbl ıa:ı:etenız.ın ııt çık•· 

Oa:ı:etentzln 2/12/19~7 tarih ve a977 cak olan ııayıaının ayuı aahlfe n •ü· 
sayuının birine! aahtıeaının blrlneı tununcıı aynı puntolarla Buın K•· 
auıununcıa (Kırakıt dun birdenbire nununa ıstınıden neşrini rica ede
bastırdı, fehlrll yakacak, ekmek ve rlm. 2/12/19~7 
vasıta -.ıtıntıaı Jle kartı karoıyaı bao lleyotıu Beldl7e Şube l\IU4ürU 
ıııı ılııncıa neşrectllen yazı incelen· l\lllnlp lllanahmetotıu 
dl. 

1 - Meıılr:Qr yazınızdı lcara tıtın VATAS GAZETE!ll YAZI 
Anı bastın netlculnde iatanbulluıa. lşı.ı:at Mi.1Dt'RLt'Gt:sı: 
rın odunauzluk, kOmUrıür.lUk ve ek· 
meblzllkle batbaf& ltalmıt bulunııu Oaz:etenlzln 2/12~7 stınlü n 
!u yazılmakta ıae de, mıntakamı:ı:da 4977 sayuının birinci aablfeslnln bl· 
.ttlmür ve odun aıkıntıaı dlycı bir rlncl aütununda (Karaltıt dün bir· 
vazı1eı mevcut cıeıııcıır, Her !ki mıcı den oıre baatudı, şehirli yakacak, 
cıenln uıı derecede oehrlmlzde ato-1 ekmek .,. vaaıta ııtıntıaı ile kartı 
ltu temin edllınlf olctutu &'lbl tan· tartıya) başlıklı J&Zl incelendi. 
Elm aatışı yapabilmek için ııe her l - Adı geçen yazınızda kışın Ani 
tUrlO ~rtlba~ alınmıştır. olarak bumuı netlc&lnde iatanbul 

2 - Dün üa:ıtncıar tazau fırınla· luların ocıunau:ı:lulı:, lcOmüraUzlük " 
n, ekmek bayileri hıttl tı:öylert tara elcmelı41zl1kle başbıta lı:alml.$ bulun 
tımdan yegin rcıln tontrol edilmiş dutu tebarüı ettlrllmek latenmektc 
vaziyet yerinde görülm~. dunımun lae de m.ıntatamızda mevzuubahl.I 
tamamen normal oıcıuııu mUşabede maddelerin tAfl miktarda ıtoltu bu• 
edlldlkt~n aonra bu huaua Bayın va lunmrıkla beraber odun ve tomur 
il ve Belediye Relalne ııc telefonla için tallzlm aatı,ı yapabilmek için 
arz edilmiştir. de ber ttırlü tertibat alınmıştır. 

Hava muhalefeti n sair aebepler Dundan başka da mıntaıı:ımızcıa da 
önceden nazarı dikkate atınaraıı: bU· bir ocıun ve kömür 11kınt1&ı halen 
tun fırınlara latlhkakıarı bulunan meveuı Clelllldir. 
un tab.alA!erlnın 5 gUnlütU blrcten 2 - Ekmek durumuna gelince, On 
verilmek ııureııyle atolı: temini yolu cecıcıı bua muhalefeti ve aııtr 11e
na gidilmiş old\lğunctan her hıngl brı;ıler nazarı Cltltkıte alınarak mın 
b:r ekmek aıkıntııı mevıruubahla takamız tınnlarına latıhtaıı:ıarının 

cıeıtllctlr. beş aunlülü blr<len verilmek aure-
DUn lı.ar yatması aebtblplc vatan· tiyle elı:ınek balı:ımınd&n da her han 

ctaşlarımızın blrtaç günlük ekmek!&- ıı blr ıııtıntı b:ıhla mevzuu ııeıtı · 
rlnl almata kalkı,tıtı gOrülmUf. d lr, 
derhal ve anında müctnhale edilerek 
tozla nıız ekmek plşlrllmeı<I temin 
edilmiş verı mut mltiallere vatandaş 
aıkıntı çekmraln lçln her gün gOn· 
derilen !aı:ıa miktarda ekmek aevk· 
edilmek auretıyle hiçbir vatanda, 
ekmeblı: .kalmamış, fırından ıta ek• 
mek almaya giden vatandae eli bOf 
dönmeml~ttr. 
Yukancıa durum tamamen a~ık o

larak ifade ecııımı, oldutuna göre 
bu hu.suata gazetenizde çıkan yaı.ı 

ktıll lJ en yanlıştır. 
Kanunu mahsusu seretınce tekzip 

yazımııın gazetenizin çıkın yar.mı· 

zın tam yerıncıe neşrini sarııııarııu· 

la rica ecıerlm . 2/12/1957 
fükudar Beledlı e ube :"\llldürll 

nn·al \'uran 

Dün ltar yatması cıo!ayııtyle T&· 
tanda,ıanmızın birkaç ıı;UnlUk t.lc• 
mekltrlnl almaya u~bbUa ettikleri 
l{Orüluek dtrhal Ti! anmd& bizzat 
mUdahale edilmek auretlyle !azla 
atız ekmek çıtarıılmıt ve ekme~ aıı: 
olan !ınnlara, dlter fırınlardan tlt· 
mek ;!lnderllaıelr: auretıyle hiçbir 
vatancıa, ekmekatz bırakılmaınışıır. 

Bu husuata ~eten!zdo çıkan ha· 
vadls tanıamen aaılsızcıır. işbu yazı 
mızın maıbaat kanunu htıkUmlert 

ı;ereııırıco ııazetenıztn ayni ııütunun· 
da ayni puntolarla Ut çıtaca\t nü.s 
haaında neşrini aaygı ile rica ocle
rlm. 2/12111$7. 

Bakırköy Belediye Şulıe MildUrU 
Raci Orhun 

\ ',\'I \.., GAZETEii Y \ Zl V,l'r \ '.'f GAZETZ!ll l 'AZI 
f f.ERi l\Jt)DtJRı.N:i. !'.'E l 1 llRİ MCDCRl.tlGfuiE 
Oaıetenlzln 2 12 1957 tarih ve 497'1 

•yılı ııüaha.sının l inci a&blfea1nln 
1 inci sütununda (Karakıt dQn bir 
denblre butırdı, tehirli ptacalı:. 
ekmek ve vuıta aıkıntıatyle lt&rfl 
.karpya) baıııtı altında lntlf&r eden 
yazı ıncelendL 

ı - :r.ııntaltamıı:cıa kllmür n oclun 
ıııtıntuı d iye bir menu yoktur. ZI• 
ra bu iki ınadctenln de daha evvel· 
den un derececıe &toku temin edil· 
mlş oldutu gibi, tanzim a&tıslan da 
yapılmuı için her türlü tertibat 
alınmış bulunmaktactır. 

Oaıetenlzln 2/12/957 tarih .,, 1977 
aayıaının birinci ııahl!e.slnln blrlnd 
aütununda (Karaltıl. dUn birden baa 
tırdı) ttb!rll ,.akacak, etmek ve va· 
11 ta aıkın twyle kartı karşıya başlılı 
altında neşredilen razı lncelenCU: 

l - Mezt(lr rızını:ı:da tara.lcışın I• 
nl baakın neticesinde, odunauzluk 
lı:ömUnü:ı:lüt n e.tmeblzllkle ba,ba 
f& kalmış butunuıcıuau yazılmakta 

ue Qe 4ubeml:ı: bOlgeslnde odun "° 
tomur aıkıntıaı diye ı:ıır aıkıntı meT 
cut değildir. 

Emniyet Um. fd 
Jandarma Um. Kum. 
Hariciye VekAl!!tl 
Mllletıcrar~ı lıı:t. io. 
Te,ıt. 

Mall)'tı VckCıleti 
Devlet Borçları 
tdaarıc Veklletı 
Nafia Vokllctt 
Ticaret Veklllett 
Sıhhat ve lçumal 

Muavenet VııkAlell 
OUmrOk ve lnhlaar· 

Jıır veıcrııetı 
Zlraııt Velı: !eti 
o vı t MııtııoroloJI io 

Um. Md 
MtınaknlAt Vf'ltlleU 
Çalışma VekAletl 
Sanayi Vek4letı 

Ql 2~ 5'\7 
ll 3.9'19.323 

81.73'7.2'9 

1.214 890 
ı 306245 272 

33J.f11U04 
li:l:lli6S8"4 
3Q.6 9G8 051 

7.2811164 

ıaollte eu 

23 O!ll 8ll 
13* 859 971 

'1.163 <H!I 
4 6R2 7ü:? 
4.1)74.086 

22.250.385 

y,.ı.on 4.H1.4CZ.400 
ı t l.11'K B(lT(ELER: 

Dnlttler Yeı.on 

Vakıflar Um. Md. 27 110.050 
Ankara 'Onıverıılteııl 25 S8ı5.445 
iııtanbul Onlvenıltesl 28.400.1!-16 
l&t. Teknlt: Onıvenıltesl 19.408 239 
Eııe OntverııltC51 11.700.67U 
Becten Terblycııı Um. Md. 1.674.498 
Karayollan U Mc1. 481.034.106 
Devlet Su 1e Um. Md. 304.067.579 
HUC!Ut Vtt Sahil Sıh· 

biye l"nı. Mcı. 
inhisarlar Cır. Md. 
Orman Um. Md. 
Devlet Orctme Clftllk:· 

teri Um. Mct. 

2.027434 
57.722.961 
49.088.706 

6.885942 
Devlet Hava Mcyc1an· 

lan teıet. Um Md 15.250.I>Al 
Petrol Daireleri Re1alll!l 1 025.128 

\ 'f'kftn 
\ t:KA l.ETl.F.RDF.Kt 
FARh: l.\R 

J.1%0.l'l0.1113 

Geçen yıla nazaran Sa,tlı1ı: Ba· 
kanlııtı bütçutncıe il mUyon llra
lık bir azalma olmuetur. BOtçe
ıılnde arımo olan daireler oun· 
!ardır : Büyük Mlllct Mecllı;l ı 
milyon. OUmhurbaşlı:anlıRı 200 bln, 
B~bakanlık 2 milyon, l.Ulll Sa· 
vuruııa Bakanlıtı 29 mil)'O!l 500 
bin, Dışlılcrl Balı:anlıRı 5 milyon. 
Maliye Bakanlııtı 1110 milyon, de'l'
let borçlınnda ıo milyon, Mlllt 
El!ltlm Bakanııııı 30 milyon. Ba
yıncı ırlllı: B•kanııııı 1 so milyon, 
Sanayi Bnkanlılh 13 milyon llrL 
l 'Ot.\TKAV1'\ BEYA"A'Il 

Mallye Baltanı Ha5an Polatkan 
bugOn bOtçenln eııııslannı açıkla· 
yan bir beyanat vemııottr. Yeni 
bütçenin denk olarak samimiyet 
n tuarrut prenalplerlne tam bir 
itina trO&terllerek bazırlandıl!ını 

ııöyleyen Polatkan oöyle devam et· 
ml.ştlr: 

ciçtnde bulunctuğumuz yıl bf\t· 
çcsine nazaran "' ı 1 Cazla&ıvıe ha· 
zırlanmış bulunan 1958 yılı bat· 
çesl hükQmetlmlzce tıcıı1 hayatın 
tanzimi ve lhtl)'&Ç mactdclerl flat 
Jannın tmbltl menuuncıa girişilen 
teşebbüslerin ilk hayırlı neticele
rinin alındıCı bir zam&J}ll tesadllf 
etmektedir 

Yeni bütçemiz bu te.şebb(lgle:-1 

talı:Ylye ve taraln eden mtıll b~r n
sfka mntılyetml taşımaktacıır. Mu
rat kııll!lllle:i üzerinde büyOk bir 
dikkatle ~alışmış "' hesaplı temn· 
ler yapılmıştır. 

Buna mukabil 1!158 bfttçealnl'! 
ihracatımızın flnanı.manı. ttltün 
müstııhı!lllerlnc ödenen primle:-, 
tekel l.stlhlllk \'ergisi ile şeker n:ıa· 
llyetl ar&lflındııkt menfi farklar ırl· 
bl sebeplerııcn ııobn bazı Haz!ne 
hesaplarının taıı!lyeııl için (J03J 
mll)'On lira ı:tbl mUhlm miktar· 
lara b&lllt o!an tahsl.ııat da kon
muştur. 

Bankalanmız umum mtldürlerl 
Ue lmflımılr krcQI 'c ııpcka!Atl! 
mucacıeıe mal;sadına matur oldu
~umuz ıtl!lrüş::neltrln de aynı ma':· 
ııaııa. yanı TOrk ckonom sine za. 
rıır veren tutum ve temı.yü!lerle 
mücacıeeı mak'&adına ma u! oldu· 
tunu burada ayrıca ltnydctmelı: is
terim. 

Elbetteki lktlsadt devlet te~ck
küllerlnln yeni )'il bütçeleri ve iş 
proııramıarı c1a hOkQmetlml:ı:Jn ma 
!iye. ticaret ,.e kredi uhalannctakl 
Bil ıısetıne uygun bir t.asarruc ve 
m<lı!mlrlyet zlhnlyetl !Çlnde hazır
lanacaktır 

D P. lktlduının memlelı:etıml
z:ln lkttaadt ltudret!nl tcı.ls •e lla. 
nzlz mllletlmlzl en ileri m,.denl 
milletler ııevlye!'llne uıa,tımıa yo
ıuncıa ııeklz yıla yakın bir zaman
danberı ııarfecıegeıcııtı büyük aay· 
retlerin yeni bir merhalesini tet· 
kil edecek olan 1958 yllı bütçeııl• 
nın memleketimiz için hayırlı Te 
u~ıı1u olmaaını tmıennt ederlz.ıo 

Dün gece 8 
gecekondu yandı 

2 - Ekmek durumuna cellnce, h a 
va muhalefeti ve ulr melhuz ııebep 
ter gOzonünde tutularak bütUn ıınn 
ları bef günlük latlhtatıarı nvel· 
cıen vertımek auretlyle ıtolc t.emln e
dilmiş buhınctuR\Jndan bu huauııta 

her hangi bir ııtıntının varit ola· 
mıyacaıı. Tarlatel - lzahtır. Ancak, 
dUn lnı yaımara başlayan kar dola 
71alyle- bazı vat.andaşlanmı:ı:ın bir 
!taç ııünlQlt lhtlyaçlannı birden al· 
ı:naııa toşebb!iıı ettikleri mQJ&hPde e
dlltnk de:hal mOdııbale edilmiş, fi· 
nnlara normalin tcvklnde ıı ız ek· 
me.k plşlrtllmek suretiyle talep .tar· 
fllanmış Ye hatıl aa olan mıntalı:a • 
lara da naıtalırla ekmek aevlı:edlle 

Her lkl mactdenın lı:ltl ml.lctarda c Başı ı ınctdel 
oubeml:ı:de ıtoku temin ecııımı, ol· ı ocı.ı :ı,,oo, n EııılAlr: Kredi l!Anlı:8.ıu 
cıutu &lbl tanvm aatısı yapa bilmek 3500 llra. yardımda bulunmuf)ardır. 
için de her türlü t ertibat alınmıştır. Toplanan bu 114 bin <lrA Kızı ıı1 Ga· 

2 - DOn tar :vnıtmw hasebl.Jle lata oubeıl ımrlııe ve:llmlş:l·. .Kı· 
nandaşlınmızın birkaç ırUnlülı: bir aııar la& telllı:etzedeı••e a:rıı1 n nalı: 
den elemek almaya kalkıştıııı trOrOI· dl J'llrdl~da bulunu.mtur. 
müo ve derhal yapılan kontrol neU· 1"..MiSOSl'NDE DE 
coea1ndc fırınların tam nncıımınta l'A~GIN' ÇIKTl 
çaıı,tırılmaaı uzertne t:ı:dlbama mey Dun gece geç Taklt Emln6n!inde 
dan nrllmemıotır. Mwr Qarıı.unın yanında reni yapı· 

Bu huauata gazetenizde çıkan ra· lan tahta barakalarda ,.ansın çtk· 
zınııın aynı ıütunda tan!hlnl :ıca mıttır. Derhal harekete geçen ittal· 
ederim. 2/12/9~7 Y• ranııın yerine trlderek, eöndür· 

me-t lçltı Caallyete ıeçml,tlr. 
Fatih Beledlfe ~ubt.sl L\llidOrtı Oa:ı:eteınlz b&atldıtı aırada, yangı . 

Ziya öıa11tnn nın sOndUrülmwne çalışılıyordu. 

""le~iılikten 
sıhhar 
sıhha'lren 
güzellik 

Hususi 
Kremli 

o ~ 
o ~ 

b 
bir formülle imal edilen 
P URO T u"alet Sabunu 

TEMİZLER VE GlJZELLEŞTIRIR. 

Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftı;. 
Bu aayıda Yazı ttlıırlnl Clllen idare eaen meııuı müctQr· 

Ô7.CA"' EROf'Dl'tR 
Oazetıtmlze 1uııann yeni harflerle ııoncıerıımesını rıca ecıerız.. 

l 
Ankara :ı CHuswıll - latanbul 

mllletveıcııı Tahaln Yntıcı bufı(ln 
Meclis bıışlı:anlıRına. tanlı: subar· 
!arına, denizaltı ve hava aubaylan 
nn olduRu ~bl tazminat verllme-

1 si hnlı:tında bir kanun tekllfl ver
mıotlr . 

Puro tescil edilmiş bir marka ve bi!'. i kalite Tuvalet Sabunudur. · . 



• 

Milli takım Cumartesiye açıklanıyor .. 

BASKETÇiLER GELDi _ Romanyada biri mllll, ikili temslll olınak üzere tıç kartıla ma yapan 
bukrtbokularımız, milli maçı kaJ betmelerlne rafmen temsili mil:Jaba· 

lıalen kazanmıttır. Katile relıi Muhtar f'nrer: •Romanyalılar bu mat Jçln çok iyi bazırlanmıtlardı. Sut· 
lan lsabf'UI olup, 30 saniye kaldul nl iyi tatbik l'ltllf'r. Bizim çocukların, maçta çok tut atmalarını rat 
nıen, isabet Jlhdeler! fOk z.a:rırtı. Reyttanh olmaları. 30 aanıye kaldf' sini tatbikte hatalı hareket etmtlt· 
rlnf' nılle ttfkll ettl» demı,ur. Ba•ketbolcutarımız (Ok yorsun olduklarını ıöyleyf'rek, bıtrahate (tkll· 
mı,ıentr. ........................................................................................................................... _. .. _ ............................... "'''"''' 

Ordu takımımızın 
v 

yapacagı maçlar 
Ordu takımımızın ( A ) bulunduğu 

Hollanda grupunu 
Lüxemburg 

Fransa, 
takımları teşkil 

ve 
ediyor 

PARls, 2 (llu.ual) - DQnya Or· '"'iii;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;::;;:;::===;;;;;jjijİİİİİİi 
dulararuı futbol şamptronuının 1'1 
nuturu buıUıı cis~. nın Joıı
tU1•'4ekl merlı:tz1nde tesblt edilıol.ş
Ur. TCıut ORDU takımmuı bulun· 
dutu A crupunu Pranu. Hollanda 
te Lü:ıenııurıı takımıan ı.fktt et
mektect!r. 

Ordu takımımız: Fraııa ile Parla
te. Hollanda ııe Am.sterdamda •• 
L(lnnbural• da Lü:ıenburgda oyna· 
:vacaktır. Bu karıılatmala?dan bir 
tana.ıin1n -etabı TUrktyede yapılma

muıı:ıı hane~e karpladıtımız için 
c .t.s l.f. metkez1ne mnracaat ederek 
lc&hat late<llk. komltedr bulunan 
acıııııırecıı bir zat ıae ~•llml:ı:e sa· 
dece ,u cnabı nrdl: 

- Türk ordu taklmını temsil e 
ıılea idareciler bana hiçbir itirazda 
butunmamıtlardır. Ktndllttt bize 
maetarı prensip olarak yabancı meın 
leketler4e ornaınatannı .kabul et· 
tlkltrlnl blldlrml terdir. Antrlparan 
tez f11Dlan da il.he etmek isterim 
iri, lıu llarar takımanıl' için dna ... .n 
taJ Ufılablllr ama bu ililn bUece· 
iln.lz bir ıı-
fdarec1lertmlı!D nere taı.lnaden bU 

tnıı maçlan :r.bancı memlekctlente 
oyumarı kM>ul ettllı:lerlnl bilmiyo
ruz. Ancak en altla ıı;elcn lbttmal 
mae ı.arııı1~nnın •e maçların yapı· 

taca ı ~hlrl•rln bırtblrleruıe çok 
yakın olmalarıdır. 

IUÇl,.lRIH VAPJIACAGI 
TARİHi.ER 

D i V AN H U Z U R U N D A _ Galatasaray oı ... n Jlf!yetl d~n kutup 
lokall.nde toplanmı tır. G6rtlsUlen 

ilk menu. Halli Burnaz ile Lnın Abay lhtllltı oımu,ıur. Divan Hryetl 
bo dhanın halU tein Af klflllk bir Jıonılıe:vı vaılfeleııdlrml,Ur. l'ukarı· 
da dDnkti toplantıda hazır buluııaıı divan Oyelf'r! cörülmektrdll'. 
............ lllllllllll __ ..... ----·-··-·-·-·-·-1111111111111111111Hlllllllfhllllll .... 1 ..... I 

1959, AVRUPA BASKETBOL 
ŞAMPIYONASINA T ALIBJZ 

Naci F. B. sakat!. 
Milli namzetler bugün 19 Mayıs 
Stadmda antrenman yapacaklar 

ANKAR A, 2 -

$ imd i A nka ra S por efkarının yegane düşüncesi 8 Aralıkta 19. Mayıs stadın

da o y n a n acak Türkiy e - Belçika M illi maçı. Hemen her yerde bu konuşulu. 
rııı· 

~ıılrnt olan !\arl lııııt!ırı \nt..ııraı1a~7f'kl'llY tnr' ili" 
11nr1 ••nl19tır1ınrııı.:. Milli ruthol<'unıı11 aJnt.. hlll'J

1 
t• 

drlol ftn1.n lı~tlf nluıı ~111 tt'ılıu·ııerle tamaın 1 
y o r ••• A c aba Belçika'yı y e n e b i le cekm iy i z ? .. 

Maarif Vekili, I{ "''PPiat'ı~ 
istifasını te yi d ettı C e mal S ALTIK 

bildiriyor 

e.,ı..tnt halli• onu ı10t0nf'ıl11r· 
nn. burada kampta bulunan milli 
futtıolrular da hn ~nbah ır;aat 9.30 
da ldarf'<'llf'rl lif' birlikti' \ali Kf'· 
nınl \ı r;llntt zlyart.t f'tml ltr n a· 

Süleymaniyenin 
yaphğı itiraz 
kabul edildi 

'

• KİNCi proruyonel Ilı tertip 
komltr•I dlln ak"'m bölıe 
blnannda toplanarak. bu haf 

ta yapılacak ına~ıarııı procraını 

nı tl'.sblt etınltllr. 
iıııoct prore yonf'I llıın oobl· 

rlııcl harta mtlubakaları. bir 
hatta ırrlJtı teblr edilerek. P•· 
zar ıUnü onunru haftanın han 
muhalefeti dola1ısl7le 7apt1aını· 
yan maçtan 07nanacatıtır. Bu 
arada, tertip komitesi, baJıem ra· 
poruna ıött Yetlldlrek'to hllk· 
men caJJblyetlnl kabul etml'mlf· 
tir. l:ynlkl cün Şenf Stadında 
o.rnanman k~bPden KaracOm· 
rOJı • Ta k s t m m a e ı n ı lıa· 
krıu haya muhalefeti dolayulyle 
tehir etmlttir. Günün llılnel kar 
fılaşmuıuı he ltÇ etlen hakem 
07natmak lıtemlttlr. Fakat, Sil• 
leymanlyelller ekılk oldukların· 

dan oynamayı kabul etmeylnrf' 
hakem Tettllı Parlar 1·r,llCllrrtl 
hükmen calip lli.n etmı,ur. SÜ· 
teymanl,Jenlo ttıraıı Uzerıne ko· 
mile bu maçın da tf'jırar oy
uanınasına karar Yermlttlr. 
BU H&FTAK.i ~U.Çl.AR 

1 1 Aralık pazar (Şeref Stadı): 
10.00 X. GQmr1.lk • Taltalın 

[ 

12 90 81Ueymanl)"e • Y. Dlrü: 
Onuncu harta telılr maçtan 

oynanacaktır, ___ , 
«7» ler toplanıyor 
lstanbul profM)"onel ı 1nct llR1· 

ne meMUP yedi lrnlnp temııllcll,.n 
ıoaıatMaray. Penerbahı;e ve Be
şiktaş ku!Oplerl h&rlı;I cuma günü 
saat 17.30 da Beyoğluspor k\ll(lbü 
Jokallndo toplanacaklardır. 

Kasımpaıa l rak'a 

g id iyor 

Kıısımpaşa Gençlik K:ulübCI fut
bol takımı üç karşıl~a yapmak 
üzere Irak"• gidecektir. Bu seya
hate Kaııımp~alılar 9 Aralık 1957 
cıe çıkackalar ve 15 Aralıkta cıa 
yunıa dönmoıı butunacakıarcıır 

oan bu menucıa llclvert. • be-
yazlıtar Irak 1tonı10loııhabe.'llne ıılt· 

mıeıer Ye al4kalılarla kat1 anı~ 

k11tıltıfll' 'lnıırır \'rı..111 ('rUI Yor· 
ıtımı·ı, n ııı nıl~IPrdlr. 

t'ut hotı-nıar i>&lf' > Pml'Jlnl ı.anıl) 
Ytrltrlndr ) tmı,ırr H ı,ıırahat• 

Cf'lo.llmlslerıllr. 
'\('I ('\1.IŞ'ff ... 

l\tlf'ılf'tı sonra mllll fotbOlcnl:ır 
mnsaJa ıııınını..tn •alo.at hnlıın.ııı 

'acı dl' ı.nıınlı ~aınnıı ıtlılt'reı. ora· 
da antrrnllr ~Ul..l'I) ile calışmışıır. 

\) rıra :\lf'tln taı..ımın prrşenı hl' 
ıoııu I>enılr•Pl•rla yapacalı an 
trtnman nıaı,:1111111 o.•11ı)at·aı..tır 

'amzetln ıı:ı•<'f' ııorf'ltl'Jlt \.lılhü 

rel•I 'lu•tora DellHll11lıı zl> arrti· 
nf' el ı lllrr. 

'11111 llAOIT.!'tll'r yarın •PBI !l.30 
da. 19 'layıs ı<lııdında ,ı.ı hlr an· 
lrf'ııman J&uıırııı.ııırııır. 

Ttı.. M'tlrl t: 1tıı.. .\ı ı.ac nıllll ta· 
ı..ımı ıln l'nnıartt',ıl ı:uuu ıı1:ıı.11, .ı· 
rııı..tır. 

T\U:I' l''\Zt.\, \RZ A7 ... 

:\11111 lllRl' ) aı.ıa,rı.tıı , bllf't der 
111 fit ııır 1111.' il arııııı•tır. l'nl•uz 
dlh•l..l'f' llf' bıll,:f'}f' mural'aaı !'ıll'n 
lerln nıını.ıralı hllf'I lalt'ıılı-rl ı ı.oo:ı 
aflrdl ıı:ı•l·llıcl hıılılf'. ılnKıtıl:ıraı.. ol 
lel adedi Aaıll're 3:100 ıllir. 

\> rır.11 Bıl) uı.. 'lllltt ,ı.,rıı ııı:~ 

liOO hlltt talrbl ılf' ı.omlteyl ı:ııe 

durunıılıt tııral.mı ur. 

Celal Yardımcı, Hasan Polatın istifasıni an~ 
milli maçtan sonra kabul edeceğini söyledi 

Ankara, 2 cnusıı~i> - Bir müddet önce Futbol Feıleras yonu Reisi Hasan Polat•ııı :::. 
fesinden istifa ettiğini ve istıra mektubunu da Maarif \'ekili Ce Uıl Yardımcı'ya verdiğini b 
ıııiştik. Ancak haberin tf'plı:isi büyük olmuş ve hunu bar.ı gaze leler yalanlamışlardı. , it 

f)iğer taraftan bugün kendisiyle görüştüğümüz Vekil Cellil Yardımcı, Hasan Polat•:.,. 
tifasına dair verdiğimiz haberi t t-yid ederek ~öyle demiştir: •- Hasan Polat ge~enlerde tJ1I 
geldi. Tebriklerini. bild~rd.ikten sonra, Federasyondaki ,·azifesi~ den :ı.m.nı .ist~di: Ben kendi ı' 
milli maç dolayısı)·le ı tırasmı 8 Aralık'a kadar lı.abul edemıyecegunı bıldırdım. MaçtaD 
ra J<'ederasyon deği ecektir.• __/ 

MÜKEMMEL KURTARIŞ Aurnaı, Newcutle Unlttd'e 3 • ı mailOp olmo4t11r. Maç çok sert n sert cl'rt!yao etmiştir. nıabt••'!::. 
- yapılan bu matta Newcastle Un. kalttl inin mOk-.mal bir kurtanfını yukarıdaki realmde ıiirllrortu ./ 

mava varmışlardır. Anrnaı satlçl Ht:RD, kalecinin on il nde ümltslıcr yere yatmıt!·- =-"·. ~..:.. ____ ...;... __________________________________________________________ ~----------------- ~t 

*************** *******•·················~* : 
: Profesyoııel ı. lig : 
i ikiııei devre f ikstürii ~ 
* 1 * TRrlh (;fln MİTnATP.\SA 1 * 1 * 1 * :?1·12·19:\i Cıtınllrlt' l Adnlrt • (l{oJOttıupnr ı1 t :!:?·l2·Hl:\7 l'azıır lsınnhıılspor • f.nınlyet ı * '.?:>·12·111:17 l'Br nnıııa Ht>.,-ı..oz • \ l'fB : * 26-12·19:.7 Prr l'ınhe lll'yoııu por • F.mnlyrt ı * l?8·12·111:l7 ('umarll'•I Onlnta aray • KMımpqa ı 

IK/NCi DEVRE LiG 
belli old fikstürü u 

t 2!ı:ı12:::t~ ~:~n:nıha !!!::~::: : ~":;:rbabee : 

M. Paşa' da, Bölge Müdürünün 3 maç i ~Eli~~ ::~~~~1'~~1 !Ti.~~~;:.~~:~:::~ce ~ • k * 8· 1 -ıa;;~ l'nrşamııa l•tnnlıul5por • 8"JOl:lnsp0r 1 

istemesıne rağmen 4 maç oynanaca :. 1~:!:!:~~ ~:.r .. ~:::~:, :::~~~:ı::'~l ~n~ı~~.. : 
* 12· ı ·Ul;>S ı•azar t·•nnbahç-e Rl'ylioz : 

Acaba Bölae Müdürü s . Salllblt
t.tn Clhanoğlunun de<llğl mi ola
caktı? Yolaıa Birinci Pnıreııyoneı 
KClmc kulüplerının mi? 

eaA'ı yukan bir ııaattcn fazla gtır- * 12· 1 ·19lll l'aznr AdPld • F.mnlyet CDıe ıaııaJ ı 
dQ .Netice bum tcınııllc terine a- 15. ı ·19lll Çareamtın J'ı•nerbah('" • Adald , 
çıklandıl:ı ~aman iM: görOomrıer- : 16· ı ·19~ı8 Puıırnıhf' \ere • Enınl> f't 1 

de kulüp temsllcllertnln ileri sür- * Jll- ı ·Hl:\11 Cnrııurı•~I t.tımhnt"ııor Dl') koz , 
d!lğU tezin kabul edUdlill aPl&fll· * 19· I ·l'l~ıll Pazar (:nlAtruıaray • Bf'şllitas JI 

23 OU!ı: 195' f'raıwı • Hollanda 
f Parl&te) 

t Şubat Lüuenbutg • P'ranaa 
(Lllxenburgda) 

27 eubat l'ürklye Lü:ısenburg 

DCln Bôtge MOdürınııa binasın

da yaplları Tertıı, Komıtes1nln 
P f..B A he~cıı 12. 14 Aralık ta· tırllk etmediklerinden b zım duru- toplantısında en çok· merale edl· 

rlhlndıı MOnlh oehrlnde toplanacak mumuz <taha kuvvctll<tlr. Eğer bu len hwıwı bu idi ÇOnlı:O bir hafta 
tır. Toplantıda kon~ulacalt b.ıı.,ıı- taplantıya Clünva çapında ~m yap f'IVVP.lkl toplantıda Tertip Komlt,.• 
ca mevzular ~unıarcıır • mış klrns('lerı tem ilci olarak eôn· sine Bdlı::e 11.füdOrlOtOndeıı reeml 

ııı iıltenmlştL Yazının altındaki 
lm.Za ise Salt flallhlttln Ctbanoıı
ıunun itli. Bu durum karoı.sıııda 
.l\11 thatpıışada haftada dört ıınnç 
yapılmaııını lııteyen Btrlncl Protcs 
yoncl Küme Tertip Komltı!lll ttts
t!lnı tanzim edl'memtş ve knt·ı 

kararı dllnltü toplantı:va bıraknıı,._ 
t.ı . Tabii bu aracıa bu toplantı;• 
S Salüh.ıı.ttııı Clbanoı:ıunun da d'i 
vet.1 ihmal edllmemlştl 

dı. Yanı Bölge MOdürlül!HnCln ta· * l!l- J •llll!I t•nzıır K. Pil!)& • R. Spnr <Dı~ •aba> ! 
lf!bl kal>Ul cdllmrml§ ,.e Mlthat- * '.?'.!· ı . 14;,ı; ('ar~nnıha l•tıııııınısııor • Ka•ımpaea Ji 
T,llŞll ııtııdyomunda haftatta dört * :!3· 1 •111:18 l'l'l'fil'lllh" Hr 11..lll!l • fk}OitlU~por 1 
maç yapılmaınııa karar verllml§tl. ! :!"i· ı -ııı.;1o1 ('uınnrtı•sl t'rıırrhnh<;e • \ tfa ~ 
l~TA"IH l.Sl'Oltl1' * !!G· 1 ·Hl.';8 l'ııı.ıır Onlnlıı•nrR) • Adall't 1 

(Lüuenburgda) 
• Mart Hollanda • Lüxnnburs 

(Ro~Wdamcla) 

• Mart Türkiye - Praıı.u 
IPartate) 

13 Marı TOrtlJ• • Hollanda 
(Amsterdımda) 

Vestores 
Geliyor 

ile t.ttaş tdare beretı dUn toplana
ralı. muhtelit mf'uuıarı cOrOşmUt· 
tür. HarlcJyeden mtınadeaı gelen 
.liteçln VllSTORES takımı bu hat· 
ı.a .-ıırııuı:ıe gelece.lı:Ur. 
:se,urıat idare he:;etı dün Vuto

r.. ı.aınmının uçak • btletlertni h
nça ıöndnmlştlr. isveç takımı cu· 
- ctınU .. hrimlzde o!acalı: te cu· 
...nuı sQDü Beşiktaş ile ltarfll•şa· 
.uıtır. 

o.ı.ceıı: Ç&r'f&!Dba Oalataaara11a 
.,ııa,ae&k olan i.Yeçlller bu ıııaçı 
•U&eülp hraue gldeeeıtlercllr 

ıs Aralıkta ıae Polon,..nın Ll!:JİA 
talıuaı da lletlktafUI dlHılU.I ola 
ak .fatan1Mıla ıeıeeeıı:ur. 

.AlltnnOr meuuunu da örü n 
ware heyeti Mc Cormllı:ten td:llf 
llelı:lemeYl uygun bulmuşıur 

ı - Avrupa şampiyon kulüpler ıforebllln;ck. netice muhakkak kt bir :vazı ıcelml~ ve Mithatpııı,ıa !'ltad 
t.umunaı f!btOrü. lcblmlzde olacaktır yomuncıa yapılacak maç ade<tlnın 

2 1950 Anupa buıtetbol oa:n--,----------------' haftada üç de.fadan ıuıa oımanıa-
plyonııaının yapılacagı yer. 

3 - Yeni kaideler hakkında fe
<!.erııayonların mOtallia.lan 1.1.nlene
cektır 

1959 Avrupa basketbol oamplyon
lannın mrmlekettmlzde yapılmaııı 
için evve!ce mOracaat etmiştik. Ha 
len bu eamplyonanın lı:endl me:n
leketterıncıe yapılmııaı için Yu:la
nıstan ile laraıı de müracaat et.· 
mlf bulunmalı:tadır Palcat b"r iki 
cıevlet de bundan ovveı sorvada 
yapılan AYrupa IJ&mplyonasına tş-

ANKA RA DA YAPILACAK 

VOLEYB OL TURNUVASI 

Anı.ara 1111.!il J\olftbOnüu ıo 
nnru ~f'nel df'\ rty~ı ınaoa· 
~f'bellylf' bflJ Ok bir voleJ hol ı 

tnmun.•ı tf'rllpll'rıl"etktlr. 
htllnbuldaıı oaıaın•11ra, lıa;c "' 

erıc .. ı.. Darüt araım •rl.:1'1.; tnliımla· 
n, Anliaradan Deml?AP<•r. liolf'J ı.:u: 

taIQmtan lir nıun. ltarb oı.:uıu 
f'tkek tatcımıannın 1 tınık rdl'cek· 
lerl bo ıurııo•SJ a Rulıarlstan 
amplyona !lll'"f)a takımı da ı ti· 

rlk M•rf'tlnl htlıtlrmtettr. 

1'te dün ko.."nltede en çok alll· 
ka çaen konu bu idi. Taplantı a-' 

MU.aabalı:alar 11 12 Ocak tarlh .•· ı 
rinde Antaranın en Jtapalı r.s!o-
nunda yapılacaktır 

liı•ınlt•••l •11111~ u to1ıı1111111ııı · 'nlılıuı ııı1ı11r .. 11 : Rlzıı '"ıııll ı•ıııııhı•t ı . 1 llirl"I \rı . 
ıulrl 1 tilll)&IU t~ıı..114), tııbrl ~oıııer ı \ılolel) n Koınlıı• t..lcılhl •·eıhl ıılıır,l"~. 

ITIR\ZI K\ll{ I, EDii.Di : 29- 1 ·1\1511 (.'nrşnıııha J"l'tı!'rhah('f' • 8"JOllu8por ı * :ıu. ı -ıo;;ıı l'l'reembe ,\ıııııet • 't.ıa ~ 
Oeçeıı toplantıda askıda bırakıl· * t· 2 ·19:'ill Cnmarı"~l OnlAlH•3r&) &yko:ı , 

mı~ mevzulardan biri de İstanbul· 2· 2 ·195S Pazar ı~ ıı.:ıa., • tstanlıutspor ı 
;ııor tcmsllclııt Turhan Barlas'ın ;;.. 2 ·1!1:111 Cnrııamtıa trnrrbahçr • F.nınlyf't ; 
ltlraıı idi. T Barlas Paza!" g0. *' r.-2-ııı~.11 Pe~mhe """knıt • ""'oltnspor /1 

nO yapaca~ı maçların (içe çıttsnl· *' il· 2 -19:'>11 < onıartr•I n..;Sııııa~ • \dnll't ı 
mıısını L~tı:vor ve iki adet pazar *' !l· ı .19·,s Pazar nıııaıasııray • lstıınbul por ı 
karşıl~maaını kabul etmiyordu * 12· 2 ·lll:lll Car aınbn onıntasaray· Emniyet ! 

Dün açılctanan ikinci ııır dev~l 13· 2 ·19:111 l'l'rş<'nıhf' Aılalf't • Knsıınp&şll 1 
llk.stOrüne dikkatli bir aöz atan er 15· 2 -ıo:.s ('umıırt""ı t l'Jıf'rbah<:I' l•tanhutspor ı 
bllSln tcmııllcllcrl btanbulııponın 16- 2 -ııı:;ıı l'a:ıar 11<-!lkta °"' 1'oz ' 
Pazar ıtünlcrt yapacaRı ka"ıla.•:na * 19-2 ·191111 Cnrşamtıa oaıatn•aray • Rf'yotloJPOf ! 
adedinin üç olarak teablt edildiğini 20-2 ·l!ll8 Pf'r rnıbf' Hr5tı..ıa~ - F.mnl)rt ' 
rarkettllrr Dl"!lll'k iti 1stanbU161><>- * 2'!· ı-t9:'ıll Cumarll'•I l•lıınbıılspor • \ t'fll ! 
run da arzuııu kabul edilmişti ! 2:1· 2 -19:.8 Paznr ~11t'rhnh<:t. - Ka•ımpasa , 
f.C'NHRİ TAKUll.AR GF.JME7.llF. * :!8· 2 ·l!ll8 ('llrşnmhn \ l'ftı Ka.,mp~n 1 
1 IKSTf'R ·rn1 01,\RAK * ı-:ı - ı!l:'\8 ('nnıAflf'•I fw~ı.oz • Aıtnlrt : 
·ı \THIK f.lllı t"l't:K * ·z. :ı ·l'l:\11 l'.ızar \ rlıt ııe,oı:ın•por • 

Yf'nl lig rılUitOrü 21 ve 2:1 Ara- ! t· :ı .19;;~ ~nlı Kn•ıınpaşa • t.mnl;uıt ~ 
ilk ırtınırn y11pılacak maçlarla b~ *' IO· :ı ·l!llll l'ıız:ırtesl Ht>J ı..nz • Emnlyf't ı 

~ .. -lıyıteaktır. Ancak bu hususta Ter -f'-tc+:+:++: +:+:+:+:+:+:+:• tı.ırtı+:-tc•ittı+:•+:+:•+:+:+:-t:+:+:-t:-\'.;4'+:..,_.., 
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... ır 

t 1p Komitesi eu noktayı da kavıt p v~ 
altına ıılmıstıı «BU tarihlerde bir t'tnde satılmnğa ba.,lanacıııı:ur Dünkü Tertip Komıteal ıoıd! ,ı 
vabancı orıranlza.<ı:von olmaua•. Ancak bu Yeni kombtnıılert ala- ı;ını:ıa Ankııraya llldecek ııd ~.t' 
Eğer böylo bir eey olursa flltstüP bilmek tçın ilk cıevre kombine bl· bit edllmlştır. Buna AÖ"° r ~ 
otomatikman bir hafta ileri cıotru letlertnın kaçanlarını ibraz etmek Erımtan CG.8.) ve Muaıxıı::.,11'~ 
kaydırılacaktır ~art•ır. tar fK. Ps. ) önümüzdeki ır 
KOMR"F. Rll t:Tl.l'R Tt:RTIP 1\0'.\llTF: hl" mB('ı takip etmek üzere ,.rı 

iKi fhF."I A'.'\KAR\\A ıtldcceklen1lr ~ 21 :'1 J.IRA D\H,T t'Dlt,DI \'ERl!'>DR RIR KARAR 
Mtthatpa a stadyomunda 7ap1Ja 8 Aralık 1957 Pazar lt(lnü An- Gccenıenıe bir tren tı: 11~ cak olan lltlncı devnı Hır maçları kara «19 Mayıs. stadyomunda ,. .. ııllkatlanan istanbul B61Psı 1~,ıı kombini! bllt'tltrının t atları 21:\ pılacak olan Türkiye • Belçlka mil- ll'rtnden Hulllst Mürey•e OfJ.ıJf.I 

!lra olarak tesblt edllmtstır <(3 ır futbol karşııa.1maııını ta.ls:lp ~t- rdllmesı mevzuunda da IC ıı~~ 
karşılaşmanın numaralı trtbnn bı· mek için Ankara bölı::es nce i tan- Tertip Komitesi yerinde ı:ıtr, ıı~ 
letlf'rtnl havı ntan tıu knmb ne bl· bul Protesvonel Birinci KO:n., Ter- krt vaparak adı gt!Çen halteıl',r tr 
lrtlrr lln!ln ilzdek hll'llelaıı •' ua· tıp KomlLc!lnden Uı:I Ü) C Clfıv L c- dl yan1ım yavılmasına ]tal' 
ren l\.I Lhat pa'" ı.tadyomu ırışclc- cııımı~ı.ıı. mlfı.&r. 


