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~ Uh ab irimiz Necat Tarku telsizle bildiriyor!' 

~ünya KupiSi rli-GÇ-ıGrlftC. 
bugün başlanıyor 

t tansa - Yugoslavya; Brezilya - Mel sika; Uruguay -
tCekosloval ya; Avusturya - Iskoçya karşılaşıyorlar 
ll .. nı Alınan'larla yapacağımız ınaçın 
~dyo ile yayınla~ası m~hl ~~~e!.,.. F•tb•' 

. 
AMERiKA, 
FRANSA' DAN 

\ üMi.DiNi 
, 

1 
KESiYOR 

1 
1 

ı 

Mendes - France'm 
yann Meclis önüne 
çıkması muhtemel 

\ n•dolo \tansı 

Parıs 15 - Kabineyi kur
ma~ .ı leş~ bbüs için isti esre· 
lerJc bulunan Picrrc M~n
des • 1'l"ance bu ak-am t-:r· 
tiplediği bir ba ın toplantı. 
sında, perşembe günli mec1is 
huzuruna çıkarak kabine,.ı 
kurmak yetkisini istiyebilc· 
cı-ğini zannettiğini bildirmiş· 
tir. 

l 
lıyor. Tüı·k "\lilli Takımı 17 ha 4MERI. KA'DA ELDE EDiLEN Şampi)onası )arın (bugıin) baş 
'l.iran gUnü 'Berne'de Alman mil 

ı ıı takımı ile yapal'agı nıa~a asa 
i nrcnle i ~iler arasındaki ih lilafı n bu) üme~ini önlemek ma.lt.sadiylc geni~ ihli):ıl ttd· 

birleri alınmıştı 
.\ınerikan gazetelerinin gö. 

rii leri 

! 
ğtdakı radro)la çıkacaktır. 

Turgy - Rıdvan, Bnsri - l\lus 

\. ZAFERLERiN MANASI tafa, Çetin Ttober - Erol, Suat, 
Feridun; Burhan, Lc!ter. 

Bu takım bilindiği gibi 'eten 
lcrde istanbuld:ı İspanya m:m 

4;ı·····•••••• •• ••• •••••••••••••••••••••••·•~ takımını 1-0 yenen ,.c Romad;ı 
nan Menderes'in başf ıca başvurduğu : ~~~r b~~~l~resa~~1;.~ l~~,~~n~~: 

"Santral Mensucat,, fa 
bir iş ihtilGfı çıktı 

1 
Kazlıçeşme' deki fabrika, jandarma ve polis kuvvet-

1 

New York 15 .. \A) -
Bugunkiı gazete er ı-~ransa

nın Birlcşık Amerıkanın 

müttefiki olarrık dcğ~rinden 1 
k.ıyb tti~i'li yazmakta ve La 
niı-l'in muhtemel halefleri na 
zan ile bakılan l\lcndcs Fran 
cc ve Edgar Faure·~ i mu· 
km·ese ederek şu mUtalAada 
bu unmaktadır'ar: ?ııendcs 

I • yerine Ero gct"rilmi tir. 

s; ah: Dürüstlük, samimiyet, müşterek ! Ya~ı~e~~~lİ~~/~ra~r~:\.:ie~u-. 
~·:·.. .. . ........... davaya iman... .. ..................... ..! 

, ........ ,,_...,..... ___________ ~ !erinin muhafazası altına alındı. Bölge Müdürlüğü ve I 
Savcılık hadiseye elkoydu . 

Prance, Fransanın \TUpa 
mudafaası için çok faz a mas 
raf yaptığını dü.ünmekte, ve 
her ne pahasına olursa olsun 
Çin Hindinde sulh teminini 
istemektedir. Mendcs France 
Avrupa savunma andlasması 
akyhindcdiı". F.dgar Faure'e 
tc'ince, iki taraflı konuşmak 
tadır. iktidara geldiği tak· 
dirde kendisinden az.imli ka
rar·ar bek1encmez. 

Dünya Kupası futbol . 
1 )olunda Yazan : • Br.z, saldırıcıya 

' Bai;.J:ıl karşı korunma za-

maçlarına ait diğer ya

zılarla spor haberleri 
altıncı sayfamızdadır. 

ııııiıat·ııı sebebi· calıs11ıa ' ~ .,. şekliııde, 

\ Alendere· AJ1İ11et E11ıiıı y al11ıaıı ruretinc ina.myo. 
ıkadakı ruz. Bu maksatla ~- ....... _____ _ 

ıı ba l:ıngıcında ne gibi blr vauyct· r azami derecede ba irct göstermek :ızm,rHe~iz. 
ıgını d:ınkü yaz.ımd.ı anlattım. Bütün diınya, davadan \azgeç e, bız. teltl:. 51ını· 1 
~ A.m rikan d.' t erkanhle, ı za bc-ka \C' clamctimiz namına buna de\•am 

r kongıc z.ı ~ dc\.ım eden ko- cdcceı;:ız. Bu itibarla ga~rctlerlmizin bt'dc'i 
~c b:ı ın alenıınde '\ara Jl n hava di)c kimseden bir 5cy bek' eme~ ız, hıç b.r ta· 1 

~ r duzelmı \e ;şbır ığim ı. rr:ü· lebinıiz :ı:okıur. Eğer mu~terck dava h ~b•11a 
r kil a mışur. hizmetler cttigimiu \'e tak:ıtimiz ol a co < I t. 

Mendere ın bu ınak::.ad.ı \armak !asını ertebi'eccğıtniıc inanı~orsanıı. bu .l ait 
dı.. u v ta ar çok hkkat la~ ıktır. icapları düşünmek siı.e dü-r.r ıı 

tluk mı nı et mJ terek da• Am~rlkalJLır bugline kad:ır kar ıl r~ \!.. 
ıılıku lll;ın d.,>c hlllli etm k mtlm- ı ancak ricactlar bir 5!"~ 1 r kopurıı •a r lcn 

\,_~ -~~u~~~ .~c'.; ım z \m ı ıka ı arla ko· in anlar. ı t dik crl olm:ıu.a ı in fe ı;ı\ a \ ,.r;ı· 
~~: .. :ıır lı an kull.ınmı tır: 1 <l>~nııı ı Sa. G Sti. l del 

Hububat fiyallar1 
yürürlüğe girdi 

Yeni kararname, fiyatlarda değişiklik yapmadı
ğı gibi, iyi mahsule prim esastnı da kabul ediyor 

nusu~I Muhabirimızd~n 

l 

• • 
ısceı•eııııt 

;> 

Ankara. 15 - 1954 - 1955 alım de\ resıııdc Toprak l\lah· 
ullcri Ofisi tarafından satın alı nacak 'c .satılacak hububat fi
at'arının tesbiti \'c bunlardan birkı mına \erilecek prımler bak· 
kındaki kararname dünkü Resmi Ga-zetcde intişar cmıi tir. ı . . ,. . . . 

Bu sabahtan itibaren mer'i yete ı:ırecek olan kararname Jst anlml 6 nu :\oter ı llanııll ~ ~ı~uk <oturanı .scçım .anketi 

h- k- ı · " . Topr k Mah~ --- pu ulal arının tıhni fını kontıol tdüor. u ·um crınc .,oı c, a · 

sullerl Ofisi alım yerleri mcv- s • · •t k t• • • 
cut ?lan. dcmir~~lları istasyon· eeııııe aı an e ımızııı 
.an ılc lıman \ c ıskelelcrde. An _, 

tal)a merkez, t'inike, Serik,_ llt a • 1 • b ıı • Id 
na,·g:ıt ilçeleri)·le Adana, Içel, ııetıee erı e J o u 
Hatay illerin n o\'a kısımları ev . 
safındaki mahsullerden buğdayı 
28, beyaı. arpa~ ı 22, yulafı 22 
kuru a satın alııcakur. 

l\Icmleketin dı •er yerlerinde· 
kı m.ıhsullcrın alım bas fiatları 
da. buğday 30, karışık buğday 
29, çavdar 25, be~az nrpa 22, 
ç .. kır ar;ıa 22 ve yulaf 22 kurus 
olarnk tesbıt edilmi tır. 

Te bıt edılcn \asıflardaıı aşa 
ğı evsafdnki hububat, baş fıaun 

<Deumı Sa: 7 Sii: 3 de> 

1000 liralık mükôfatı Antakya'dan çiftçi Mehmet Tesbih, 
300 liralık mükôfatı Antalya' dan Ali ilkbahar, 200 liralık 

mükôlafl da Samotya' don Celile Ulusu kazand,/ar 
1954 scçım nctıcclerine dair gazetemızın açtığı musabakalı ı-;--r 

aııkct'ın tasniri dün neticclenm ıs 'e ikramiye kazanan oku) u· ı J 
cularımız beJli olmuşıur. 

Daha c\•vel rlc ililn etti im iz ı:ıbi hısnifte, Yüksek Seçim 
----

1 

Kurulu'nun tcsbıt \'c ılan etti· 
ği nelıcelcrc göre hareket edil· 
m•ştir. 

Yuksek Se~im Kurulunun i· 
Hin elti~ı son 'c kat'ı ncıicdc· 
re :orc 1954 fieçımlcl'inde D. P 
503; C.Il.P. 31; C.M.P. 5; :\Iüs
takiller de 2 mitıctvc'kilJigi ka• 
:r.anmı lardır. 

Anketimize iştirak edenler a· 
rasında bu neticelere ) akın şc 
kilde tahnıiııd bulıımuş ol:ın o· 

(Devamı Sa: 7 Su: 4 de) 
-0--

Kamyon, kamyonet 
İçin 10 milyonluk 
Tahsis yapıldı 

Anadolu \jan sı 

değişiklik ynp11ıasıdıı· 

l Dun Yedıkulc'de Santral l ·ı~uc<!t :fabrıkası işv~renı ılc 
fabrika ·~rllcrı unı.:ında bir i~ ihtilafı bclırmi ve ba<!ise b r 
tarafta ı Bolge l\Iıidiırltiğıine . .:ig~r taraflruı da _a, cılığa ve za· 

1 Lıt:ı~ ;ı ıntık:ıl etmı· til". 
İddıa)a gorc adı geçen fabrıkanın iş\ereni, fabrıkanın ot -

ci.-nberi cari olan ç:ılışm.ı .eklinde:: işç ı ler alcshi:ıe bir değ ~ik-

Nrııce olarak Fransayı mil~ 
tefıklcr li temizden ka~·bcdİ· 
~oruz denebllır. Ba kan Ei· 
senho\\ er dün kongreder, 

<lhwam ı ~a: 7 Siı: g del i ilk ;ı.apmış \C e\velce beher ış·ı - ------------------ - -

1~:~'~,:::~~~~;:D~l~~~'.';~~ 31 fabrika kapanma 
1 l! dörde kad:ır çıkarmıştıı. Bu 
<!ıınım bir buçuk av önce Tek~-

:.,ıtik:~n~~~;ı~ar: e ~~~~~~~~~~~' lehıı·kesı·ne maruz 
c erı ile ı \er<'n ara ında ecre· 
)<'n eden ıntiıahrclcr sonunda;' 
ıc;\·crcn l\tayıs nih"'~etinde c kı 

s"klc doı me)i ~abul ,.e taahhiit Böylelikle 6000 işcinin de icsiz kalması muhtc· 
(Oeumı 'a: 7 Su: 7 de) • " 
--o- mel. Hükumete başvuruldu 

B·asbakan 
t 

1 D.P. Grupunda 
! İzahat verdi 

ll ıısu•• :lluluıbirlmbd~n 

Ankara 15 - Demokrat Parıı 
meclis grupunun bugünkü top
'antısında Başbakan Adnan :Men
deres, son Amerika seyahati hı:k 
kında gcnı izahat \'ermi5tir. 

)[enderes Amerikada ~ aptt~ı 
temasları anlatmı , Amerikanın 
Türkıycyc kar ı gösterdığl anla
yış ve yakınlıktan şükranla bah· 
etmiş, müşterek d.ı\a uğrunda 

iki miUetin büyük bir anlayı& i
çinde olduğunu belirtmiştir. 

l\lenderes, askeri ve iktısadi 
sahadaki yarılım hacminin artı~ı 
hakkında rakamlara dayanan ge 
nış matamat vermi tir. 
'Başbakan Yunanistan tema tarı 

\'e Pakistan Başbakanının mem 
1 t Ol'\'a.nıı ..;a ; ., Sii: fi de) 

Şehrimizde bulunan 31 kam· Tekstil Sendika ı, Tekstil Fe· 
'an ipliği fabrika ı, ham madıle ı ıerasyonu kanaliylc vazıyeti 
~-okluğu sebebi) le kapanma t h- • l'ürk-İs'c bildirmiş ve Türk·İı;'in 
likesiyle kar~ıtasmış ve bu fabri· bu mevzuda hükCımetıe temasa 
k:ı!arda çalı~an 6 bine yak?n 1 ~ı ~cçtıği dün öğrenilmistir. 
Tekstil Sendikasına :niır.ıc'lat c· İslanbulda bu'unan 31 Cabri· 
derek; sendikanın hül:ılmet n z- "anın \·c orada çalışan 6 b!nc 
dinde teşebbüse gcÇme .. iııi iste· ~akın ısçinın i•sız kalmasını in-
miştır. me,-:ımı Sa: 7 SU: ı de> 

Men'i İhtikar Kanunu 
halkı sevindirdi 

Bu kanun, doğrudan doğruya vurguncu ve hile
kôr esnafı hedef tutacağına göre, bundan na
muslu tüccartn endişe duymaması gerekiyor 
İhtıkAr yapanlara kar~ı hü· best bırakılmaması aleyhinde 

kiımetin ~iddetli h ükümleri ih son hafta içinde kesif b:r ra
tiva eden b"r kanun hazırlamak aliyet gösteren; bu arada her 
ta olduğu yolunda bir ajansa at nevi eşyanın fiyatlarına serbest 
fen verilen haber; piyasada ve çe zamlnr ~ apmağı da ihmal et 
bilha a halk topluluklan ara- meyen ticaret erbabının; bu ne· 
sında büyük akisler uyandırmış li bir •ihtikArdan men kanunu 
tır. Ticarethane kiralarının ser <Dcnmı Sa: ? Sü: 7 deı 

Dükkan 
kanuııu 

kiraları 
Mecliste 

Birkaç güne kadar komisyondo müzakeresine 
başlanacak '?lan tasart, kiraetlara yeni 

haklar tamyacak 
Uuıuı~ı M•ıhaı r: izden 

An~anı 15 - Tıcuetba:u~ kıralarını yakından al~ka.dar e· 
den bir kanun ta•ansının mıJ?a keresine bugünlerde Meclis ko
miı.~onlannda b:ı~lanııcakur. Bu uısarı. dfikkAn sahiplerinde doğ
mus olan huzursuzlugu ortad:ın kaldıracak mahlycıtcdır. 

1 

Buna nazaran bcledi)e hudut-

E ~ d k b" ları içinde bulunan meskenden vm en açan lr "ayl'İ binaları Ü~ seneden faı.la 
1 
t•g.al ctmış o.an kiracı mukave-

6 k b c hitamında serbest emsali ki-enÇ iZ, UZ ra bedclinı ödediği takdirde da-
ııa bcs ene muddetle her sene 

Dolabına Saklandı ı:-:ı mukavelesini tcmdıt etme 
h::ı:ckını kazanacaktır. 
A~ nl zamanda muayenehane 

Kadıköyde oturan Neb:ıhat a· c yazıhane şeklinde kullanılan 
Ankaıa 15 - Ekonomi \c Tı

caret Bakanlıgından teb,iğ edil· 
misttr: Paki stıın Başbakanı ha.rckt'tindc n öıı<:e 

dında bir ::enç kız anısı olmak 1 Clllwamı sa: 7 Sü: 3 de> 
hcvesi)le evinden kaçmı~ur. ·-----------
Ailesinın müracaatı üzerine a· 
mamasına baş!an.111 ,;\ebahat C\ 
\'Clki gece Beyoğlundaki kok· 
teyl salonlarının birinde yapı • 
lan kontrol sırasında ~akalanan 
16 kıun arasında bulunmu~tur. 
Nebahat ele geçmemek için buz 

Auupa iktbadi İşbırllği dı
ında kalan k:irinıı anla~ıııalı 

m mlcketlct'den 669 gümrük ta
rife numaralı kamyon 'ie kamyo 
netler için 15 nıa) ıs 1954 ak a· 
mına kadar T. C. l\lerkez B:ınka-
ına \'aki ithal taleplerine 

10.000.000 iralık tahsb )'apılmıs 
\ e kcvfı} et mezkur banka~ a bl. 
ılırilmıstir. 

Mulıaınıned Ali dön 
Yonaııistaıı'a ~itti 

Dost memleket Başbakam ile Adnan Menderes 
arasmda karştlıklı dostluk mesaj/art teati edildi 

O'aı.ısı 1 inci ı.a)fada> 

l 

~~·VATAN 
' . 
R~)n ilavesi ... . - . 

dolabına J:::irmiştir. ı Bugün gazetemizle 
Genç kız donmak üzereyken ı 

dolaptan rıkarı'ın15 ve ailesine birlikte veriyoruz 
teslim eclilmistir. ._ _____ , ____ _. 



'I. 

- ~~ 1 

rla mikropların ı 

s . vaşındaki strateji 
1952 yılı t

sonyazıde ke~ 
fedılınce gazc. 
telerde dans e· 
den hastala -

l G.50 den bu r l'AZAN: ~ 
yana dı.ınya 1 1 

!~!~ıe c~s~~~~ 1 ı·. ~ElflA SARAÇOG 1 
çeken Kore sa ~----------------------------------------------.. uşı, meşhur 

rın resım:erinl 
gorduk. Aradan bır :> ıl bıle 
geçmeden aynı durum. Mık· 
roplar buna karşı da korunma 
çarelerinı bulmu~:ar ... 

matareke ıle u ruk.amakh i,;:c.n, 
s•nkı harrısız. ıamanlar boşuna 
g•çmı5 sa~ılacakmış gıbı Hın
dıçınl sauı;.arı bır hız.lan!\ er 
dı. Günlerce D en - Dıe::ı • Pnu 
kalesi dıi~tU duşecek dı) e ne· 
l ecan ar du) duk. İçı'ldekı tek 
kadın olan \ ~ Kırım Harbin
dekı Mı s Nıghtıngal'ın hakıki 
haleli &a)'ı ması !Azım ge en 
bır hast bakıcı, bırdenbıre meş 
hur oldu 'e hatta bır azize ha· 
lme ı;ırncrdı. Şımdı orada sa
u~ durmamıştır. Ama dura· 
cak mı di)e goz.'cr Cenel're go
lıinün ucundakı guzel İsvıçre 

~ ıehnne ıükılmiş bulunu) or. 
Guıel hava arda yuztinU goste· 
ren Montblanc dağının tcpe
sındeld su'h pcrısıne u aşa l)ıJ· 
mek ıçın Cen•\Tede göl ker~
rındakı meıhur fısk yenin iW 
kırması gıbi bir lımıdın de fı~
kırm.sı bek enıyor. Bekhyt> ım 
ve umit edelım, be ki ulaşırız. 

Halbuld bu mevz.ıi harpletin 
yanıba~ında ınsanlık 1.>.l!Un 
clunya nüfusunun katıldığı, 
du)ada ılk ınsanların bu.un· 
duğu günlerdenberi deum ede 
ge en dehşet ı bir sa\BŞ ha ın
dedır ama kımsc farkında de· 
ğıldır. Bu sa\ aş insanlann ten 
dı araların!lakınden daha lcor
kunçtur. Zaman zaman onun 
da Dırn • Bıcn - Phu'ları olur. 
Mese!A Bırincı Cıhan Harbın· 
de grıp bütun dun)ayı kapla
dığı zaman kurban'arın,n sa
:'> ısı, belkı tarih boyunca insan· 
la r arasındaki harp.erde veri· 
len kurbanlar sayısından da 
üstündü. lnsan heyecanların 
eslridır. O zama da bu hastalık 
dalg~sı gdıp ı;:q;ııği yerlerde 
bır heyecan dalgası yarattı ve 
sonra unutu.up gitti. 

insanı r • mıkrop~ar arasın
da devam eden bu ez.eli \e ebe
di sa\ aşın sonunun ne 0 1aca· 
ğını ke• rmek ınuınkun d ğıl 
ama. zaman zam n taraflard n 
birıntn duruma bakım olduğu 
goruım .. ktedır. MeselA. grıp o 
zaman hAknn o'mu~tu. Bazı 
yer erde ko'era, \eba gıbi has
ta.ıklar z.aman zaman menii 
üstOnlUk er elde edi~orlar. 

A caba buna nasıl muvaffak 
oluyorlar? BugünkO )·a

zımda da bu duruma temas et
mek istiyorum. Göz.le görUlme· 
:yen, ancak mikroskop, hatta 
e.ektron mıkroskopla gorlı:cbı 
len bu cacelerin cücesi men· 
debur.arın kuvvetleri nereden 
ge:ıyor? 

Bır kere göz.le görülmcyiş'ttı 
ba&)ıca kuvvetleridır. Zira gö
rünmeyen du&man, görilµen
den bin kat daha tehlıke!ıdır. 
Sinsı sinsi içimize glriyoriar. 
Hem de a ıl, mıl)onlar \e mıl 
yarlar halinde biz.ı yıkmaya ça· 
lısıyor ar. Ve •••• bazan muvaf· 
fak oluyorlar. 

İkıncl bır kuvvet kaynaklan 
da akla sığmayacak kadar sur
atle çoğalma kabllıyetlerıdir. 
Onların )a5amalarına musaıt 
eart.ar, (mesel! vücut muka ve 
metinin kırılmış olması, mik-

robun gemi az.ı) a alması de· 
mck olan Vırulans'ın artması 
gıbı ı;artlar) varsa kısa bır za· 
manda sayı arı mıtyarları bu
lacak kadar çoğalabili~orlar. 

UtUncU bir kuvvet kaynakla· 
rı da harıkulAde ı.ekalarıdır. 
Bu tAbır belki biraz garıptir. 
Tek hucrdi bir mahlCıkta ıekA 

Şimdı Kobalt bombaları pe· 
şındeyiz. Fakat onu bu:sak da 
düsmanın yere serilebıleceğıne 
~ımdlden hilkmetmek güç. 

dan bahsetmek gerçekten ga· Q halde ne yapacağız? !JUn-
rıp dilşer ama, bu mendeburıa. ~anın bu en küçük cu .. • 
rın kendı dusman arına karşı seli mahh"ıkları biıi tuşa mı ge· 
aldıkları müdafaa tedblrleri tırecekler? Yahut •Pes!• dıyip 
akla durgunluk verecek kadar sahneden tekilecek miyız? Ha
çoktur. B r kere herhangi bır yır. Bunların hıç bırı mevzuu 
du;man (yanı yeni bir Utıc) la bahis dcğıldir. Bu savaş, bıı 
karşılaşınca hemen durumu ez.c:t ve ebedi çarpışma devam 
tetkık ıçın rıcat edıverı)or.ar. edip gidecek. Körlenen her sı· 
Bız ınsanlar bundan memnun 'Ahın yerine yenisi bulunaca~ 
ev munserıh o.u) oruz.. dUsma- 'e bu da boy: ece surup !ide· 
nı yıldırdık d.ye .... Hııibukl bu cektır. Tıpkı batı - doğu mü· 
kat'l bır mağ ubıyet olaıuyo:, nasebetleri gibi ..• 
durumu düı.eltmek uzere ı ~ri Şımdılik ış NATO kurmakla 
hatların bo5altılması $ek •. n1e idare edılmektedır. Sağlık Sa· 
oluyor Ye maa:esef eo~ geçme· to'sunda son zamanlarda ke~-
den bu mın)attir mah!Clk ar fedı'en (Ye hattA eskiden mc\•· 
bızım sılah.arımııı törletmen n cutların bazıları da alınarek) 
~olunu bu uyarlar. Tahran dö· bil tun kuvvet'er dahildir. Duş· 
nilşu AI.alta'da zatürreeden ya- mana karşı kurulan bu mU'4ıı· 
tan Churchlll'i kurtarmak ,ç!n faa cephesınde ilAçları tek ba· 
100,000 üniıelik hır penısı'ln fına değıl, bir arada kullan· 
şırıngası kUi gelmişken. şı~di mak !Azım ~elıyor ve öyle ya· 
zatıirree) e tutu'an ara bir mil· pıyoruz. Baz.an da ş şırtmaca-
)on iınıte ,>apmak ?.Orunda ka· larla düşmana baskın )apıyo· 
lı~oruz.. Hatttı fabrıko\ar art•k ruz H! bo)lece duruma hAkım 
400,000 likten a§al':ı ~ı.elcr J:Ö:ı o:m:ı) a çalışıyoruz.. işte •insan 
dermez o:dular. Yuz bin rab· ıar - mıkroplar• me)dan mu-
mı bu sahada tarihe karıştı. hareb€sınde stratejik durum 
Sebep? Çunkü mıkroplar bu budur. 
kadarcık miktarlara karşı artık -----------
muafi~ et \'e mukavemet kıız~n- ı ,- "'"'\ 
mış bulunuyorlar. Endocarditis 1 1 

~C:~ar~1:~~;,r~n~~rm~i::l~: 1~~~: 1 ~ft m~w~ .. q ~onluk penı ılın yapıldığını -- • ___ ---· ~ 
söylersem şa~mayınız.. i ltıçlıırı- •ı , .~ 
ınız adeta enflis~on halinrkki • - - ~·-
para ar gibi ancak milyonlarla ___ ...,;ı.,. .... .,....;:1'-:ll .. 

kullanılarak alış\'crişe yarıyor. 

G ün geçtikçe mikroplar, bize ı 
kar§ı g lmcktc işi azıttık

larından tek bir Jlfiçl" da ba a 
çıkamı}oruz. ÇunkU bıı. atom 1 

bomba;ı yaptık. Onlar da yap· 
tılar. Biz. i1roJen bombasını 
kcşfetuk. Onlar da ya yaptıl~r. 
yahut yapmak üzereler .. O hal
de on ara •PcS• dc)ip dünya· 
mızı değiştirmemek için, eli· 
mızdc ne kadar ı;ılah varsa b!r 
araya getirerek hücum zoru:ı
dayız. l'ıleselA yukarıda :en ta 
dedığımiz kalb has•alığınJa 
(penısilln + streptomısin + su! I 
famit) ~eklinde bır Uç"U pakt 
yaptık ve bu suretle düşmana 
karşı bir ıttlfak cephesiyle sa· ı 
vaşıyorut. 

Streptomisin flk keşfedildiği 
z.aman •Veremi mağlQp ettik!• 
dı)e Ar;imetnrı bir neş'e çığ· 
lığı dünya) ı sardı. Çok geç
meden bu nes'e sarhoşluğunun 
mahmuT!uğu geçti ve goz.Umilz 
açıldı. Esasen bız.ım se\ ıncımi· 
ze mikroplar bıyı altından gu· 
lüyorlar, .nereyı göremeden 
paça) ı sn·amayınız.» der iıbı 
oluyorlardı. Bir müddet sonra 
cPAS» di)e bir ılfıç çıktı. A~ni 
sevınç ,.e... cok ge~meden u
mit kırılması ••• ---

Fransanın 

mütareke 
talebi 

l" ) ıl e\'\el bugun, 16 ha· 
z.lran. llHO da Paul Cey· 

naud istifa etmls, lUaı eşal 
l'ctain IlaşHkil olmu5tu. Al· 
man ordularının l"ransa Sop 
nklarında hu) iık bir sbratle 
ilcrlf')i31, Parisin d11şfış11, 
rcnuha çekilen Fran ır hu
ı..uoıetinr artık muko\eınctr 
imkan olmadığını hatırıatınıs 
tı. ıı; haıiranda iktidara ı;e
len :llar~aı Petain eı lesi 
giın11 ,\iman ·aya mütar .. kc 
talebınrte buıunmu5tu. l'e
taln, hidise)i Fransu mille· 
tine ~u cumlclerle hildlmıl5· 
ti: 

- Kalbım parçalanarak 
rlhecdlm ki, muh samata 
nlha ·et 'enn"'k çarelntnl şe
nfli bir ı;arpıemadan sonra 
auer &skere benimle araştır 
mağa hız.ır olup olmadıftını, 
sormak için diin gere dü&
mana' mliracnt ettim. 

İngiltere Ba5nklll Chur· 
cbill de A~·am Kamarasında 
bir nutuk liÖ) lemiı. J"ran a 
m"') dan muharebesinin bit· 
tiğinl n İnpıtere me) dan 
muharebesinin baeladığını 
hahrlatm15: 

Apartman kapıcısına Bahar Bayramı 1 O günde - l'\ihai zaferi blı kauna
ca u, deml~tl. 

bırakılan çocuk 320 bin lira ha ılat yaptı 
F. F. TÜLBE?\TÇİ 

VATAN 

ehir Meclisi toplanfl 1 rı 29 
Hazirana kadar sürecek 

Asgari ücrete dair 
Komisyon karan 
Beğenilmedi 

Şehir l\Jeclısi dun saat 15.30 da Ferz.an Aras'ın başkanlı· 
ğtnda toplanmı~tır. Dunku toplantıda, İmar Komi onunun 
muhtelıf mevzudaki kırktan fazla mazbatası karara bağlanmw 
tır. Bu arada Kızıltopraktakı ~eni yapılan bır ,ola Mılll Atlet 
Cezmi Orun ısmı verılmış ve Şarkı) at En&tausu mueısı~Je· 
rınden Profesor Alber Gabri,>e: İstanbu şehri hemcchrılığıne 
kabul ed lmıştır. Şehır '.:\leclısı Haz ran devresı toplantıları 29 
Hatırana kadar silrecekt r. 

l'e§ılkoy l\lctroroloji ı~tas· 
yonunun tahmlnlrrınc gonı, 
bugun ~ehrlmiz \e cıvarında 
hau erb:ftn ı;aatlerde denlı 
uzui hafıf s1~ıı 'e açık, son· 
raları kı mcın huıutıu ı;eçe
ceh1ir. RilzgArlar kuıey '\e 

lnız.ey doğu yonlerden hafı( 
,.e orta Jmn ette r~trek. sı· 
cakhk derecesi artacııktır. 

İ&tanbul Tekstıl Sana,. "inde 
ça ı§an ı çılerır a garı ücretle· 
rıni tesb t etmek uzere, uzun 
bır muddettır faalıl ette bulu • 
nan cası;arl ücret tesbtt komı.s· 
;>on ı ça ı maıarını bıtırm ~ r. 

K<:'m,s:>on ı,ç 1 rınc gunde 
Dunku sıcaklık azami 1 b.r oğun yemek '\erf'n ı~)ierlerın 

15 Temlnuza kadar l Bahçell'ev(erdekı' -+- 21, a sari - ıs derecder de çah§an • ç lerııı asgari saat 
arar.ında setml~tlr. ı.ıcretlerını brut 50 kurur; lftl 

ler ne yemtk verm) en ıs) erle 

Toz ceker Ha .. dı'se mahk1:1meye 1 r nde talıfan .ıra da a "ari 50 

1 v Küçük h herler kuru§ ,e 60 kuruş. •un.uk }e-

l
. 'k J d' l mr>k ıammını kabu. ctmwır. 

Bulunamıyacak nfl a e ıyor --;:---~;;~--;:-;,:;;~ dilrıu- Bu durum~ gbre. tekstıl İ§ti 
, . tU Fa•ıh ve Ka:ııı.: cena:z:e Kıld r- lerın n .as garı gunltik ) ennı:> e· 

Dunku &a:>ımız.da, toz feker Bahte.lıcYlerden, sı.Ah tehdı· mı t ta•yonıarına 111 e oı ra.k B • ısı. brut 4 l ra olarak hesap edil 
buhranının başladığını bıldirmıs di ıle kaı;ırdıkları N. adındak~ ~;ıunds. b r cmaıe taldınna iataa mıştı.r. 'Iekst 1 Send•kasının Ko 
ve alAkadarların bu husustaki kadına Florya cl\arında teca ~onu açmıştır m •vo,a teklıf et•ığı a•garl iic· 

Ü l
a 1 fı t k d İ rl Ta kSa\ r Ta- • * Sellm 11 KtılaSJnın ı~ ınl.ııll· • -m ta oa arını ı! \e etmış . vuz e en ncı ı n a • rıtl 8 r mızın modern ıcaplarına ret ı&e gunluk net 76.:> kuruş· 

Dun :> apuğımız soruşturmalar- burundan onba~ı Mustafa ~~~ u rıun 01ara1t tıınam~n d tıuren tur 4 lıra brUt yevmı e. tekstıl 
dan öğrtndığımıze gore, toz. ~e- mırel, Bakırköy jandarma bır.ı eaas ı tımırat • ııs • •ır Tamıra• 1 ç teri tarafındaıı az; gorulmtie
ker &tokları tamamen erımı~ bu tınden Ahmet Yardımcı Meh· ınµa ın temel a•ma tonnı arın tur 

t S b 
• h ki ' d k' uat ıs ·o da ~~nın Kuzey blo· • 

iunmaktadır. Yenı kampanya· pıc arı a:>ır ın a arın a 1 kunda •ıpuac ı:ur Valdobafi Prevantoryu-
nın ba~lı) acağı 15 Temmuz ta· adli tahkıkata deum edılmek· * casoıcı.u AıtUm Kız san at 
rıh.ne kadar pi) asadan toz se· tedır. Sanıklar hakkında tanz.ım Oku.w:ı-.ın ı~•J - UM ö.re m yUı 
Ker bulmak kabıl olmı)acaktır. edilen evrakın Sa\cılıktar Sor- çaU$mıtarını i s•eren ı@rı;ı ve ıeç • 

· l i ld ı; • bild' 19 Bnıraı:ı Cumar e ı ıı:.ınu u:ı 
Buna mukabıl kesme seker stok gu hlkım ığ ne ge l&ını · ır ıs 30 da raıııı.ralttır 
ıarı ıhlıl aca ) etecek mıktarda· mıetık. DUn SOTiU Hakimlığıne * OöltUdar clUı Kopru e gldtn ~3 
dır. celbedılen N. ın ıfadesı alınmış numaralı vapur o rutarıod!n Perl· 

Dün bir rok k m.;;eler bakkal tır. N. kucağındakı kUçÜk )iV han Duruı.:an. Kı:kU!t• ıınımnde " . d muva mr~ını ta bedrre de:ıtze dil• 
lara toz. eeker için mUracaat et· rusu ıle Adlı~e koridorun a mttştur. Perırta kur rı ı:r.ıştır. 
mi~:er. fakat menfi ce\ ap alını~ bekkrken teessure ~.apılmış e * ııun~e toyun:ı:ı d•nıze ~ıren 
!ardır. 'l oz ve kesme §eker hat ağlamıştır. Sorgu HAkimlığınde ?;Ulat Ulker. iamaı: ı:ıareı: od kl mo 
lan orasında 35 • 40 kuruş fark ki tahkıkat sona .erince sanıkla ~~::ın~t~:'.1~~:aı~~~u!,::v:::~.~~ 
bulunması, ıhtıyaç sahıplerını 1 rın muhakemelerıne Ağır Ceıa tırıım~. tal'.klkıta b:uıarunıştır 
$ıkAyete Se\ ke•mektedır. Blitun Mahkemesinde baelanacaktır. * Gıııa•sda bir o•e.:ıe kılan 
bu şikfı)etlere rağmen ~apacak F 1 k 'I' 1 k H:ı.kkı Danı man :-ıumhıı.ne Cadde-

.' az a uy u 1 acı a ara l!nde bir ~ııhts ~rar r.a·ırken ·-
bır ~e~ ~oktur \C ~enı kampan· ıtaıanmız.tır H•k ı nın uzermde 17 
)a)a kadar kc•me ~t'ker ıstıh· intihar eden kadının ıınm e ror b ıu mu •ur 
lfık etmek b1r mccburıyettir. 

Bu mccburı~eun. şekerli ma· vasıyeti Bir matbaa sahte pul 

basıyormuş mtiller uzerinde derhal kendıni Kızıltoprak Kordere Sokak 16 
h •settirec ~imdıden tahm•n numarada oturan Ferıha Altın, 
edılmcktcd r. Toz 'e kesme şe· dort glin once, hayatına son \eri Bab Alı Cemal Nadır srıka~ n 
ker ıstıh'iıklerııı n ı~ı hes.ıplan mek maksadı ıle faz.la miktarda da bulunan b r m ıbaada sahte 
maması ) uzu <leı' mc) dana ge· uyku ı!Acı içmıştır. Evlı '<e 25 pul basıldığına daır bır ıh bar 
ltn bu ı:unkU halin, mu\akkat yaşında olan Ferıha kaldırıldı 1 )apılmışur. Zabıta m •.ıpları 
de olsa, halkı zarara uğratacağı; h d u ı ğı Nilmune Hasta anes !l e d n J ı e maııyc mlifettışlerı dun bu 
ve başı boş giden h ~at P halı· ölmustur. matbaa) a bır baskı'! ~apmışlar 
Iıgı hAdıse ınde ıoz ,eker yok· Feriha b•rakıığı bir mektup·! rn b r mıktar pul ele g('çırm 
luğunun muhiın rolü olacağı her ta şb)lc dcmektcd r: leı:dır. Bu pullar n buraia ba· 
kes tarafıııd.ın tc:ılım edılmck· .Tahaınmlıl cdcmcd'ğim . bu sılıp basılmadığı ıncelenmekte· 
tedir. ı İlgililer, gelecek kampa.,y:ı hayııta \eda edi)orum. O il· d r. 
de\·rcsınrle tcdbırll'rin alınaca11ı· milmde kim cnın kaba~ati yo~ Nizamcttin Nazif hakkın· 

t> tur. Yalnız b r ~ey 'ası) et edı-
nı \·e toı ~eker ist h nl'tıln art· d d tırılacağını ifade e•mektedırler. )Orum. Cescd•mı oıcıpsı)e gön· a ava asıldı 
Fakat ne o'ursa olsun bu defa der•p bana kah r Azabı çektir •Vak't• gaıetes nıie ne•rettıği 
hes~rı ız hareket edilmiş ve bu mey n... . Battal~az.i isiml romanı mlisteh 
gilnkıl durum )aratılmıstır. Ccsedı mua) ene eden Adlı ~: cen gôı ili en Nızamr.ttın Nazıf 

bip Morga kaldırılmas na 
1 

bakk., a S \eı 1< clha açın • 
Ruslar bugün Amerikalı· zum gormemış; böylece genç ur. N z met• n N ır ıı gn t"te 
lara 8 gemi da?a teslim ka.dının da ns yeti )erme gel· n n ) r ı I~rı MDi in m ı· 

mııt r. bakemıılcr ne lak n a Top'u Dn 
edecek Gülhanc'do uygun:;uz va· sın Mahkeme !lde ba,lanac:ık· 

?ıl. M. V. İstanbul Temsi: BU tır. 
rosundan bğren ldığine gore ziyetto bir çift yakalandı Bir sandal ve bir motör 

munda yangın 
tTskUdar Val~ebağında ~1ılll 

E~.um Bakanlığına aıt prevan 
tor}·o.,.,un mli•tem lAtından er
kek o:rEncı Ye oğreımen pav 
ı o:ıu olarak kullanılan ) erde 
diln saat 16.53 de bir >angın ç k 
m ş ve çatıdan 10 metre yan· 
dıktan sonra söndilrU\miıştUr. 

Pavyonda bulunan 150 hasta 
ya bır fey olmamıştır. 

Yol vermemek yüzünden 

kavga 

Üsküdarda, Kudret idaresinde 
ki a.ı5; pHıkalı tak i, onunden 
gıcien :Muammer Çelebi •dare· 
s ndEl.ı Maltepe 3ô3 plAkal• kam 
yonun ~ol vermeme i vuzUnden 
d~\Tılını~lır. Dc\Tılme liOnunda 
-.aralanan olmamış fakat Kud· 
re• ile taks'de bulunan 3 ) olcu 
kamyon şofôril Muamerı fena 
halde dö' müşlerdir. :\tuamer 
hastaneye kaldırılm•ş tahk kata 
ba~lanm• t r . 
50 yıllık mühendislerin 

jübilesi bugün yapılıyor 
l\luhendislikte 50 yılın• idrak 

eden 15 ytik~ek mühendis iç n 
ter ibed len jilbi e. bugiın saat 
17 30 da Teknik ün·, ersite Ta'i 
k·~la b nası ili numaralı salon· 
da yapılacaktır. 

iRTiHAL 
~ltt t.ır trmu'D ~·ucıurt•rınden 

H:ı. rı E ın ..,~ıu Net >ıa• Ata 'ın 
P"l ve N t"•a'l Atııv ın baba ı Ea· 
adet Ök•1• ın d'1m•Clı Aflte A· 
kın re n,ı au tekin ..-e Dür1ar 

ön !'un omcaları, Doktor Feridun 
Kutel. Ali Kutc Necdet ve O n 

Sovyet Rusya tarafından Ame· 
rıka Birle~ik De,·lctler ne tes· 
liın edilecek dördüncü grup :;e 
miler 16 haııran 1934 tarihınde 

Dün Gülhnne Parkında bır 
çift u) gunsuz vazt) ette yakalan· 
mıştır. Ne\7.at adındaki gençle 
parkta u) gunsuz 'az.ı) ette ) aka 
lanan kadın, isminın Rabia ol· 
duğunu ı;öyleıpişse de, yanlış 
hi,ıvıyet 'erdığf tespıt edılmiş 
Ye adının A} &e o!duğu anlaşıl· 
mı~tır. Her ıkı sanık da Adli· 
yeye sevkedılml&tir. A> §e hak· 
kında, ayrıca ~anlış hU\lyet \er 
mek suçundan da takı bat ~ apıl 
maktadır. 

battı rn ı, d• ııon. Eldik• Yark•ıt Re· 

Ş·ı 
1
. h lfl N I Y ) , f!ka Yarkut, Hacer Dlı:ıçtUrk ün E· 

limanımıza gelecektir. 
Bu partide teslim edilecek bot 

!ar 8 adet olup 15 numaralı ma 
yın tarama gemisi ile Otchokov 
römorkdrtı tarafından ;) edekte 
getirilecektir. 
Kafıle kumandanı te!mEn E. 

V. Levachev olup, bu gemıler
deki mürettebat 44 kisidır 

Mecmuu tonajı 1197 olan bu 
gemtler yıne Maltepe ile Adalar 
arasındaki sahada teslim edıle· 

Arnavut Bayram'ın katil· 

lorinin muhakeme5İ 
cektir. . 

• • A Kasımpa&a'da Arna\ ut olan 
Bclodıye sağlık ter.kılatı· ı hemşerilerı Bayram Koçanık i 

nın faaliyeti olcurmekten unık Faul Bray 
\ e arkadaşlarının muhakemele 

ı e ımanını a6 • azm ı nışteıerı: 

maz. idares'ndekı c'!'llehmet Ce· &'I"'KLi TL ıGE ·ı:n \L 
tin• mo•oru Yağkapan•ndın :-öIZA\\JE'!TıN AT \V' 

• • . 14 6. Ul34 tarihinde Rahmeti Rahına· 
koprU" e doğru gıdHken Rer.,t na kavmmu tur. cenıu:•st ıe & ıg34 
Gunı;oren idaresindeki sandalla Carta:nba ;;unu oumusauru H•a•.a
çarpı mış•ır Çarpışma sonunda n•ttnd•n alınarak s•eıı Camı inde 
undal dcvrilmış içlnde bulunln o ı• namaıını m11tea1tıp .zın~'rllku· 

,.ı Aarl me rltJll ddnedllecektır 
Han• Naz fp Ka~ar. Kazım, Ay Mevll Rahme; r: ıı:re. 

Cşl 

NEBAHAT ATA\' 
şe Kılın", Gulderen Atıl .. an: Ctn 
g·ı At 1 :m 'e sarırla'cı Re~·t de 
n.ze dokUlmu lerdır Kauızede· 
!er kurtarılmı•, tahk kata baş· ,--TAK '1 tll1 -1 
lanmış• r. 

«Sarıku~ i mli b r II'O br ev 
,-elki ı:ece Sarayburnurda sula 1 
rın tes.rl 'e akıntı ıle batm s mil 
rettebatı kurtarılmıştır. 

Bir aclam boğulurken 

kuı·tarıldı 

16 HAZIRA?\ 195.& 
ÇARŞAftIBA 

AY 6-GÜ!\ 30 - HIZIR 42 
RUl\Iİ 1370 - HAZiRAN 3 
HİCRİ 1Si3 - ŞEY\' AL 15 

Belecliye Sağlık İGleri MUdUr rıne dıln II. ınci A~ır Ceza Mah 
SABAH 
ÖGLE 
iKIN'Dİ 
AKSAM 
YATSI 
İMSAK 

\'asntl 
04 26 
1214 
16.15 
19.48 
21.46 
0209 

Ezani 
08 44 
04.32 
08 83 
12 00 
02 03 
06 27 

luğü sari hasta:ıklar ekiplerı ta kemes nde deum edılmıstir. Evvelki gece saat 23 40 ta A· 
rafından 3398 ki§iye bırınci, DUnku duru mada, savcı. şahit hırkapı açıklar ntla, denızde ~ır 
1929 kisiye ıkinci ve 6:J3j kişi Ierin ifadeleri arasında milba)e pınan 3'i ya,lar•rd:ı b T erkek 
~e tifo aem yapılmıştır. A}rı· net bulunduğunu soylemış \e gorUlmUs "e balıkçı N :\3Zİ ta· 
ca muhtelif imaUthane, dUkktın bır gece hadise )erinde keşif rafından kurtarılm •tır. İfade 
fırın ve otelde temızlik tedbir· yapılma~ını ı.stemıetir. Duru~ma 

1 
veremeyen H hU'\ ,. etı meçhul Gaıttemıu rıınıtnllr.n ~u1 

leri \'e ilAtlamlılar tatbik olun• keşif )apılması için başka gUne ~ahı!, Cerrahpaşa Hastahanesı- re mımı .. r huıısın. basılma· 
mu&iur. bırakılmıştır. ne kaldır 1111 •!ır. --'-".'.• • .ı .. _ .. _dı_ıru_~_2 _____________ _.-: 

Taksim Cumhuriyet Caddesin ı Giılhane parkında İstanbul 
deki Sark Apartımanının kapı· be.eda~ esinin tcrtıplediği V. ba· 
s na gelen 30 yaslarında bir ka har ve çiçek bayumı İstanbul --------m!!!!!!--====!!!!!!l-==-------1!'1!=9~!!!!!1!!!!'!!!!ClllOl!:!~!O!ll!C-..., ..... ------!l!!!ll!l-.-::ıaal!lm.,., .. ...,. __ ..------------=----
d n kucağında bulunan 5 aylık 1 hem•erisınln bUyUk alAkacını top , 
çocuğu. kapıcı Sab:t'in yanına lamağa de,·am etmektedir. Hal· •Simdi de sancağa düşüyo-
bırakarak kaçm şt r. Çocuk Da kın bu rağbeti, giriş Ucreti ola- ruz.. İstikamet 189 - 190 - 191 • 
rU ~ceze e gonderılmiş, terkede rak odenen duhuliyclc.r sa)e ın· :Maryk •Kaptan - Sola tam 
n n aranma& na başlanmıştır. de be'eiı~e)e mühim bir gelir dilmen kıralım mı?ıı 

K k 1 k 
.... d sağ amakta ve dola ·ısıyle bu iE Queeg •Pek iyi ı> diye mırıl-

ıs ans 1 yuzun en ıçın yapılan masrafları karaıla· dandı. 
'fJUK c~~ A.lf.tfA DA 

kavga maktadır. Bahar Ve çiçek hayra- Stılwell .sola tam dümen.11 
Evvelki gece saat 13 te ş _sli mı duhulil'elcrinden o~ giln ıçln dedi. •İstikamet 2000. • 

R ı . C dd 
5 

Y Ap t d• Uç yüz. yirmi bin !ıra hasıl.ıt Mayin tarayıcı iskeleye )'at- na kadar su içinde kaldı. Su, tarı Queei'ın titreyen e'lerin· fında kaynaaıyordu. İkinci karı 
ume 1 a. esı :ıra ar ı· eld"' edilmı'ctlr. mı", dalgalar Uıerinde mide 

d Z C 
.. k ., v .- kan gıbi, Easılıcak derecede sı- den kurtardı ve makineye ye· tana, sıhırli hareketlerıyle on· 

~anın a 0 uran ·~a a~ma • Dl er taraftan bu ) ıl meydilna bulandırıcı bir ıekllde kayar cak ve yapı~kandı. l\Iaryk •E- ni emir verdi •Affedersiniz ları kurtaracak bır sıhırbaz 
karsı Şukranla mu aaeb~t.e r getlrllen tesisler. gelecek sene· ve rüzgar onu aksi ısukamete fendim .• diye bağırdı. •Sular kaptan ... • Bacalardan oksilril- naurıyle bakıyordu. ,Artık ge. 
lunduğundan ~uphe ettığı, l· !erde de kullanılacak surette ha çevirirken, ikinci kaptan, kıı.p· kaptan köekiınU basu. }J.ilzgAra ğe benzeyen dch&etlı sesler du· mıye o!an ıtımadı tamamı~le 
han Sokak l~ numarada oturan z.ırlanmıstır. Ancak bunlardan tanın yıizüne birkaç ;aniye bak ba5 '\ermek· !Azım!• ) u\du. 1\Iaryk bağırdı: ·İstika- kaybolmu~tu Kızgın ve tehll· 
Ahmet Sana, 1 ba~ından taşla bır kı mının gelecek sene daha tı .• Kaptan• dedi. Gene mak • Stllwell'in sesi titriyordu: met ne?• ke.ı b r deniz.an orta ında bır 
:-ı·aralamıstır. Tahkıkata baslan· zevkli bir şekilde vücuda gedrıl ne!eri kullanmamıı !Az.ım. Dıl· ·İstikamet 225 efendım, maki- .tki . yedi • be~ efendim• demir parçasının üzerinde o· 
mıştıT. m sine çalı511ııcaktır. Yolların men iş gôrmUyor... Efendım neler para etmedi efendim.• cDUmeni tam sağda tut!ı> turdu~unu tamamıy.e mUdrik-

Arazt yüıündcın kavga asfa'tlanmış olması, parkın her ne dersiniz, rüzgAra b1ş vere· Caıne artık tamamıyle iske· cBaşustune efendım • tı .. Kurtu mak arzu undan bar 
Beykorun Akbaba köyünde gec• yıkanıp tenuzlenmcsl husu- Hm mi? Beyle rUzgAr arka•fan le tarafına yatmıştı. Stilwcll'· Mayın tara~ıcı biru do!ru· ka hıç bir sey du5unemı~ordu. 

koruculuk yapan İbrah m Te· suoda bılhassa faydalı olmakta· geldikçe, hep bu tarafa yata- den başka herkes, sular itin· lablldı. Ta)fun, Caıne, Queeg dcnız, 
mel ile karde · İsmail Temel dır. ca~ıı. d .. vrileceğiz.... deki koıkte. kayıp camların u- Mane"VTa basit oldutu halde. bahriye, \az.ife teğmenlık ı~a-

Parkın Sarayburnu :ı mını'a· Queeg telegrafın kollarını ı.erıne )lğıldılar. Deniz cam!a· Wıllıe ıkinci kaptanın ne )ap· retler.ı .. her ey unutulmus.tu 
hir arau 1htıl8f ytlztinden An ki bÜ)Uk hanız da tamir edi'm!ş oynatırken ·Fı\o istıkameti rın altında kaynaşıyordu S• 1- ma)a çalı tığını pek k Hl.la- o tıpkı bır enkaz ilzerınoie mı-
Iın Y lmaıı ı;opa 1 e dövmU Jer olup burada rocuklann kü~uk 180 dlr.• dedi. 
d B d A 1 b 

" .. \\ e:l • Mr. Maryko dıye bağır· matlı. RUz.gAr gemiyi güneyden ) av.ayan bır krdı gı bi ıdi 
r. u ara a rı; anın ce n• eğlence sandalları ıle gezme'•ri ·Efendim geminin kurtulma dı. •Jıroskopun ışığı sönd'..I ı batıya do ru çEıvırlyordu. Qu· lllar~k HUA dönüyor mu? 

dekı 1600 lıra da ka~bolmuş- lmkAnı sağlanmıştır. sı için manevraya hakkımız DUmene yapışmıştı. RUıgar e .. g, guneye do ru gıımekte İstıkamct ne" btıkametı bil· 
tur. Arslan :ıan nda jandarma K k , •• k'I \'ardır.ıı i da olduğu halde bır takı;' ile arşıya a nın musta ı Willle'n n kulakları içinde kük ısrar edırordu. Mar}k ise &im· dırmckte devam et!• dı:ye ba· 

. •Güneş 1$ı~ı (Komutanlık) rilyordu. YilzUstU yere )'atmı~. dı bunun t ım aksını yapı) or. ğırdı. 
Beykoza doHrken. köy kah'ie bclcdiyosi olamıyor hava , .•• ıyetı'ni bi'iyor. Bı·z .. is- ı ı d 

Sabit, sabit, sabit ... Bu ke· 
time, ,,·ııııe'nin yuşmııs zihni· 
ne nüfuz. etti. Ayağa kalktı ve 
etrafına baktı. Caıne doğrul· 
mu~tu. Ikı tarafa do~ru yalpa
layıp duruyordu. Caını .. rdan 
beyaz. su serpıntılerınd n b:W 
ka hıç bir ~ey goruımuyordu. 
Denız hiç meydanda y:ıktu. 
Ba&taraf gbrUlmU~ordu. Marv\. 
)anı;oz.le ona bakarak .sen :)1 

mlsın Vv'il.ıe? Bayıldın ıannet· 
mıştım • dedı. Maryk kaptanın 
koltuğuna tutunuyordu. 

•İyıyım. Xc - ne olu)or Ste· 
ve?• 

Yarım saat davanabi irfek 
bldir vaziyet n Stllwell'c sor· 
du: İstıkamelın ne?• 

•Üç • lkı • beş. efendıtrı· 
Şlmdı .yavas donuyoruz.• 

k 
.,

0 
k k · · d .... sular ç n e yuvarlanıyordu: geminın sağa doğru 1-enr!ıliğın. Dilmenci arkasına bıçak ye-

sjnden çı an w S ta ·~ırı ur Ankara 15 (Husust) - Son çı teditımiı gıbl manevra etmek tutunacak birscy bulamamıı;tı. den dönilşUnden de ıs•ıfnde e· mıı; gıbi haykırdı: ·Hlll r.ur· 
duı:rnak istem Ier 'e İbrahım için emir verıJmedi .•. ı> Queeg 
'teme

l de ttifc 
1 

le ateş aemış· kanlan bır kanunla Karşıyaka· Urban'ın sesi duyuldu. •Tan dcrek buna makine ve dlım .. n· atle donli)Or efendım İstıka- diyor. Döneceğiz... OOO'da 

k 1 Ü · Y" •e hAlA te•,.grafa yanı•mı1:, ileri- 1 ' K b" · 1 d d b t 310 ti1 t 31" i t1 k k 1 t r Sanık yakalanmıs, tahk ka· nın aza oması ıcrıne a .• ı ~ · ,. ,, v rım, Slm urtar ız.ı.n e yar ım e t)or, g~mının a- me • ı •• ame .,, s t a- a ırız • 
kllde mtistakil bir be'edıyc)• sa ı ye doğru bakıyordu. tkıncı kaptan sert bir sesle · şını tam kuı.eye, yanı dalga''l· met 320 .. • ·Ba•ustUn• efen1ım • 

ta baıı anm ş• r hip kılınması hakkııı.dakı tal~p· ı •İstikamet 225 ... Süratle dil- ·Sli we 1 dilmeni aksı istika· ra \'e rilz.g3ra doğı;ı verme~c ·Dumeni starndarda getir ve •Ha ır, oyle yapmıyaca:ız 11 

Kalp krizinden öldü 'ere bugun İçı$leri Bakanlı~ın-ı şihor efendim mete çevir .. Tam sağa, tam sa· çalışıyordu. Daha saıdn bir an- sabıt tut• Bunu Queeg söy il} ordu 
Fat h DErs Niı rı Sokağ r.da o dan menfi cetap gelm15tır. Fı:- İskele tarafından inanılmaya ğa.. da Wıllle bu i in mant1ğını ko· •Sabıt mi efendim'• "ıllıe kaptanın me'<cudıye-

turan Kaz m. Bahar 'e C çek hakıka İçıJlerı Bakanlığı bugün cak kadar kocamanıgri bir dal- •Tam sa~a dümen kırdım !ayca anlıyab!llrdi, fakat ~im· •Evet ı;abıt. ub.t'• tini unu muşu Sadece r.ıa 
Bayram n n yapıld ğı Gtilhane gonderdı ı bir yaz.ı i:e. Kar$ıya ga gtlıp, kaptan kö·künün üze efendim.• dl tamamıyle şa~ırmıştı Yere •Du - dumen sab.ttir efen· onun zıhnını. baba. lrnrıar. ~ı 
Park ndı g :erken bir kalp kr kada ;lmdılık bır bel~dıyc te~I- rinden a;tı. Sular açık taraftan 1\1ank yerde emekliyerek, tekmil . budalaca. telefon ah!- dım 11 w ı der olarak doMurm•J · ıi ~e" rm ş ve kald r 'd l!1 Es· :atı kurulamayacağını blldirmiş· içen gırdi, Wi he diz.kapak!arı· makine telegrafına yapıstı, kol ze ine yapışmıştı. Su ar e•ra· oPekA A • ş :ndi. kollarını ve bacak arını 
naf Hastahanesinde olmU~tUr tir. 1 ~----------------------..;.••:ı:a:=-n:m=B!!!!~~~--=--===::ıc:=-------·r::ıo--•--=~-•"""'"""" ___ ..,,.,.,..,.ı:s:ı---
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Yağ f iyatlarr 
Mütemadiyen 
Yükseliyor 

... 

Son giinlcrde piy:ı. .... amızda " · 
bati y:ığ \C saıte yat! fiatlannın 

lı A ltemur KILIÇ l ~ern.nıh olarak ~rtm~sı ilgilHc:r 
qlld!Çi • 1 ıiı.erınde de mcnrı te!-ll"lcr hu ••'" 

lli ' de Kı11I Xehir de lta · \naoın \ Jan"1 getirmekfrdir. Yeni ... ene mah.ıı 
1ı. .•ıd \'ırt Minh birlikle rinin Wash ington 15 - Diın ak ~ aın \\'ashingıona gell'n bir ra· iiniin pı)a J~a scvkcdildiği bu· '~ 1 it d d ı> · n· in~iltt>re 'd 1 ın a ır. ıen ıcn porn göre, Gua temala ordusu. l'umhurb:ışkanı Jacoba Arbcnz'e ~iın)erde fiaı•ann artı~a dc\·aııı 

~ıı onra imdi de llano} \\'inston ( 'hurt'lıill il e i tila etıncsı Jçin bir ültimatom gündcrnıi tir. IIl'rlliZ te~it l'dil· l'lmcsi, kı' a~larında bugünkü 
ta ed"I b • ba ka n f.:benboner'iıı, 25 ~ 8. ı ec·egr enzı) or. memi~ olan ayni rapora görl', başkan Arbenı iktidarı bazı ŞHt'ar fiatlaı ın bı rkaç ıııl ljni bulacağı 

at ıtn Phu, t'rıın sıı.lar için hatiı·anıl a Wbhingtonda altında terkelm·~ j kabul eımbtir Rapor, W:ı bingtona Dısi l<'ri fikrini ku\•vcllcııdirmekte ve ~-
1ıı.ı'r bir claıbe olmustu. ra- \nupa anınma i)le gıi · Bak:ın'ığı ınutcha.sısları Gıı:ıı,.nıa'a'da durumun her lin değı~- cıl tedhir cnn d rhal alınnıa,ı· 
c daha ıi~adr. P ikolojik n e) - doğu A:.}a nır~ele· mesini ve bılha sa hükumete kaı~ı ordunun harekete geçuıc ini nı icap ettırınektcdir. 
~be ıdi. Halbuki Kınl Del ltrini göriı eccklcri bildi bekledik eri bir ,ırada ~dıniş bulunuyor. Hapoı·da hi'clirildi!":ine ı Buglin tcı.bit cdebi'rliğimiı sa. 

'tt ~t llaııo} 'un dusınc ı :.a· ritdi. göre, b.ışkan ~art olarak doı.tbrının, ~iya ı sahada kendi ıy!e ıı,tard.a ~·ift e k ıra te~ linya'.!lar 
totn•~ · • d ğ ı b" t" * - Cl'nen ede Koı e konfe· [ 1 a . . - ıçın e ı u un işbir'igi ya pa n l arın ve ıar:ı ta:- arının korunması için ordunun 3:!0 - 32.3. tl'k ck~tra zeytinyağlar 

~' ı~ın, si~·.ısi \e str,ııejik l'.tD 1 ona erdi. kendiı;ine teminat vermesini istemi. tir. :n:> - 320, _yemekl ik ıeyı inya~lar 
~ ti olacak aı:ır bir darbe * Guatenıala'dıı ordu l'um· Washin:;:tonda ayrıc:ı. birkaç ~ündcnbcri ordunu:ı do:. ve 1303 • 310 ,abunluk yağlar 260. 
t.te:d~ektir. hurba kanının istifa et- pl§mas)on iwr;ilerinC" "lld!ı \c.rm.- yolundaki h ııkıımet t ma\·ü le. naturcl :ıyçİl,'cğı 240, rafine yağ 

1 ı tıı Oelt.ı lfoınuni t · me ini birdi. ri kaı·şısı nda büyük bir endi~e du~ ınıya ba,laınış olduğu lı tır- lan :!30, w pamuk yağ' arı da 
\ıı: uıe geçerse. Yiet Nanı , * l'ran ada kabine buhranı· ! atılıyor. :!2:i kuru~tan muamele görmı.iş 

,.11 ilind i ("ini elden git· n ın devam etliği bildiıil -
1 

· 
"lıııe l> a· .. ur. 

Y ogu A lD tama· 1· _ k ı Diğer taraftan kı ın ,.irid.t ı 
ı, ~~h lıkel e tlüşmü 01ur. Kore onferansı Amerika ile Urdün ~eçmesi \'e 1,'0k --ayıda ha-.\lllll., 
11ıı· ır hal. kuneı•er mma· Türk _ Alman ticari telef o nıa ı yüzünden i-tih-ali 
~u, Ratı aleyhine horul- ( ı ı A d "kf d" 1 de :::ec;en ~enC"\'e nazaun hır ha\' 
·~~ek oıacakllr. Bilhassa Anlaşması Eylu" ide a ısma arma rasm a 1 ısa 1 lı dii-ük !!Örülen ,adeya~ fiatları 
'e il.ar içın \al.İ)et ~ok ' ' . .ıa viik,elmi"tir. Kl'ı:ı 1ıu!Un :e.s 

ı \ahinıdır. • Son verdi Anlasma yapı ld ı 1 bit. ecı ebildi~inıiı ra_k:ım~a~·a !~a 
1 ttıu k imzalanıyor I . z..ıran urra )ağları 1"}0 - ıt:o sı ~ ı eli \11lİyet kar ı ın • \nadolu lJ~n ıı ' ' "'ıaırd Pr"" \'erek \'3ğ l :ırı 720 • 7'3.3, J) ~:ı~ba 
b~ 8atıhlar, henu1. mu te · ıurı.ı .. ı \ lan s ı Ceııe\·re. l :i - Kore Konfe 1 \\'a:.hington 15 - Birle~ik A· I kır ya~'arı 680. 68;). \"!ra~~ Jıh 
• d lıırtkf't tarıı kararla • Ankara 15 - Halen mer'i bu· ransının bugiln 15"i ncı \'e so- mcrika Ürcliiıı c bir iktıs:ıcli yar. yagları da 715 i30 kurııi:ıııı 

~~ildirler. Amerikıılılar lunan T iirk _ \ iman ticaret an· nuncL~ toplaııtı:.ına baskanlık e · dım anla.ma ı akdeımi,tir. Bu.\ •atı mış bulunmaktadır. 
~lı~ari ıe Jlind içlni'3 i 'r la masının müddeti. bu ayın o· den ln gı\ter e Dı işlerı Bak:ını nıerikanın, bır Ar.ıp devleti~ le 'ı 

0
,_ __ 

t.lıttj~~ll A ) a~ ı l.:uı1armak ı nunda niha) et bu'ma.$tadır. İki Eden, aat 20 40 da 0 konferan· 1 ~ aptı~ı ilk ıkıı adi :> :ırdını .ın'a~ .. . •. 
lu~ il.; \e kati teitbırler a l ıaraf :ıra ında hcniız \eni bir an ,,n dağıldığını bildirerek. bu ına~ıdır. i~ i h:ıb r .ıl;ın mahfl'! Mc Ghee « Turkıye guven-
b ınuııa kanı olmakla be a nıa imı.alanmamıstır. konfcran, ın çalısmaların n nıha re gorc ilk ağı ula f\rılüıı.· ıi -

~la 11 nıutereddıt holle· bir ft ih ihbarı :> .ıpılmadığından, lG memlf'ket ın kaı arı • ~!olar a) rılacakur. Prdıın _hu pa: 

diğimiı bir memlekettir » 

diyor 
t~ taı-a_!ıan Fı:ını..ızlnrın . A)•rıc-a,. taraflarca herhangi 

1 

:>et bulduğu ilan edilmbtir. '<ar lıııı tah i 'erinden R mılvnn ı 

l ktıı~, hır taraftan Ame· me\·cut lıükumler gcreğinc·e. Cene \"fe. 1:5 ( A \ ) - Kore ra\ ı bil ha ;ı ulama tl'sı' rı:11 
~ trı nıüteha ı lannın mer'ı anla ma 1 temmuz 193-l ımlh konferan~ma katı'mı~ olan blah iı;ın kullanat·aktır. ' Xt•\ı' York, 15 (.\P) - Geor 
~de llıaltariıin i ıı endi e le· tarihin<! n itibaren. üç ay ınild- 16 deYlet bugün )avınhıd•kları I ge C. :'ık Ghee, memleketın en 
~h tıı hen uz bu tedbirtr· ı tletll' kendıliğindeıı uzaını tı r. bir be~ :ınnaıucdt', Kore~ i bir Mikrop harbi d e neme eri ılcri gelen ~i)a'i dergılerinden 
~~ na."ı ba lı~acal..lannı 150 milyon marklık krcd; an- lc•tırmek ) olund aVi ga~ retle- ~ as,,.ıu ( Bahama Adaları) 15 \ mern·an f<'orre sn \ [faır~'de 
oıı tınektedırler. ~ itek inı l.ı ma ı nır,zuıı ile b:ıkhc Türl.- rin akamete uğranıa•ından do· C.\l' l _ İııgilız don.ınıııa ıııa 3 , 1 ç kan bir makale "ndc unlar 
llı:r . SO~ basın konfer~n 1 borçları üzerinde g;çe:? erdi' la~ ı konnin tleri kabahati• bul Be n Leınondc gemi i, Bah.ıma yaı:n ı.;tır: 
Itıı 111 

\ ını a\·a~ma mu· Bonn'da ~apılan müıakere'cr ı- makta 'c sorlimıclcre on ' er · \daları kc ımiııdC' l\lıkı op har· Ba kan Celal B:ı) aı ın "cçcn 
\t~~u Unda he_nuz bir !ka- ra ınd , Tıirk - Alm:ın yenı t•- ı mek niyetlerini i1.lııır etmekle· h ıleı eme er· )aptıkıan .onra ubatta Birleş•k Amerıkayı ıı· 
..-~ tn ı oltlugunıı açıkla caret anla ma ının da tYlil'-le 1 dirler. ingı'terc~ e diıı mck füerl' ~ola prcıi, dc\'rıınızi n en cheının · 
~ te, . .. . , Ankaı dıı imz:ılanına~ı kaı ıda·· S yanı ll arıc•)c \ 'ek;'i \\ an <'ıkınıstır. Yapılan denemeler )etli ı) ası olaylarından birı 
tı:'~iıı" Konııınıı.t ( ınhlc· tırı'mı tır. Waiı Yakarı ıarafınd:ın oku~ıan hakkında ıafai'.it vcrilnııstır. ı ciı ın e ndendi r. Bıı olay. T ilrk 
t.~tr· ı u a m;ı muclaba· ı Bu mlina ebe-lle cc-rc' ıı edecek• 'c 16 meınlcket tarafından ını · Sadccr elde cdi en netic·ı lcri ı lcrin. Batı ıltHakının ıanı ' e o 

c'"ın Anıeııkamn mü muı.akcre'(rd<' bulunmak Ül re 1 ıalanınış bulunan beyıınnanıedc tcdkıkıııı ınlitrakip bu denemc-, ı·umlu b r üve 1 ıfati~ le de\'let 
bet;~ •\a<:a'ın.' ihtar ~l e) 'lılde bir Alman ticaret heyeti 1 me ele tiimü ile B rle-mi5 Mıl· lenn gel cek İlkbaharda lektar !er arasında mevki alını< olma· 
~ ttiu r, '.\m~ıılı;an ~u- Ankara~ ıı "e ecl'ktir. • • !etlere havale oh: nnıa~ıadır. • '.ınabileceği ka)dcdi'nı t"r , dır.• 
~: geı elı;h he artı ,\ lman 'J ıear"' Ht' rtı lanın Tunuslu millıyetçıler bır 
\~:lltıı nı 1 1 gitti b ··ıd ·' d"' , "ll>ı.. 1 .ıABmlaıın \ meri· ı ıanbul 15 <A~K \ ) _ Rıı' Fransız su ayını o ur u 

""lil t . d " t 
h.:. 1111 ıe men a\e 1 kaç ı;ııindl'nberı elırtnıizı1c b·ılı• T unu lft ( T.H.A.) - llihi- 1 
~~ 1 • • ı nan \e Turk • \lm:ın ticar~! an \Cl l'l'i te bit cclılrnı iyrıı iki mil 

\iıı\ıikı~ .aos \ ' t: K~mho.,: 'a ması gereğincr nıemll'ketimıı 11\ e lçi bu , abah \ rap mahalle" i 
'~raı.\f'~ı l er~~ının açı~ den 10 nıil)on <lolarlık tfıtiııı ııl- cıvarınd ~ do'a a n bir f'ransız su 

t laahbııt ed ılme m k için le cbbti <'r ~ apan j bayanı otoma tık tabıınealarla re. 
. 1t1tıı4 ~ . . ki,i'.k Alman ticaret hewti h•ı- ci bir • ckilde öldiiı·mfü;Jcrdir. 

t,." g0 t lılletl enn al~ka gün lımirr har<'kd cıml ti~. Tunu ,Jıı m ıl iyeırıier ka~·mata 
~~tikaııı"rıne !! . Hey t bu me\Zu üzerinde h· 1 

mm affak o 'mu !ardır. 
"t ~ ıı mııdahal<' ınc mirde de bazı t ına 1.ırd;ı bııtu. 

t tı menıtekrfürın nacak \" nıiiteakibl'n ehriın.ze 
~llın 1 donecrklt"rdir. 

t t t. ı:ırp ka:ıanılınc a l 60 I I h I 
tıı.ılnı.,me' 1 laııhhuı ta yan, acı o maya ' . Cıı.. tııı , . . . J 

~ \ ~eı •nf" grtııı me 
\ lta11 e ~~tnana b:ığlıdıı . 
l ~h- oy da ' aıh•et bii -
'\'ıı'"'leıe • • . t~tıtı . 11n halledılmr· 
il. '\ltr 1

'ertk kadar u · 
\~'411~ llt dort haftarla 
~il . 

~~ lercııııut , e endi· 
~;t hilha sa a kerı 

lit : l enı bir Kore 
ı.. ·tıı alltlaşnıaktan çe 

~ ~'bt •tiıeblerini anla • 
'-~ııı/• \a.ıi) et in al'illi 

lı;:'_,.._ lnıyoru1 Hrle <·e : :uı '<•ııs ~ 
lt'1t \ 1 netıı·e 'er.mc· 
.. ~ t J.• 

-11e11 tansa da. iım ı t 
' ~~lııı ' ller ııc paha ı· 

.,._.,. "'tlııa ıı barı~ . tar;ıftar-
;tı '-}'bt~~terlerse, la 
"-""i~th •ltni olacaktır. 
L't\ L~t lfl ıs de(İIİZ. fa 

geliyor 

f uniı 15 (Hu~u n - Efcı:tckı 
Men l'm anan.n ikametgahını ıl-
' ar~t etmek üzere yarın abalı 
hnıanımıza bir İıa'~an \apuı·u ı 
ı'e 160 kadar turi t gelecektir. 

içkin in t e sirlerine ka r~ı 

p atates 

Xe" York, 15 (T.11.A.) - P a· 
ıate:; ezııı inin, içkin in hus.ıle ı 
getirdiği kötü te ır'cri iule etti· 
ğı bıldiri'mekıed r. İ nd ian ·· ni· 1 
vcrsite~lııin kimpgerlcrinden bi 
r . bu hususta ~ap•ıııı ara tırm ı 
ı ın netice" l'rinl :ıtıkl:ım ı lır. ' : 
ne itkinin midede hu ulc ı;ctiı
diğı tesirleri zeyliny:ığının izale 
C') li~ ebildiği bı 'dirilmi ti. Pat ate 
ı n daha tc ır'i olduğu kaydedıl 
mcklr.dır 

~ .................... .......... 
APARTIMAN 

Dair el eri 
Kılo larl ;ı 

ALTINLAR 
Kı)nıctli 

MÜCEVHERAT 
Yalnıı 

20 HAZiRAN 
Ak,a muıa kadar 

DEMIRBANK'ta 

150 
Liı alık 

h es .. p açtı ranlar içiııdir . 

t ""'°"t •ııoy ,.e charı· 
~~ııh:ltrj ile bir mu- celen ola bılrceğini de idrak e· ı 
~~ fit kalnıadın Ame di}oru1 . .. Su önıimillıle.ki ii~-. 
•~t 1~". tarafından tl iiti harta'da \ cıile.te.I.. ,.r~ a n· 

~ll ~ ıtıınatı aklımı· rilmiyetek kararlar htrhalde l 
~•lı.ı 3darcık bir mu ılün) a ~ıra eti ıııennde derin te 

,, ' '•hl;k•U n.11· 1,1., """"'"· 

A} ı· ı ca lüks s a) {i) e e vlerin · 
de yazlık ikamet. \'alo' ad :ı 
T ermalde, Uludağ"d a ailece 
15 günlük d inlenme. Bii· 
tün vagilcr, po ta masraf-

lal'I Ba ıı kay:ı a ittir. 1 
Telefon: 49620·4:>467·82:>06 

DEMiRBANK 

~Ula.AR ~@Muro@~ 
~it 
~ıı.tıte;· 

"-\ 11 .ıı. " 
< l ~ı\~ı , Ali ~ 

''- DIJı f<' Jo: 
~'t tt~liıİniı. c. H. r. 

• ~i: ınüna ebc-

~l l}ıel d 
r· ~ r. ~nı. curcş 
ıı \e ( tada fık"r
aı lt ~'kirler caıc· 
~•tu a rt:si iç"nde 
it t ın · ı b • , 11 Yakatle 

bı:, llas cak b r tek 
~;:'lı b ~f Yüz adam 

~)a b lıluhalefet 
~;~ bı.ı Ulu nuruz: a 
ı~J l>a rtj henuı 

~ 'lı ~t e ~ erememış, 
• hr l U \v_e~ı. ke 
-.:~ te ın ic· 
: ~ ~te1 

' t.'\ b tenısıı e•r
~~:.~dtr Parti bıu 

'4 ı· !\ ' 
lııe · OYle b r 

~ 11l.ak lllleket rc:ı • 
ıı t d :ul unduğu· 
h~ ide ltcnd i nın 

' d.a 'e burnunu d 
t , 11 l?ıeli,rd e tmek 

~a ~ ı" 
'ı. t!; b .. 
:'Il ı. b l}ıC?kır \csıka 
~l r tubu \e 

S ~~, l rarnanıc· 
\Jl 

~ 
t.,D 

'lbtth 
an l ıan· 

ada çcık paı1iler bıılu ııma~ı
nın İ') gorül ıne ini '!Ul;I(' tirdi · 
gini Ö)ledikten ı;onra di)or ki: 

• B•z bütün b u halleri. çok 
partılerın kac:ınıl ın:ız k ötü ne 
ticeleri ~ekimde görliyor rn 
bu ) tizden. rneınlekcıimizd c, 
lngıhcrr 'c merikada ol· 
duğu gibi, iki büyük partinin 
tne\•cut olmasına sc\•ini} oruz. 
Bizde iki müh m partın·n mec 
lisıekı azalarının mik ta n n c 
olu a olsun, tama men birl e~ 
tıkleri b'r ııokıa \iardır: o da 
memleketin d ş siyn~etid•r. 

Üç giln c\\el BÜ) iık Mi Jet 
:\! edısinrle, Pakısıan ile yarı· 
tığımız itufakın mlizakeresi 
esnasında da bazı goni raı·k 
ları olma ına rağmen. h"r~·ok 
anlayışların yavaş ya\'a t r· 
bellür etmeye başladığını "'Ö 
ıiiyonız. 

B•z, fık·rlerın çarpışma n
dan hakikat aydın!ığın•n do· 
ğacağt01 bildiğimizden, her 
e\ ın te ·r \'e menfaat altın· 

da· miınaka asız kabul edilme 
si tııraftarı değilıı. Fakat h ı; 
b~r ıaman da, ba k a b ir par
ıiden olman n \Crd;ğı dü ün· 
ce ile mu hakkak itirazda bu· 
Junmanın doğru olamıyacağı· 
nı gormckte~ iz. 

Onun iç"n. Fransanın bugün 
kü rccı durumu ile kar ılaş· 
tığımız ıaman. h:zde çok par
•ı olmamasından mütevel';t 
bir SC\'ır.ç du) u~ or ' e muva· 

fık vc~a muhal"C, parııler a· 
rasında daha i rntiı.açlı bir mu 
n asebeti n doğmasını temenni 
e d"yoruz. • 

DÜNYA 

GEÇhr ZORU: KLAlll:\ 1 
GİDER:\IEK 

l 'alih Rıf.l.;ı At.ay, h <!. ' at pa· 
halılığı ile ınuc·aclelenin m uu 
fık, m uh alif bu lun u tanda • 
lıııı d ıisen bir ' anf e olduğu· 
nu -;Ö\ l ıı ~ or n• diyıı ı lı;i : 

c-;eçim rahatı. hl' r \atan
da ın b ütün iç politıka a} rı· 
lıkları üze r nde llı ta(·ağına 
üphe olmayan ha) at i bir ıne 

seledır. Bizzat hayat me~ele
~idi r. Hüküıne t gelecek za· 
man'ar refahını hazırlamak 
\ e bu uğurda geçici ınahru 
mıye•lcre katl:ınmak Lanıre

t•nı halk efkfırJna a nlntab·
l•r. Bunlar :ıkla Yakııı \'e ı:J. · 
rurı i ell'r, nıulıaİ efetl er d alı i 
bu bakım ından hükumete 
) ard nı ederler. 

l\lıllet 1 erarası \ e milli çc· 
ti n -anla r ıc:ıııdeyiz. H üku · 
ıneıi n iktı adı tutıınılarında 
tedbirsizlik ler olmu oha da 
h ı, bun ların daha ı en a net -
cclerinden ku rtulmak yo~un
cla hükumete ya rd m e t ıhek 
dunırken, b ilakis bu netke· 
' eri istismar etmek hiç bir 
\icdanlı muhali fın hatırından 
• cçmemek lazı m :eı :r.• 

-
GÜZEL MARMARANIN MUHTEŞEM KÖŞES i 

KALAMIŞ 
KU Y l .i'\ ü.\ 

. . 
APARTMAN DAiRELERi 

\'E 

500 ALTIN 
Siz in için hazırlanan ikram iy e lerd ir 

• 
llES .\Bl~IZl AÇ flUI AKTA GECUOIEYİ:'\İZ 1 

. 
IST~t\NBUL BANK~\SI 

GAI.,\T,\ , BE\" O(a.t •. st! nXcE 

...................................................... 

KADIKÖY Şobeıniz 
İçin ter t p cdi'cn 

100 RESAi ALTIN 
tk ra nı iy es i 

:?iS.:> numaralı Ciiıdan sahibi 

BAY Ali SEDiT'e 
i ab·•t etınişt:r. 

•• • • 
TUR~IYE hREDI 

l-lO~ MEMO - Oyacak gözünü ... 

ı-

Churchill, Washington' da 
Eisenhower'le görüşecek 

ikilide~ arasında Güney - Doğu Asya' daki durum ile 
Avrupa savunma meselesi müzakere edilecek 

Wa bıngton, 15 - D ,Jcr 
Hakanı F os·cr Dulles bugün İn 
ı::ıltere Ba•bakanı Churchıll le 
Cuınh ıırba kanı Ei.sen howerin :.!5 

haziranda buraaa bulu :ıc·akla· ı kı b"r ;:örii b rl ı:: \e •esaniid • 
r nı Öl em·s \ e gayrıre mı nıa \Ol ııçnt·ilğ umıdını ızhar eım t 
hı~ etteki "'Öru melcrin Güne) - ı t r. 
Doğu A )ada komlıniznıe kar- İki 1 dr.r :ıra"ndııki ıııiiıak f' · 
<ı kollektif müdafaada daha s ıe"ere Eden ile biri kıe ıriık 

---- 1 edecek olan Dulle:., <;iıne) • Det 

El·seııhower yeıı·l ~u f\ )adak ,aı;)eı1e hır ık , 
.I i\ uııpa <a\unın:ı ı meseles·n·n 

de ele al nnt·aı;ıını bel rtm . il 

tahsı·sat ı·sıı·yor dc\)f'tlen mule•ekkıl bir !\ HU 
"' pa \liidafaa C:ınl'a kuruJ .. mı 

Harici yardımlara sar,f ı derpiş edilen bu tahsisa
trn müzakeresi hayli gürültülü olacak 

d ı ğı takı rdr ba ka )Ollar a ra -
t r laeağ n anlaıını t r. B•lınd • 
f!ı glb Frnnı.a, na•• .\ man) a 
İ•:ıl~ a. Relç ka, Hollanda " '" 

"nadoıu -'ı<ın •ı Liıksemburg, \ \rupa Ordu u a 
Wa h ııısıon 15 - llilkumct n 1 ) a ayneı kabul ctm· \<') a pek ci alt nda tek komuta).. ıllb" 

Çın llindı h .. rbı ıçın ayrılan ıah 1 az kı~ınıı ~ apnıı tır. Fakat ha- mibıerck b r ordu ku nıık ıç·n 
si atı .erbcstc:: kulla~;.bilmc y~t, ııcı ~ardım büdç ı.ıı.ııı :ı;>ııı ko· :ıral:ırında bır :\Hupa. a\unma 
kısi n ı ı~ıeme ı, bıı:ıun dı~ mu · la~lıkla ıa~np eJ.ım~~cccğ• aı • Cam·a ı muahede •mıalamı • 
ascbeıler kom·) O ı..ııda siddct· ı .. ~ılmaktadır. Dı~işlerı Komı~ - lard r \ ncak ,•mdıkı haldi! bu 

li ınünaka,alara sehcb olacaktır ~onu. A\•rupa "avunma andla • proje f<'ran adak hlikumet bııh 
B~kan .m~cnho\' er büdçcdc kı· ması taodık. cdli•nrı~ e kııdar. Iran ) iiziindcn n.uik bir afha 
ıııt1 yapılması lıL!~t·~unda km· Fraıı a \e ltal~a·\'a .. kerl )ar· )a g rnı"t·r. B rle k .\ menka, 

\t"tlı taz"ıke ra ~rn .ı ı 'feınmuı dımın dıırd uru ima ı taraftarı - .\ \l'Upaoa. NATO •ıt•fak cer-
da başl~~ aıı ' nı ınah ~ ıl için dır, çe\ e dah hı de b•r kollekur a 
3.49i.000.000 do • .ırlık dış ~ aı · ~) elerden balıl::rı ise ) en \ unnııı ıerubalı kuru ııp bu· 
dım taleb elm·~t.r. :,ıl büdçc ıı den ıktısadı ~arrlı - nun f<'rıın' zlar t::ırafından ıas· 
Tem:.iıciler Merlisi şımdı~ c 1 mu tama mi e kaldırılma~ını ıs· Yibın sıemekıed r 

kadar teklif edilen bütçclcrı ıcmckı cdirlcr. Dulle . na hın ı-: enho\\erl t 
- -- Church 11 & ra~ nda cerc~ an td~ 

«Safiye Anne» için 
Dün parlak bir 
Jübile yapıldı 

Gümu U) u .\skcıi lfasıahanc 

Simone Silva' nm 
Amerika' dan 
Çıkması istendi 

\\ rn la ı ~d P rr s 

inde 20 yıl biHiıl hem ırc'•k Los Angeles ıs - B rKar ııy 
~ aptıktan ~onra enıeklı) e ayrı · evvel Cnnnes film fe tha ı s::a
lan Safi~ e K. ra\ ıçın Mıllı Sa· ında göğthlcrini açarak Ro.>rt"t 
, unnıa Bakanlı~ı Ordu Tem, 1 Mitchum ıle beraber ha kın ôn;ın 
Biiro unun ıcn"p etuğ• jüb •e de resim c;ekıirt'rek b(i)lık bır 
dün saaı 15 30 da Ordue\ i sa· ı kandala bebi~ct \ermı o. n 
!onlarında ~apılmış!•r. Ingilız fılın arti ti Sımonc S ı.a· 

• . . . ~ a 60 ~iın içinde Birle,}ik A mc· 
Generaller. Kadınlar Bırlığı 1 rikan tcrkeınıt'i bı'dırilmi,tir. 

nıcnsu~tarı, .hasıaha.ne hekı~ \e 1 ı.~s ngclc bolge 1 muhat'Ci t 
~:ı~h.t> kınıler . heınşıre_,' e ~a\ e~ thıirc.:si miidüriı ll crn1 ın Lan 'on, 
lılcrı:ı hazır buhınduk arı Jllb Simone s 1·,,1 ·nın hır tıırı ı , le
'c) e 1 tıkla! \lar-ı le ba•l:ınmı<. i ı'c .i\ merika~a :;:e'dıgıni. hal· 
Tem l Büro u Ba;kanı b r ko bu ki şimdi bir kontrat imzalı) a
ııu~ma )apmıştır. rak ücret almağa b:ı lamı oldu 

Temsil B üro,ıı Ba kan konıı• ğunu ~ıh lemı tir. Bu hu u •a <la -
masında 20 ) ılını Gümü 'u) u ha t\ \ ' re nıi makamlara ıniı· 

.skeri Hastahane ııdc geç:ren rat•aat edilmemi~ o ıluğundan Sı 
\ e bu"un beyaz açları ıle 63 mont' Sih a·nın harekctı kanunu 
) a-;ında olduğu hal dl' 'azife,tn ıh'a etmektedır. Anıst geçen 
den ayr lan h:ı ıahanen n S:ı- hafta. kendı in<' Amer1k3rla ça 
fıse .\ nnesi nin hem rel k mcs it ma mü aade i verılnıc ıni 1 h 
'eğinde e•i bulunmaz b;r cc\'her mı tı. 
olduğunu beliı tm \ e Safiye \ !l B;ından ba;.ka Landon şıır.ları 
neııın e ·nl öperek sözler"nı b la o~ lemi •fr: S cnon Sıh a 
ııı·mışı r muhacrı l'l <lairr inı kendısinin 

• , • meıık..ı ıçın fa~ dalı o'acak. mc 
Bun.dan -onra. l uğgencr~I Ne eki bilgı-i \ e kabiliyet'crı ) iik· 

d.mı Erc•ısoy oı: al.?'.''· Safı)C ek bir ah ı~ct olduğıın:ı ikna c· 
Karann ha)a ının hı .. a~e,ını an 1 ll'cek hiç bir ey gö termem,.
lalarak: 

Sari) e Kara' 1307 ) ılıoıdJ 
Beylcrbe) •nde doğnıu . Kızıla
)' n açtığı ilk henı«re kursuna 
katılarak 1934 yılında Günıli -
suyu Askeri Hastahanesıne gir 
mi~ ,.e bııgiine kadar e\'lcnnıi) e 
rck bül ıik bir frragatı rıefı le 
çalı ını}lır. denı;•ıir 

tır.• 

Produl..törün fikri 

Hollprnod'da Simonc Sıh a ill" 
bir konu·ııt imı.alamış o an ınUs
takıl prodüktör erden A 1 Peıkcr 
bu emrin glilunç olduğunu \•c 
geri alınına ı için muh~l'C'rct ın .. 
kamları nezdinde te;ı bbLi e ge· 
çet·oğini bıldırıni tir. 

<"ek mjzakı-relerde bir Fran~ z 
tem• le bulunma) acağ n . fa· 
kaı esa en miızakereler !!il\ ri · 
r mi olduğu e·hc le, derhal k e

n kar:ır nr ı·t hazın n da b3h • 
111enuıı olnıadıi!ını be'"rtıni~ir. 
('huı t hillt' ' tu•n ,·ıl felc ı:,tlmi• 
Londr:ı. 15 (Al'l - " ir \\ ıns 

ton Church 1 '•n \\':.ı::.h n;:ton·a 
gitmek hu u undak karar n n 
ıliınından lıırkaç ,aat nnra bu 
"Ün, i9 ya ındaki dc\leı ada· 
mının en ) akın bır dostu b r 
\ ak'ıı anlatm ıır: 

Church"ll"c bundan ıam b r 
e ı~ e\\el nüziil bahet tıın ~. 

\ ticudunun bir kı~nı nıU\ akka· 
ıen fekP u~ramı•, konuyamaz 
ha'e "elm 't. Karı'' \I' hek nı· 
h ri limıı,ulıj!e kapıımı !ardı. 

. 
lzmir' de telef on 
Santralı insaah • 

Durduruldu 
H U\U\& :'\lıı lıabtrırn11 dlfl'ft 

hmiı 15 - Bund,.n hır müd· 
d t once \alının \'c ıııı lct\ckıl ~
rının ı tırakı~ le açılış ıorcnı ,. ... 
pıhın \ e birınri kaır tamanı!a· 
nan h.nıir t <"fon antrı ı bına•ı 
in aatı ruh~aıname~i o1m;;ıdı~ı 
11tdıa ı~ r beledı) rt·e durdurul
mu tur Butıin iznıır ilerin bu
) ük bir Umııle b kll'dtği ~anıra! 
in aalının bu ,;ekildr durduı tı -
nıa ı ha~ retı mucip o muş \t 

ıe • ürl<' kar.,ılıınmı tır. 
İznıırı e telefon uz. uk 'üıiın 

den çckill'n drrl er \°\" bu .. r.ad:ı 
me\'cut tC" 1 lcı in kıfa) ctsizliği 
) liziındm nııi temadı telefon irı
taları ehrımiı iıı h .. yatı ıçin bil 
)ük hır 'ıkıntı doğurmaktadır . 
!Bugtin birkııç ılirl·a · Ankar~da 
;ılak:ı ı re mi d .. irel ·r a ağıdı· B uııu ıakıbe•ı ha tahane :ıdı 

na Dr. B nba'ı Cemıl Tozok \e 

henışıre er adına Melahat Bol· 
tepe konu~mu<., jüb·le yapı· 

lan 'at•ye Anne mıkrofnn ba-

===;.._~_;;....;.;;..:...c::;...;;....:.=- ki tel~r.ıfı ~·clo;nıi, crılir 

ı n a ::elcrek hakkında gô~·erı
len alllka) a c-ekkiir etm ştir. 

Hem ire~ e Temsil BUro u. or Telefon uz..,uk ytizundcn i- i-
du 'e hem ırel!!r acı na ç çek· mızı hl'r "Ün po~tahJo~' e gıcı p 
ler \erılmiş hnsıahnne ad na gclrnl • uıclble ı::oıu)orı.1z. Po, 
dil bir tlolmakalenı h dı) e edil· talınn ) ol n bu t .. rınıa'ar da-
m· ı· r. ha ne kaıl .. r tle\;ılll e<l,t rı. • 

iZ.lllRDE Ki K ,\ Z,\ - lımir br. l ı-ıli~·c~in e a it biı· ~·iı ıl ka nı~ onu 6 ) ıı'ın da hiı <;o c-u ğıı ıektı ltlı.I C? 
ıin altında eımi~t iı. ıte~inıdr l.ıı.ıa lrnı ııanı \ e ko~tde de ~ıı ~·l ıı ~ofiir gö rii lımlı.t cdir 

• 
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Türk ')Jinıarl:ır Heyeti Pn}ooları iinnnıle, Sol.lan aaJ.a: Ut\'t'I H lı;suı 1'. liııııır ı·:r ııı ı: ı ul 
Meııte e, iller R:ını.asl f:rnel Mliıliır IU3\ inl 1'. l ı ıııar lıtlıııt 'ı'f'of'n \l' f'J, i tıınbul \li· 
mart.r Rirlığinılrn Y. l\( ı ın .a r Paruk \ht'I'. bnıir imar :\liiıliiı ii ıtn, A ı.:~ıı . l\ :ı \ınıtıılıl.: ı: ~
kanlığı temsılri i Y. :mm:ır fl a uC Ee)ru, innlr Rl'leıl ılf' J:ndimeni Au ı \', l iııı.ır l:dıa 

1Mıaı:ın . 

D,oğu Akdeniz bölgesi 
mimari kongresi 

Buzun dün~anın her kü.esin
de in( nları refah i~·inclc 

ya:atabl' mrk hükiınıct ad:ım':ı· 
rının me,ı:al<'~i o mıı tur. 

Bu pı~ r~ i ı:ılı:ıkkuk cttırcbll· 
me" mım. rl:ırın b:ışlıcıı vazi
fc.erı a) ılır. 

Bu ebeplcn ülürli dllnyııd:ı 
me\·cııt biıtun )ılımar Cemiyet
leri tek bır bırlık ba'inıle top· 
!anarak (U.İ.A) tı:ıion 1ntrr
natıona'e d s Arctıitectt' 'I 
19411 de : ~kil ctmi~lı:rdir. 

ik• srnrdc bir( mu~}) en b r 
memlekette toplan:ın U.1.A. 
konı:rcl('ri; in anlar:ı, şehir
lerde 'e r\'lrr<le tlalı:ı rJhııt bır 
ha) at ürmclcri im!t!ln'.ırını 
ar;ı~tır:ırak yeni trı:ni~ pren
up er \C kaı arlar \':ız l' ür. 

l\lerkrıi Ankar:ı l:ı bulunan 
Tilrk Yuks k Mimll'l:tr Bırw 
ğinin, merkezi) urt dı.ıntl.ı im· 
lun;ın lllillet'cr. rası ıim. • iar 
B rlıl:i~ le işbiı·liğı ) apnı. ına 
Bakanlar kurulunun G/10/053 
gün \'C 4 - 1510 sa~ ılı k:ır:ırile 
iLin Hrılmiştir. 

19j5 ene ınde 110:1 .ınıla da, 
La Ha.H şehrinde )apıl ıcak 
kongrclC hazırlık o'mak üz.ere 
Şarki A kdrniz Bolı:c ı Memlc· 
htlcrı Mimarları top anlı ı bu 
!eier 20 ile 30 ?>la) ıs arasında 
Atinada l apılmışur. 

Ital\'11, l•r,ıil, .\lısır, Yugos· 
lav~a. Yunanistan \c Türkiye 
bu toplan! ı) a ser~i \'<' rapor
larıle ı, tirak ctmiElcrdir. 

Y übck tarihi, artistik ve 
ku ıurcl an'anesl bıı'unan 

Şar ·i Akdenız mcm'ch•I rın· 
deki sehirkri ekononı·ı:, so~y:ıt 
ııe t. tctık biıny !erine h:ılrl 
g•tirmeden hakiki !>'':' ins:ın 
toplu u~u ) 11\ :ı ı halı ne koy· 
ma k, şehir' rde otur:ın lns:ın
lau adeta kentli ev .-rin.ıe yıı
fll orlar hi ini vcre::>:ımek ve 
bunlar da şchırlerinc karşı ev· 
gı, ba~'ılık , .e :ftib:ır duygu· 
ıarı ıı~ ;ı ndır:ıbilmAk ic:in b 
vurulabilecek tnrcltri ~rasıır
mak idi. 

21 • 22 l\l:ı) ıs günkri ilk tt· 
m~ lardan ~onra, Mrko:ıo; ve 
Delo adaları har.ıbd ri gezil· 
mı~ıır. 

24 Mayıs saat 11 de Yunan 
Hilk\ımcti Başbakanı l\lareşal 
Pap~l!O 'un \e butün heyetlerin 
huzurunda Yunan Kra'ı !'atı l 
ve Kralite topl:ıntıyı :ıtmı lar· 
dır. 

l\luhtclif tem ilcilerin nnd· 
ro ile ~ayınlanan nuıukl3n 
ara~ında bi ha a Yun:ın ılt-',ge. 
si Proltsör Kiı iki • Dliny:ı 
.)limarları Dirllgı n:ı k:ını Je· 
an T ehumi, A \ rııpıı Konsl'yi 
Kiıltiir Ate esi Jran Hrin!r.-, 
Uncsco tem ilci 1 De Auwec!o. 
Tıirk dctcı:(si F:ıruk A ··,.rı 'in 
hitabderi bil) ük ilgi ı•c t:ıkıp 
edilmiştir. 

Bundan sonra Ş:ırkl Akde· 
niı l\lcmlekctlerind1>n ha~k:ı 
Ho'lan la. Danim:ırka ve Fr n· 
sanın da k:ıtıldıgı :\fim:ırı s"r
gi i ı:t'zılmiştir. 

Cumhuriyt't devrin le t~tan· 
bul, Ankara, hmir ve dı er Şe· 
hirlcrimizde ) .ıpılan im r ha· 
reketlcrini hula :ı edc:ı Tiırk 
l!l'rgi pano'arı, Atin'l }~içimiz 
Cem.ıl Hüsnü Tara) 'hı bırlıkte 
ger. imi , Kı·.ıl \'e Kraliçeye P.ser 
ler anlatılmı-ıır. 

Ddphcs - D.ıphnl • Elevsl! 
P atras - O'ympıe • Corinthe 
Navpilie • Epıdaure - Tyrlns 

lyccncs &ehir harabeleri, İn· 
gılizcc. Fr:ıns ıca, Almanca 

\'nnın ~ral Yt Knliı;e i '1\ıı \.: nılın:arlannı tebril.: ediyor. S:ı~
ıh \'. mimar ı: ı tuğrul ftnl~ e ve Kraliçrııln elini sıkan Y. nıi. 
nıar Faruk Aktf'r. 'J'akdiııı tdrn l'rof. <'. Kiı~ ild . Kı~ı nı hı3· 
ıi~tnin uı..a~ındaki lhin)a ~lıınul:ır J:irliı;i b.ı kanı J. 'ls<:lııııııi 

111an: .\1 iı ıı ı r 1-'ıml .\ )su kongre~ c ka 

Ertuğrul Menteşe 
Yiiksrl.: }tühtndi 

•• 
bılcn :ırkrrıloğ rchbtrlı-r lııra· 
fından mi~afirkrc l:cz.dıdlmiş
tir. 

Bu yer'crde bulıl•ığumuz o· 
tc'lrr en l:ızl:ı 17 odalı H~ kon
forlu olup turi tlrrc d:ıinu 
moti:irlr. ı.~ıtılan ~H·:ık EU ıc· 
mın rdili}ordu. 

C:ır onlar ve şt r g:ırsoııl:lr 
il :ın bilen, miikeııııııel Sl'n ıs 
)ap:ın se~·nH~ otel p,•r:onrlin· 
dcnıli. 

Bu Otl'lJerin 1~1Pnll'Sİ U t\'" 

let •ruriznı t rsldl:ıtı=ıa b:ığlı 

idi. 
Otellerde ikıımtt edil li~I z:ı. 

mrnlıırdıı :Millctltr:ıra ı l\li· 
ııı:ırlar Birli~inın ilT3 konw 
te:.i az:ıl:ırı vr ııılın:ır )'l'Iİ tir
ıııe ıı~ııl'eı ı ile mimarın FOS· 

) a l mevkiini trsbit edtıı a} rı 
iki lııı. ıı i komi yon iimntli k:ı· 
r:ırlıırıı \'armıs huhınuyor. 

l\lli1akl'r<>leı ınP latı tııııs bu· 
lunrhı ·ıımuz Akdeniz bölfl'.'il 
ııı·mlel:etlerinc aiıl knnfre ni· 
hııi rııponı ıl:m:ıl tclilmı Ur. 

Varıl:ın nc tirede, $1rltl Ak
dtnlz bölge i memlekeılerinin 
a)rı bir cot:rafı blıUin teşl:ll 
ctuklerı k:ıbul edllmı• \'e d:o· 
nomık blıılinltlklerı de P. ırı· 
birinın bcnurl olan bu mem· 
lek~tıerin me leki mesıııleriııe 
d:ıha ol~ıın bir ştkıl \'erecrk 
umumi kongrc)'c (L:ı Jhyc 
105!i) ıırzcdılmek Uurl' ftııl~·a. 
da F.or.ns:ı şPhrinde 1955 lla· 
7.ıranda 2. el. Al:denız top':ın· 
tısına karar \'erilmisıir. 

A tlnıı toplantısına ııel:iz T\lrl: 
lırını:ırı iştıral: ctmı tır: 

T.\'. Mim:ır :ır Bırlı i; Rts· 
mi Tem~I el olarak; bı:ınbul 
Btlcdıye ınden Ertu~nıl Mtn
teşe'yi Fıırul: Al:çer 1. Ba)'ın· 
dırlık tı:ı.l:ııntıeınd:ın P.auf Bey· 
nı ile Adnan Oıiırıını İzmir Be 
ledıyesinden İm:ır liiidürü Jli. 
z:ı Aşl::ın'ı Belediye uası Reha 
Enıl::ın'ı., ve İller Eınbsın· 
dan l\IJdı.lr !Itıa\'inl l\Jithat 
Yenen'i vaıife!endirmiş:ir. 

• .\rrıca t tanbuldan Serbect 

tılnııştır. 
A ı:ıliik'iin Anıt • Kııhir'inr. 

:ıit re ını'trin iinün le Kr:ıl 
l'aııl, m:ılı:ılliıulr. zi~Ul!t t'I • 
ti~i r.,cr lı:ıkkınd:ı mLisbrt inti· 
h:ıl:ırıııı. rçkin dııveUılC're lılı
zat :ınl:ıttıkt:ın soıır:ı ~·u k Dc· 
l<'gc erıni trbrik cıl ·r k p:ıvyo· 
numuı.ıl:ın a} rılmı lır. 

25 \ e 2'J M :ı} 1 "İlll !eri (O(l' 
l:ıntının c:ılı~nı:ı giinlrri idi. 

Ç:ılışııı.ıl;ır r na~ınıl:ı r.ıpor
J:ır okııııııııış \'t' top':ın•ı ınev

zıııı f!tr:ırınd:ı fikir tt;ı~ikri y:ı· 
ııı lnıışıır. 

T iirk hev~tinin r:ıporlan \ 'P. 

hillı:ı~s:ı 111tr B:ınk:ısı Ge· 
nl'I :\flidlır llıı.niııi Yııksı• · 
Mim:ır \'enen'in mc-mlrkt>tl
nıir. lı:ıkkınd:ı y:ıptığı lz.ılılı, 
rtnkli projrk iyon 1.:onr .. r.ınsı: 
ilnillt. Akılcniz şclıirleriııin 
t:ını.iıııinr ait es:ı~lar lııısusun. 
d:ı tutulıııa 1 l!l7Jm aell'n i ıll:a· 
meı'tri lıelirtını· ve nı tmlt-kel l· 
nıizın Şt'hırcllıl: alJntntl:ı.kl Sc· 
\ ıyt~iııi glhternıl lir. 

Tiirl: heyeti rei l Ertuğrul 

'ltnte,e; l rııll ılele ffl'S n n t 
bul dtirm•k istcdilll ehlrc:lik 
n:ızıırıyelcrinin, kıırulıı ş·hir

ln ıçln me\'211ub:ılııs ol:ımıyıı· 
rs ı ) tılıın da bı>yaıHh htılıın • 
muş ve bu mlit:ı'§:ı, iı:ıl)·nn, 
\'ıı o ııv ve Yun:ın delrfe'er i
nın rcyltrmi toplamış mli7.3k!!· 
n•li're <lalı:ı re:ıllst bir is•ıı:a· 
met \'erılnıc lne wsllc olmı::
tur. Yııfo 111\' dc-lepelerln ııı 
mtmlcketlerinde iz bırııkmı, es
ki Tıırk l~asaba ve cvlrrı:ıin 
ttrtıp tan.lıırının de,•rımlz.n 

siiı atle <le 1 en y:ıs:ım:ı 5erıııtı· 
nl' çol: uyfın feldı ıne dslr 
y:ıptıkl:ırı açıkl:ım:ılar, yarı· 
nın ehırel ık ve mesken prob
hmlcri lı:ıl:l:ındn yeni ufuklar 
açrnıstır. 

27 • 28 • 29 • 50 Mayııı glln· 
lPrı OlokJrlıırlı PP'oıtonezdP • 
l:i tarih i eski şehirler geıll· 
nılştir. 

Tariht bilfilt>rl tıı'Zeleylp \'e 
r.mt:ındır:ın bıı gezııer mcs"' 
ıeeimlz b:ıkımınd:ın fa}'d:ıh 
olmakl:ı bi'!r:ıber, ınem'cl:tti
mızde bu ınn içın nol·s:ın olan 
Tııriım teşlclhııının bl~.ınlı
blr şeki'dc işleyebilmesi irin 
Yıınanistand:ıkı Turizm ama· 
)'iini numune alab' ece ımıı 
kıınaııt.ni wrmi,tir. 

Do Akdeıili Millelleru sı l\li mari konı;resinde ı ürı. Jiilr.iek mimarla.nnın eııetlel'ini ıösteı·eı:ı 
panolar 

VATAN 

f ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 1 

Uç yaııkesiei ve bir 
talelıeııiıı basıııa 

..> 

geleııler 
. -~~~~~~ ~~~~~~-· 

Pazar olunca, herkes bir yere gidiyor - Yeni •Sa
dôbôdıt - Her gün bayrama doğru - Alemdar po· 

lis karakolunda bir macera - insan insana benze

mez mi? - Bırak yahu! - Yağmurdan kaçan yan· 

kesiciler - Buna da ians derim doğrusu .. 

Yazan : SADUN TANJU 
Yaz ı;Unleri, hafta tatılll'rini 

lıerk(• lıir lı:ı l.:ıı yerde g(•çirir. 
1':Zılip, lıUılilıı•d;• · ı, h:ı ı der· 
ıı .. gırııwkten ı..ork.ıı·l.ır tH'k 
lıır ~ t•re eiını~ıler. ,\ıııa Lu 
ll1' l)11nhık seh'rde, lııi} 'ı··c,.·ı

ııiıı ı>a) ısı ) in(' ele pek :ıı olııı ı 
lı ki; pn:ıı· 1ııuııc:ı, nı•reye ~ıı
• ı•nl1, nrye b:ıı;s:ıııız, ht>I' ~ ı ri 
ı;:ılkıııı s:ıı::ık, ııı .ıııl:ll''.ı dıılu 
tııılu~ur-ıınıız llt'le ş ıııdi .s:ı 
ı!:ıb:ıd" ıııe\ iıuı (lt•; Gıi'lı:ıne· 
ıı)t! gidt'n )ollal', akın :ıkın 
in·- ıılarl:ı dolu. 

Al:lıııı:ı v ııııisl:e, ~:ı21\rıe· 
.)'iın. Uun biızııt ş:ılıit ıılıluııı. 
Uıı Gullı:ınc l'tlt>nı·eıc-ri ·~ i, 
ho ; aııı:ı ııe \ .ır ki lı:ııı.ı bı.u 
~t') le rı du iinılurtıı)ul'. i\ l'alıa 
' :ıli, bu eı::leııccırı i, belı·ılı) e 
lı iwıd 1 er ııı ılt-ki kı ı-uı·• :ır: nı 

.irtııwk için ıııi ter ı p edi)ur 
d .. r:.iııil'! M:ıluın a, (uı uk ::~
lıı) ınr:ı, :ırhını uııutıur. ı:ık i· 
çın, ya eliııt- ııir o)Uıılıtk nr· 
ıııel.. > :ılıuıı:ı k:ır ısına grc·lp 
ş:ıklul>"ıılık ) .. pııı:ık l.11.ııııdır. 
Dı l:lrnt ediyor 11111. unıı7. bil· 
lll<'lll, Bt le<lıyP Jşlc·rirule ku· 
sur rıtıl:ç:ı, Cııllı. nedekı lı:ıy 
raının nuiılıleti de ıız:ıLılıyoı-. 
Bu gıdışlt', lıır fıın gelecek, 'ı 
lın her gıinil e(;leııel·<'giz. Co· 
k:ıy sinir ılu ktıırudur \ e a. ;ıp 
bomkl:ırıııa kaı şı ıw ı;ilıl ıed· 
lı rler :ılırıııı:ısı 15zını gclcccj2ı· 
ııi lıilfr .. 

Nf'ı edrn nereye ... Benim di 
yeret:iın o de~ıldi. Ciilh:ınc rğ 
lt nrelı-riııe ıl:ıır iki lılidbcniıı 
~ııhiı.li oldııııı tl .ı, oııl:ırı :ııılata 
c:ıktını. mı::.i ~u: 

l>un, lı:ınııır W! eksik Hzin· 
il ekııı<'k saıaıı 1.tir fırını şik.ı· 
yel et mek üzer~, Alemdar ka· 
ı.ıknlııııa gitmiştim, llıışkomi 
.S<'rin od:ı.sıııda oıuruyorken b'r 
('Ocuk getirdilrr. 17 • 18 yaş· 
l:ıriııda, bıyıkl:ırı hrnüz terle· 
ıııiş, h'nıiı ,ı:i) imli bir clcliknn 
ıı. 

l!:ı.kom~fıl', ı;-ocujlu ı:ctireıı 
poli.c;f': 

.:--:c y:ıpmıs hu?• diye sordu. 
l'olis: 

• l·:frnıliın , dedi, rn rlki ak· 
s.ıııı, iıphe !izerinc parkta ~ a· 
k:ılaılık. Kendisi l:ılcbe olduğu 
nıı \e Ank:ır~ıl:ın geıııırı:e gel· 
ı1 ~ini sii} lii) or.n 

P.ıı ılt"f.ı, lı:ı komstr ı:ocuf':ı 

hil:ıp etti: 
ı :'\c• oldu, :ınlııt b:ık:ılını!ı> 

~ı-:Crndiııı, ben Ankarada o· 
kıı) oruııı. Sınıfımı ~eçtim. Mn 
k:ıC:ııan benı grımrye ı;onderdı 

lcr. lltırd:ı lıırıııcı şubrdeıı b ış 
konı~c·r (x) be~i tanırım. Hat· 
t:ı ı;ız ı·skisinız., belki babamı 
d:ı t.1111rsınıı.? • 

e Batı;ın k inı seniıı?• 
eı-:~1.:iden şude müdürü~dü. 

~inıılı polis okuluııcla ( ... ) 
be~:. 

.Tanıın:ıın mı? Eski arkada· 
şımclır. E, seni niye y;ıl.:a'adı· 

J:ır?' 
• Uir hırsızlık olmuş rft"ndim. 

lkn clı • ona beııııyornııışum. 

Jllh i) etııııi ı,:osterd m, tanıılık 

l:ırınıı sa)<lıııı b:r türlü anlata 
ıııadım!ı 

ıı:ı~konı er. k:ııaıccle tocu· 
ğıı gı tırcn polise: 

o llır:ıkın y:ıhu. drd:. hu ço· 
l'ıık ben·m arkadaşımın oglu~
ınu • Ç:ıbuk cu:ıkıııı da bana 
gclırı n.• 

}'.ıkat biz ın polıs' r ) aman· 
dırl:ır. !Jnzan suçlu}u ele ge· 
~·ircıııezler am:ı, SC\·im Başa) 
h5dı c inde oldugu tibi ele 
geçirince: de, kolay kolay bırak 
ıııak isırınt•ılcr. 

l'ol is: 
oÇ:ınt:ısını da Yerelim mi e· 

fcndıııı"o Jı) c sordu. 
•Tabii \Crın yahu! nr.dik 

~ a, bu tocuk benim arkadası
mııı oglu!• 

,\'e) se, çocuk, iki ı,:ıin k:ıra· 
kollard.ı sürünmenin acısını, 

bir aı da unutup, te~ekkür e· 
dert•k fırl.ıdı ı:ıtti, Rir d:ıha d:ı 
Gulha~C')C n~ak basmaz, tah· 
rnln <.'derim, 

Bu bir:ız acıklı bir hadise ı 
Do t b:ışındnn ırak ol5uıı .. ,\ • 
ıııa, simdi anl.ıtaeağım hoşunu 
za gidec k. Bunu, hiıdi•enin 
kahramanı ohın polisten din· 
lrdını. Vaka ) inr GUJhanc par 
kında olmuş. ,\•ıl:ıtan da polis 
birinci ~ubcde memurdur llir 
:ııkuıl:ış v:ısıtası~la dolmuşta 
t nı~mı.ştık. Glılhaucııin onun 
den ı:cçcrkc•n bırden h.11ırta· 
dı \ c anlattı. 

• C:cı;r.ıı :ıkş:ını, clrdi. bi'l.illl 
bir:ıdaııı t:ıksısi ile buradan 
geı,;ı~oı·ılunı. ı\r:ı sıra ~ö!ıirl!ik 
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ııesıız _, 
ılfl':-IIT.Dt - lliı lı ltııg.ırdP, 

Johıı \\ltlll•lry >r K~r Wahh' 
uı lttjhur ( 1 h!trlrı C ' ııt'lılon 

IJ:ır~sındr (•\lrJlldrrl hır lıı 
ı:ııı, tııuıl . - 1, \1 ,•: n \H . 

B tı11 fılııılt'r y:ırdır, ztwki, kül 
tiir sevi) <'Sİ, ya ı ne olur

sa cı:~ıı n her .sı·yin•iye :ıyıı ı lı r. 
) N•:ını verir. r.ıınl:ır hemen 
lwr 7.. m:ı n beŞPl't lıir konuyu 
ele :ıl:ın \'e hu l:onuyu konıış
mııl:ırılsn çok, lo ıor.r:ıfl:'ır, ••ii
ıe lıit:ıp edPn tl'ferrıı:ıt \'e mon 
ı:ıjın ıısı:ılı~ı s:ıyesi nde i~leyı>n 
fılnılerdır. ıSıı.:sııı Pir:ıri • de 
işte bu gibi fılnılen\ n ••• • F:ı· 
reler \'e lııs:ınlsr• pıyesi n:ı· 
sıl kadın \'ı>ya trkek, r.enç 
\'ry:ı y:ı~lı, kıılııMıi \'ty:ı r:ı· 
hıl, herkese hiı:ıp ettiyse, lııı 
f·lmin de, aynı ŞPl:ilde, her çe 
şit seyirri ı:ır:ıfınıl:ın be~eni· 
ltreğiııi l:ıhmln ediyonıı . 

r.enc bir gemi m:ıkinlsti, k:ı 
rısının melrt".dık f' ttii'!i y:ı~lı 
b ir ııd:ımı l::ıtled yor; kiiçiik 
hır çorıık ktnd isınl t\'Int e· 
<\ nen ksrı • koc:ının evini ate 
şe ,·eriyor ... Ve da h:ı filmin 
ilk s:ıhnts ndl'! ikisınin k:ıcleri 
birle iyor. İldsi de blrer •re· 
miyeı Jı:ıricİ• d ir \'e ikisi de 
.yal::ıyı ele \'ermetnf'lt • için 
fılm in sonıın:ı k:ı<'l:ır miir:ıılc· 
le eı\erel;lrrdir. I!ıı mlır:ı<ll•le· 
terini, limiısi7. çıı pınnı:ıl:ırını 
r imin ıonıına J::ıcbr nefes ne· 
fese, ic:imlz hıırkııl:ır:ılt ııt>yrc· 

d i)'Or\17.. 
ıSuı:snz Firııri•, s:ığl:ım t n· 

gil,z filmlerine lı:ıs s:ıkin, so· 
ğııkl:anlı, hıldn ayn ı ı:ım:ında 
:ıl:ıbildilline b<' sc-ri h'r li l iıpl:ı 
çevrilınis. Hcji~ör Cri<'hlon, 1i1 
min boyunr:ı y:ırııtm:ıy:ı mu· 
\':ıffıık oldııı:,11 fiergin lı :ıv:ıyı, 
est>rın sonund:ı ansızın gij,· 
tl'r<llfıı engin denl71e hirlılde 
ııı b ir 1.sman iı: n d:ı~ıuyor. 
1ki l::ıhr:ıın:ın, lıiirriyeıln yolu 
nıı tııt ıukl:ırını s:ındıkl:ırı v:ı· 
kit, bl'y:ız prrdcrle el<' s:ıki?, 
güı nl:ıhildi~ine uwn:ın lı r 
deniz ve lıiir lıiir uçuşan lır.· 
\':t7. m:ırtıl:ır gürtiyorll7. nu 
s:ıhnelcrclen sonra hl'liren in· 
s:ın kııl:ıh:ılığı, filmin son sehl 
bolik im. jını teşkil edr.ccktir .. . 

rtcj i. ör, • Cirari• yi oyn:ıyan 
Dick no::::ırde'clan olduğıı ka· 
!ar. ı:orııl!n ranlandıran kııc:~k 

J. Whitteley'ı\en de çok tesır· 
lı ,.e baearı'ı nttirPltr elde et 
mif. Hele kuçUk Whiıteley bu 

Fiı•aı•i 

•• 11\"ll rıraı i· lılınıııln lı:ış ro· 
lıiııii oyn:ıyıııı Di< k H ognrıl r. 

gllne Jrndıır bey:ız per<'lccle gô 
riinen k:ıbiliyclli çocukların 
belki de en Sl'viml'si \'c en us 
ı:ıe:ı oyn:ıyanı ... 

Bu film, iddiıısız gibi görün 
meklc beraber, sinemanın s:ı· 
yılı eserlerinden b ri olmağa 
ÖtC'ndiıti helli. 

ıtejisiir \C scn:ırist, Ch:ıp· 
ljıı'in ı'l'he K·d· inin ve):ı De 
s·e:ı'nın dl,sikleı Hırsızları• 
nın seviyr.s ne pkl:ı•:ıınam•ş· 

tar be1ki fakat ı:ene de 'a at 
filınlcı in çok ü liinclc değeri 
ol:ın b 'r esl.'r nıC'yd. n:ı getir 
misler. 'l'. Y. 

:\'OT Sinl'm:ırıl:ırınıııın 

D ikk:ıt ~·aı:ırın:ı : 
Ihı fılmin ıürkçe ) :ızıl:ırı, z.ı 

mıın zaman m:inııyı tamamen 
degi ıirccek ceki,dcydi. llııtıfi 
)':ızılı söıter, bat.en perdede söy 
lt•ncnin ııım :ıksini ifade celi· 
yordu. 

Ayrır:ı. bir m:ıcer:ı f'lminin 
ttirk~e :ıdını •uydururken• bil 
lı.:ıs :ı el kkatli olmak ı:erckir. 
:\le::.rlfı asıl :ıclı • \vl:ın:ın• ve 
y:ı ·Takip F.dilen. m:ir:ısına 
ı:eJcn bıı filme •Suçı;uı. Fira· 
ri• :ıdını \rrmcğe kimsenin 
hııkkı yoktur. Bu icim, k:ılıra· 
manın aslında masum oldu~u 
\'C h:ıkikatın sonunda :ınlıışı· 
l:ıc:ığı h is. ini uyandırmaktadır 
ki, bu yanl1ş intıh:ıı uyandır· 
m:ık filmin rs:ıs maks:ıdını bal 
talıınıaktadır. 

f;erP.k isim srçerken, ::;erek 
dialogları tercüme ettirirken b' 
raz daha dikkatli olmalarını si 
nemacılarımııdan rica ederiz. 

1 
-119 

a iç eki ih 
Fırk ı er f 
r 

f k•· Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya yaz:dığı mektupta: aSenin muvaf cı 
yetin Anadolu'nun muvaffakıyeti demektir. Fakat eğer siz, imdiden k~· 
nunsuz: hareketler ve lüz:um:ıu:ı. tiddotlere giderseniz: korkarım ki, hcıyır 1 

"-------~ 
ı;:q•ı;r. P \ŞA1''1l\' 
.lll'ST.\I ',\ JO-;~L\I, 

P,\Ş\Y.\ Yı\1.0IGI 

.llEK'l'\ ' Rl ':\ DJ: \'Al'IJI 
\'I: :-iO~U 

E m·cr l'a~a. Tıirkı~e BIJ)Uk 
Ali Jet 'teclısl reisi l\lusta

fa K mal Pa ala hitaben 16 
temmuz. lfl:!l ık pıdıt!ı rr"k· 
tubuna su satırlarla nthayct 
veriyordu: 

·Bu:;iin emin ol ki, !)ütün 
\ atanını scH'n herkes. olan bı· 
t n hcrşcrr rağmen siun mu
rnffakısctınize ~·;ılı~ yor. ('un
kıi s nın mmaffııkı)~tın Ana· 
do'unıın muvaffaki) eti rl~mclt· 
tir. Fakat cı:cr, siz ~imdıd n 
kanunsuz hareketler \'e lüzum
sııı şiclılctlerc gid rı:;cnlL kor
karım ki, hayırlı ndıcr \'ermez.. 
:'ı! illel. Sultan H:ımit id r<'SI za · 
ınanındaki millet <le.,ı'ciir. Ar· 
tık tahakküme fıız':ı da~.ın:ı
nıaz. Bak, seni biilün . rk.ıd ş
iarını namına temin r•l yorum. 
Bizim hic bir m vkldc \'e m • 
ınuriyette göı.ümiiz yo:..tur. Ba· 
n:ı :; lince, ben yalnız id a ıa 
kip c<lrceğim. o da i'>lamı eT.en 
Avrupa can.w rl:ırıyrr. p,nçc
le~nıck için nıfisliinıarıları ha· 
rckete g tlrmrk. Bunun ı,.·n 
b~ıulen çckınmeyin. \'chme dil· 
scrck bö) 'ece dıi nı n 1arımıza 
mcnılckcttc Yeni bir mıica·lrlc 
çıkacak iimiılerini Hrdirmc) in. 
Liizuııısuz şiddeti bırakın. n~
kir Sami lky '!' diğer ark:ıd~s
larla gönrlrrdiğiniz ha herlrr
den mrmkkC'le gclmememid ıs 
tcıiığınid ırn 11yonım. EAcr hu· 
nun Jlali'r de şiinıııHi o'duğu 
nu hil r}r1im, mrmlekclln hatı. 
rı için onıın da 'crrmı:lrn ol· 
mcsınc katlanır ve gundrrtmeı· 
dırn. 

Şim li sen, hen ba~ıa o'm;ık 
iiırre arkııd.ışların gelmemesi
ni i li)orsun drğıl mi? S bcp 
de giıy:ı bizim gclm miz,e mcm 
Jcketıc iki ik cıkacJl", dı) or
sıın öyle mi? Halbuki ~en ve 
ark.ı<la, 'arını o kan•att.·yı-. ki. 
eğer memlekette bulun ydık, 
belki <le bu;un de\'am etlen Hı
zumsıız ta~ iklcre h ıç hııcet kal 
ııııyacakıı. Çiinkü herkes ~ıire-
cekti ki, biz taıyık cdıl n' ri 
:ılryhiniı.c dcğıl, teskin e<lccek 
Ve d:ıha kola) ık'a v=irütece't· 
tık. i\fn:ım.ıfih şımdilik :\!osko
vııd:ı bulunarak h:ıriçt n nı :n
lckrtc yar lım e!m!'ıni~ clc\.ını 
et liğmıiz.ıcn gelmiyorıı1~ F:ı-

Almanyat n lc1 fon halka. u
zak mesafe ile kolayca konuşnı.ı
ğt temin ettikten başka birçok 
tnl•nfa.ıtler tcm'n r<li) or. Bu 
rüınled n olarak telefon isth eni 
muayyrn saatte uyanrlırıyor. Yi
ne arzu edene, derhal hll\'a rapo 
runu, borsa rak.ımlarını, tiyat· 
rol:ırıla oynıy.ırak piyes'crl. nö
betçi ecz.ınryi w en yakın dok
torun adresini haber \'rri~ or. Yi· 
ne te)C'fon nrzu edenlerin çay, 
kokteyl ılıı\'etini davetlilere birer 
birer teb'iğ ediyor. 

'l'clcfon idaresi bıı kadarını az 
görerek her isti) ene bir bilmccr. 
söyliyecck bir mütehassıs tutmuş 
tur. Yemek plşırmesini bilmlycn 
!ere btcnilen ycm<'~in ııa~ıı pisi
ril ceğıni tarı! eden pIAklar ca
lınmaktadır. 

ltalya'da Kralc ılar ikiye 

ayrıldılar 

f talyada kralcı parıl ikiye ay· 
rılmı~tır. Rırind kısının başın.ta 
:\':ıpoli belediye rci~i me,hur 
armaıor Lauro, lkinrinln başında 
avukat Covclli bultınuvor. Bi::l-
i partinin başkanı, dlğeri umu 

mi katibi idi. 

ltaly:ı parl5mrntosunda 40 
kr:ılcı mebııs, 16 :ıyan vardır. 
Bunl;.ırın ikiye ayrılması hi kar 
51laıımnmışlır. E ki kral Hum· 
brrlo'nun bir anla~ma zemini oul 
mak için ta\:ı,sııtu ihtim:ı inden 
hahs('diliyor. Eski kral 1946 da 
Cumhuriyet mi, Kral'ık mı! So· 
rusuna fıalkın } üzdc 52 e'nin 
cumhuriyet lehin le rey \'erıncsi 
Uzcrinc italyadan ayrıimış, Por. 
tckize gitmişti. O zamandanbrri 
Portckizde oturm:ıktadır. 

Balık avı ve domino 
l•"ransanın rski Cunıhurbaşka· 

nı l\I. Auriol balık avı me-tai.lısı 
ıdı. Fırsat buldukı;a balık a\la· 

netice vermez» diyordu. 

kat bunu da itiraf eımemi1 il· 
zım gelir ki, hiç bir sebebı ka· 
nunl olmı) arak m~mlcket harı· 
cıne ndı~ şeklındrkı arzunuza 
i'e ebet tahammül bi1.e bakıka· 
trn pek ağır 'e s~fılanc grlır. 
l\laamafıh Yatan için şımdı b·1-
na da katlaııı) onız. Binac:ı:ı
:eyh hariçte kalmanın nıaks:ıılı 
ıımıımin111. o:an başta Turki)'e 
olm:ık Uıcre kurıarmağa çalış· 
tığımız isUnı alrıııi için fayda · 
ız \'e be'ki dr t('h'ıkclı oldu
~unu hi rtliı:ımiz anda menı· 
Jckete ı:rl crğı1. işle bu kadar. 
Şimdi ı:;cne kcma'ı hürıııdle 

gozlcrindl'n öper, Cenabı Hak· 
tan (enin için yı.ıcclikla • c is· 
ıam \c \atan:ı nafi buyük bil· 
~ ük muvaffakıyetler dilmm. 

E~'\'Im P,\ ·,\ VJ: 
.\RK \O \ŞJ.ARI İLE 
HA nz mmm·:T 
RJ·: l' AlfASINO,\ 

Emer• 

~El,ER GÖRÜŞ( LM(İŞTÜ? 

E mer P:ışd, Mcısko\ad:ın Ba-
ıuma gittikten snnra Ha

fız l\lclımrt Bry gizlice Batu· 
ma gclcrc:k ı-:n\'cr I'aşıı ve ar· 
kadaşlarıyle görOşınUş \ e tek
rar avdet etmişti. Enver I':ı~a 

ittihııt ve Trnıkki cemiyeti 
m,.rk('zi umumi inin mUhrü u· 
zerıni oı\ in mıistC'llr ;ıdı)le tas· 
dik ederek neler gorii~milş ol
duklarını 'l'ıırkı) cdr.ki te(kılA
tın<1 bıldirmistı. 31 ağu,tos 
ın21 tarıhini ta ı~an bu mck· 
tubun sureti aşağıdadır. 

• .111 ııh ı r.rcm k:ırdı-~lcr; 

1) Harız M~hmet F.fendl gel· 
dl. Krndısi memlekette hıç bir 
şey ) apılm.ı 111, teşlci!At da ol· 
nıa ın tUnku kendısının tarıfl 
Hçhi'e diır'~ ada fcnaların ic
na ı olan Sarı Paşa kuşkulanır. 
Sonra Yıınanlılan hıra:Car.ık 
...... uğraşm.ığa \ e böylece \'a· 
lana fenalık getirmeğe b.ış'ar, 
dedi \'e Ankaradaki :ıhva!ı an· 
la tıı • .lllü na kaşa nctıccsı lc•ki· 
!atın derhal bır hareket ;ap
mamak Uzcre \'e icabında is 
ı:ıirnıek uzerc \ Ueut bu im.ısına 
kanı oldu. Fakat anla<iığı:ıııza 
ı:öre, biraı Kuc:lik T.ıllit B~~·l 
kıskanmış. birçok aleyhınd" 
bulundu 'e teşkilat o'arak sır 
Jcri aş:ıi:ı gördü. Sonra <l·~ r 
biı· teklifle bulundu ki, şimr'i· 
lik sizinle görüşünceye k:ıdar 
ıe\'Ct• rJcdik. 

Ali B } in Hafızın akrabasın. 
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Dr· Nevzat Af fiğ 
<D:ısı ı incide> 

değil sadece Belediye saz takı
mı oluyor. Bu s:ız takımından 
dn ancak Sarııyburnu parkın 
da faydalanılabilir. Maksat mu 
sikiye alt bir mektup kurmak
sa, bu günkü bünyesi ile kon· 
scrvatuvarın bu gayeyi temin 
etmesine lmk!n yoktur. Tam 
aksine musikimiz lrnkkınıla 
beslenen iyi niyetleri bozmak
tan başka bir ise yaraın:ız• de· 
mcktedir. 

Alaturkanın istlkMli hakkın 
da ise söyle düşünmektedir: 

• 41atuılanın ilerlemesine 
hiç bir uman imkan yoktur. 
Bu ınu.>lki hiç bir zaman millet 
lcrarası bir mevkie yükselema.. 
Esasen kimse de bunu iddia 
edemez. Ancak daha iyi icrıı e
dilebilir. Bunun içinde musiki 
Yi esnafın elinden kurtarmak 
gerekir. Biz bu işe teşebbüs e· 
delim drdik. Sonu maliıın. Xa 
sıı kl bugiln bir Süleymaniyeyl 
yeniden kurmuyoruz. Sadece 
etrafını açıp, Ustünü temizle· 
yip, onun bütün tarihi heybe
tiyle ortaya çıkmasına çalışıyo 
:ruz. Mu.sikimiı<le öyle.". Sadece 
ve sadece daha mükemmel fora 
etmcğe çalı~malıyız. • 

Bestecilik hususunda da: 
•Rahmi ve Lem'i beylerle 

bu iş bitmiştir. Zamanımızda 
bestekar geçinenlerin eserleri· 
nl hiç sormayın daha iyi.., 
ÇünkU bu besteler hem musi
ki zevkini soysuılaştırıyorlar, 
hem de bunun neticesi icrakir 
lıır da modaya uyarak onu o· 
kuyorlar. Böylece sanata kat
ınesli bir kötülük oluyor. Bu, 
musikiye bir fayda değil, fakat 
s~dece kendi keselerine bir fay 
da sağlıyor• demektedir . 

NcV?at evlidir. İki buçuk ya· 
şında bir de oğlu varrlır. O-

nun da musiki He uğraşması· 
nı ç-ok arzulıımıi.ktadır. •Çün
kü• der. •Ben meşgul olduğum 
dan şikayetti dcğllim!11 

Kendisine, •oğlunun bir ope 
ra sanatkllrımı yoksa 

0

blr ala· 
turkacı mı olnıasını arzuladı
ğı• sorulursa: 

•Hissim ikinciyi; kafam bi· 
rinci yolu tutmasını istiyor. A
ma tabii ki kafamı tercih e· 
derim• der. 

Musiki sahasında başlıca ll· 
ziintUlerinden biri de; çok sesli 
musiki ile uğraşan bestecileri· 
mizin Tiirk musikisine nefret 
duhmaları ve bunun neticesi o 
nun motij,ıerinden istifade e· 
dcrck eser- vucuda getirmeme· 
Jeridir. 

'Tıp Fakiiltesindeki hoeala. 
rından biri g~enlcrde onun 
hakkında: 

- .J\Ievki'in değiştirmediği 
insanlardan biri de odur. Tale· 
beliğinde etrafındakilere nasıl 
hllrme~ar davranıyorsa, bu
gün de aynı saygıyı gösteriyor. 

Diyerek, Ncvı.at Atlığ•ın o l
gunluğunu belirtmişti. 

O; genç yaşına rağmen bü
yük bir cesaretle musikiyi e.s· 
nııfın elinden kurtarmak için 
müca.ıeleyc girismişti. 

l-'akat, her ileri harck<'le çel 
mc takan gerilik bunu da yık
tı. 

Şimdi Nevzatın: yıllardır bil 
yük bir emekle yetiştirdiği •Ü· 
niversite Korosu• ndan ba~ka. 
bir seyden ümidi yoktur. 

• Ünivcnite Korosu• ndan 
da gaytsi. bu baba yadıgarı 
müzi!?e entellektüelJerin ve mü 
newerlcrin i lgi ıöstcrmcsini 
sağlamaktır. Kanaatince bu !' 
belki böyle biraz dilulir ve es
nafın elinden kurtulur. 

AL • 1r, 

.r~!~~ 
Derleyen : Orhan lşılgan 

\'l~Ni TİP BiR TELE\'İZ\'O~ 
Philips fabrikaları bütün 

Avrupa istasyonlarını alabilen 
ve hassasiycıl son derece fazla 
olan yeni tip bir televizyon a· 
lıcısı imal etmiş bulunuyor. 
Bilindiği üzere İngiliz, Alman 
\'e Fransız Televizyon verici is 
t.ısyonları, hayali farklı hat· 
Jarla yayınlamaktadır. Bu se· 
bcpten; her alıcı bütün istas· 
yonlıırı alamamaktaydı, Fabri· 
kanın yeni piyasaya çıkardığı 
cihaz ise ayarlamak suretiyle 
her istasyonun yayınını alabil· 
ınektcdir. 

YE~i R,\DAR L.\llB.\LAlU 

R. C. A. Laboratuarları ye· 
ni bir radar lambası yapmış bu 
lunuyor. Bu lambanın üzerin· 
deki hayal, dakikalarca devam 
edebilmekte ve gene bu haya
li :Un ısığında dahi takip eıle· 
bilmek müınklln olmaktadır. 

lUAKİ~E 1'ERCfüfA~ 

Mütceddit kereler bahsetti
ğimiz Tran$istor lambaların
dan faydalanılarak, bir dili di· 
ğer cJile kelimesi • kelimesin~ 
tercüme eden bir cihaz yapıl· 
mı;: bulunuyor. Bu cihaz satle
ce mecazi manaya gelen keli· 
melcri tercüme edememekle· 
dir. 
Yakın bir gelecekte her d:I 

için ayrı alet yapmak suretiy
le, insanlar için lisan mefhu· 
mu ortadan kalkmı;ı buluna· 
cakur. 
Diğer taraftan, bu makine

ler ayrıca bizim söylecJiklerlmi 
ıi karşımızdakilere tercüme e· 
derek de söylemektedir. 

n ... Frank naxter, tt'le\iısonılaki taltl>t'lrlcrine, Shakesı>eare deVl'i tiyatrolarından birinin ma 
keti üzerinde ders veriyor. 

Shakespeare Televizyonda 
G üney KalUorniya'da ev ka· 

dınları kapılarınıu eşiğin 
elen dı~arı adım atmadan Shıı
kespeare'i talışıyor, eserlerin 
den örnekler ~ön•biliyorlar, 

Televizyon sayesinde her cu 
m:ırtesi saat 11.05 de Pror. 

ilJ>;GifliZDEll Nil qi1ŞJAAYI 

PHIL~ PNI 
e 

Frank Il:.ıxter'in Shake.spearc'
fn çcşıtli dram ve komedilerin 
<len biri hal\}(ında etraflı ko· 
nuşmosını diıi'\iyor, arkasından 
da o eserılen sahneler seyre· 
diyorlar. 

Prof F.rank Bnxter büylclik 

/ 
• 

le Güney Kııliforııiya Ünlvcr· 
sitesinde verd iCı dersleri ay· 
ııcn geniş bir kütleye tekrarla 
mış o luyor 

llu telc\•izyon programları· 

ııın en enteresan ve mühim ta 
rafı, di'<ka•lr takib cdenlci'e 
ımtihan hnkkı ve imtihan ni!· 
tı::csine gfüe derece kauı·ıdır· 

masıdır 

Bırinc, Sömestl'r°dc bilhassa 
GHomeo \'C jülyct•, eHichard 
ll t. •Kra: J,ean, eOnıkinci g 
Cc• Ustu·ıde durulmuş, imıiha 

nı ol.ın 213 seyirciden ya'ııız 

24 ii ınu\•a fl:ık ol.ınıamıştır 
Bu program geçenlerde l,os 

Angcles televizyon programla· 
rının arasında topluma en fa)' 
dalısı olarak Sylvaııia mukafi 

--- 16 • 6 • l95f ---

i5iN 5AKA TAK.Afi 
Derleyen: Korkut SUNGUR 

Harp gaıileri İ("in yapılan blok apartmanların duvarlan U-
ğıt incrliğiııdcydi. Apartman sakinleri, harbin yıprattığı 

~ 6İnlrleri henüz düzelmediğinden mU5· 
t<'rtlı: bir karara vannı~lnrdı: Saat 
:?2:00 df' bütün rad30 ve teıeviıyon-

·- ıar su~turuıauktı. Bu anlaşmaya 

Smythe'ler gelene kadar lıerkes ria-
yet etti. Sm)tlıe ordudan binba~ı rütbesi) le terhi-. cdilmhdi. Si 

\'il hayatında muvaffak olmus bir adam değildi. Falıat J\lis· 
ter ve 1'1issls Srn)the komşularının çoj!unun çnus ,·e onbası 
tlitbe~iyle ttrhis edHıni& a-.ker aileleri olduiunu anlayınca, hep· 
sine yüksf'klen bakmaya, c:anlıi orduda~·mı~ gibi hakim tavır
lar takınmağa ba~laını)lardı. En fenası rıd)OlanDJ ıece ya· 
rısına .kadar be5 on apartman öt~drn bile duyulacak kadar 
bafırtmalarıydı. Nıuı.ik ihtarlar tesir!llı kaldı. Nihayet, bir ıUa 
bir kaç apartman ötede oturan lı.om;ıuıar Smythe'lerl bir 
kokteyl partisine davet ettiler. 

Ev sahibe~ı onıan bomboş, küçük bir oc1aya aldı: 

·Burası biıim müzik odamır..o dedi. 

Smythe •l\füıik odası mı?. diye ... ordu. •Ben bu ocla•a 
çalınabilecelc h i~·bir şey göremiyorum.~ 

Ev c;ahibesi •Evet yok. dedi .• rakat bu sil.in radyonu• 
sesini en iyi dinıi~f'bildilimiı oda.• 

.saturday Eveninı Post.dan 

*** 

z-1 ••• 

Sonu temiı~ pürii~ü1. bir inı:iliı<'eyıe tevap nrcll: 

- Evet, gayet iyi :eçti. 

RöporJörün: 

- Burada nekadar kalmak niyetindhiniz! 
Sualine yine aynı acayip ı;e!tleri çıkardıktan sonra m11ka

bcle etti: 

- Üç hatta kadar ;ıannediyoruın. 

Hayrette katan ıaıeted kencfoini şu suali somuUan atalı.o 
yaınaclı: 

- Reis, bu kadar temi1 İnglli1.tcyi ntı·edeıı öğrendini1i 
ı;(iylt.r misini1? 

\'ine aynı 1ırlamalar H diidük gibi ötnırltrden sonra: 

- Kı~a d:ılga radyodan. 

·Rcadı-r·s Digest. den 

**" 
Birgün salıah erken saatlerde. Cıılifornia'nın Sıın )in teo ~eh-

rinde radyo dinle} icilrri lı~r zamanki ı:itıi r;ulyolarını 

açı)l neşeli habf'rler işitmek için 
hazırlanınışlarılı. Fakat şaşa lıal· 

Jar, çiinkü hoparlörden horlama 
sesl<'rinden başka birşty gelmiyor 
chı. Tel<"fon edip .~el'İfi uyandırdı· 

lar. K\'Slll rünımhı istasyona bir adam göndf'rttiler. Adam 
mikrofonun öııiiııde horul horul U) uyan spikeri uyandırdı n 
sabah olıluğunu neı:etenme!'>i t:lıım gt'ldiğini ı;Öyledi. 

•-Associatcd PrcSS-• den 

c 'f'<:::!-C 

VATAN -Radyo llfıvesi 
SAYI: 25 20. Haziran 1954 - 26. Haziran 1954 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dr. Nevzat Atlığ 
B undan iki, iki buçuk yıl .ka· 

dar önce, bir pazar sabahı, 
konservatuvar icra heyetinin 
basında olarak, Taksim Bele· 
diye gazinosuncla ilk defa din· 
Jeyicilcrin karşısına çıktığı va 
lk it; onu küç-ümsüyenler olma· 
mı~ dcği!di. 

Hatta, hatta icra heyetinin 
lcinıl c bile bu his:>i ıluvanlar 
vardı. · 

Fakat; konser bas1 ayıp daki 
katar ilerledikçe; otuz beş ki· 
şilik ıopluluğu büyük bir gü· 
vcıc ve rahatlık içinde idare e· 
d en bu sarışın, orta boylu, ha· 
fi! tombulca vucullu, hrniiı 28 
yaşıncl:ıki ıencc hayranlıkta 
artmaya başlaclı. Konserin ~O· 
nunda kopan muazzam alkı· 
~ın en aşağı yarısı ona aiıti. 

Bu alkı§larda ayrıca bir se. 
Yirıç hisscside vardı. Çünkü, ic 
ra heyetine aylardır bulunanu 
yarı •Şef11 de böylece bulu1111:11ş 
oluyordu. 

1925 Yılında Bclıkcsircle rlo 
lan Nevzat Atlığ, aslen F.dir· 
neli bir ailenin oğludur. Baba· 

sı Nazmi Atlığ, (Halen Tekir
dağı il jandarma kumandanı· 
dır) bir suvari subayı olması· 
na rağmen, mükemmel keman 
çalardı. Hatla; Naıml beyde 
bu mu~iki merakı o derecesi
ne Caz:a idi ki, ata bindiği :ıa· 
man mutlaka kemanını ıla a· 
tının terkisine a5ardı. 

iDiğer taraftan, annes.ide 
müzikle uğraşan Nevıat; altı 
yaşındayken babasının yarılı· 
miyle kem:ına bıış!:ıdı. O giin
leri hayal meyal hatırlıyor ve; 
• F.dmiz aı le!a bir musiki kıı
lubüydüo diyor. •IIİÇ bir gece 
h:ıtırlanıam ki t.vıle musiki top 
lantm yapılmasm... Babam 
sokakta bu'.duğu saz çatan kii· 
çUk çocukları bile eve toplar. 
onlarla uğr:ı~ıı·, flers vel'ir ye· 
mek yedirir, bıkmadan, u5an
madan bir ~('ylcr öğretmeye ça 
lışırdı.11 

Nenat'ın yctlsmcsindc bu 
görgüniin ve kulak dolgunluğu 
nun büyük tesiri olmu~tur. 
Çünkü, babasının başlnngıçta· 
ki meşguliyetin.len başka hiç 

Ur. Ne\7.at Atlııl; istaııbul Haıl rosu Tiir.k muziği )'ııyınları şefi 
('cwdet Çağla ile her:ıhcr 

B;LfliG:;;:;;;A"'"'' 
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kimseden ders almıyan ~cvzat 
Atlığ kendi kendini bu suret· 
le ycti~tirebilmiştir. 

İlk hocalığı, ilk okuldaki sı· 
nıf ark:ıdaslarına •Onuncu yıı. 
marşını öğretmekle başlar. 
Cumhuriyetin onuncu yı ldünli 
mün<le ô sıralarıln yeni çıkan 
•onuncu yıJ. marşını babasın 
ılan öğrenmiş ve sınır arkadaş 
larına da öğrctivcrmişti. 

Daha sonra ki yıllarda, orta 
ve lise okullarında iken; tu
haftır ;üç, beş arkaılaş bir a· 
raya geli p musiki ç;ılışırlarken 
daima kenclilerinc Ncvı.aıı şef 
tayin etmiş!crdir. Buııılaki 
şüphcsizki, onun öğretme ka. 
biliyetinln, ve şah;;iyctinin bü
yük rolü vardı. 

Nih:ıyet Üniversiteye girdiği 
yıllarda, Marmara lokalinde 
Ercüment Berkerln Marc.sinde 
bir top!uluğun ça!ı~tığını du
Yuııca amcazadrsi Vedaı At· 
İığ He birlikte bu topluluğa ka 
tılıyorlar. Nevzat .koroda ke. 
maıı, Vedat i.sc tanbur çalıyor. 
Sonra El'('Üment Berker asker· 
1ıiği dolayr5ıyk koroyu bıra
kıp, gidiyor. •Üniversite koro
su• da bu yüzden dağılıyor. 

Fakat o sıralarda, yurtta ley 
li olarak okuyan l'\e\'7..at Atlığ, 
bir kaç arkaıta~ıyle kendi ara. 
larındn çalı~nıaya başlıyor. 
HH6 • 47 yıllarına rastlıyan 
bu gunlrrdt', topluluğa dışaröan 
ve kız yurtlarından da katıl.ın
lar oluyor. Bir ele bakıyorlar ki 
50 kişi!ik bir gurup oluvermi} 
ter. Tekrar muntazam ç.ılışnıa· 
ı.ıra ba5•1yorl.ır. Bu arada me
zun oluyor. Askere gidiyor. ıra 
kat iyi bir tesadüf, ask('rliC!lli 
İstaıı bul C'ivarında :,•:ıptığı için 
koronun çalışmaları nks:ımı· 
yor. Koro, İstanbul fla dyoo;!ln 
da kunılmasıyle, radyoda kon· 
scrlcr de wrmrğc başlıyM. 

O gilnlerdc Nevzat, ci ı.Jeıı 
bUyiik bir feragat ,.c sııbırl.l 

koroyu ç:ılıstırmıstı. Hafta ;;r.n 
larıııdn istanbul.ı gelir ve tek 
izinli gUnü ol:ın pazar günUn!i 

~euat Atlıl; Üniversite korosundan ba~lıa radyoda Jmrdufu ilıin
d koro olan ·Küçük koro• yu çalıstırırken 

• Üniyersiıe korosu• nu çatı~tır 
makta geçiril'di. 

Askeılikten dönünce, kendi
sine konservatuvarın münhal 
bulunan •Usliıp ve toplu oku· 

·yus» hocalığını tekli( ettiler. 
Bunu kabul etti. Bu sıralarda 
icra heyeti başkanı Refik Fcr
san hastalandı. Onun yerine ic 
ra heyetini çalıştırmağa basla· 
dı. Gene bu günlerde İstanbu l 
Raıl~·osunılan da kendisine bit' 
teklif geldi, Onu da kabullen
di ve böylece radyoya intisap 
etti, 

1''akat büliin bunlar Ncvıa· 
tın yapmağa basladığı mesh:· 
ki ihtisasına mal o!du. Hasla· 
neyi terkcdcrck sadece kendi· 
ni sanata \'erdi. 

Bu hususta; ·doktor o larak 
hayatımı kazanmağı arzulardım 
ama, şimdi mecburen nıüıisycn 
olarak kat.anıyorum. ihtisası
mı bıraktığım için hala azabı· 
ııı çekiyorum. Buna sebep kon 
servatuvar oldu .• der. 

Niyabet dedikodusunu gaze. 
telcrde uzun uzadıya okuduğu· 
nuz gibi, l\c\•zat Atlığ, konser
\'atuvard;ıki \'azifcsinılcn üç aY 
önce istıfa etti. Koııscrvatll\·ar 
icra lıcycti iiyclerinııı piy:ısa· 
da Ç~'.'J s:ımıyacakları hakkın· 
ılaki yüııctmclik maddesini tat 
bik etmek istemeleri ve bu hak 
lı kararın Şehir Meclisince reci 
di bu ayrılığa .sebep oldu. Ncv. 

ut Atlığ, iki kere iki dert e· 
dercrsine a~ık!lr olan bir hılti 
k:ı.ti müdafaa eıliyordu. Pek ta
bii ki buna z.ıt bir anlayışla iş 
birliği yapamazdı. Şimdi tama· 
miyle konservatuvardan dini 
eteğini tekmiş bulunuyor. Ha· 
len .sadece Radyoda •Artist Öğ· 
retmenı olarak çalışmaktadır. 

Nevzat Atlığ; Konsen•atuva· 
rın bu günkü durumu ve istik· 
bati hakkında ise •Konservalu 
varın bu giJişlc sonu hiç iyi gö 
rünmcmekterlir. Konservatu
var ismine layık değildir. Bil 
haliyle asla bir konservatu\'lr 

(Devamı Sa: 4. Sü: 1 df') 

Dinlemeyi 
Unufmaym·ız ! 

20 llaıi ran Paıar günü 
Naat 16,15 de. lstanbul rad· 
Y'ısunclaki aDünya Radyo 
Sl'nfoni Orkestralııı·ı. prog· 
raıuında, llenrfo Pensis ida
resinıleki I.üksNnburg raci· 
yosu s('nfoni orkestrası G. 
ltossini'nin dhr~ıı Sak~a· 
ğnıı uHrtiiriinü; 1\1. Ravel'ln 
,naphnis et Chloe» suil 
~o. 2 eseriİıi ve W. A, l\lo· 
zaı-t'ın uKüriik Bir Gtte 
!'1ü1iği• serenadını çalacak· 
tır. 
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20-6-9,54 PAZAR ı 

ANKARA 
'1.:.1 A(1h; ~f PJ'ot'ftim, 
'I :~ Oiln•J'<lın. 

il (ı(I &·vllnı {:lrkıla.r. 

~.30 .M. s. AY"'" lıabuler •t ha-
... raponı. 

S.4! Plıv.ar uııı.hı mtıcaııuı. 
9.00 Oyun hanları. 
V.l~ Hafif ;arltılar. 

9.l!<ı Muallfı AracL 
!l.!.Cı Kadın tts TC taz t-01>luıuı:u 

• tı.J$ H~r Dulu~. 
JO.:\O NtTID DtmlrC:6nn. 
J ı 00 Daldan dala. 
il ıcı Pa:car Ü( ti. 
JıOO 1--"kcr gaaU, 
J2.:m yurttan st:t!u· 
13.UJ 1111. s. Ararı ve Jıabcrltr, 
l3 15 
l3311 
13.45 
14.00 Hova r.ı.;-<.~u. flL:&m pq;ra-

Jll~8 TIUD. 

17.W Orhon Stt.tnnr U ! wkadaş-

'lrırı. 

l'l 3Cı :tlurt•ltln Çe.mlıdat:. 

l'I.~ foetU% <JlU:>um tulı), 
lll.:Kl Radyo ile İnpllue. 
ltl.45 Sa.dl Hcşn~ 
JS.00 M. S. A:rarı le haberler. 
l!l.U Tarthl.(".n bir yaprak. 
lll.20 Jllloolrıl · \\'lndsor"un şen dul 

ınrı u.-rrtüru -..e Smeıamı · 
ı;ıarlta ~tnfonlk potm • 

J!l. ~ Şarkı dem~tltrl. 

20.ı::ı Radyo gazetesi. 
~.30 Kua q>aı habulnl. 
:tu.!!;. iuryın çalalım. 
:·ı 45 Pllik album&. 
::ı to Car •·c dar.s. 
n.:ıo aı HaJıln. o 

T· 

(:1'., 

:1:1.45 M S. A:\'2M 
., .. oo rrc~ınm ve 

iSTANBUl 
l2 .. !i7 Açılı;: ve prc..;ram. 
l3.CO Hahfrlf'r. 
l:l.1$ saı: c-:;nlcrl Nubar Tt:lı:}'lly 

"" Feyzı ArıJanız;ı. 
ı:ı ~O Uııflf lı:ccman mLlodllol. 
ıS.45 &-.tiye Ay!A. 
ıt.1!5 Dnnı T<' <U mDrJ{il. 
l4.40 ~en Karde~t:r. 
ı:ı.ocı a) l!ı!nry Pı.ırccll .J'a~arıt., 

"" •Ch8('011ne• b) G Ph, Tf? 
Jca:aı:ın Yaylı ta2Jar ıaıarıe 
1.1 •Lrı majör> Çalanlar~ Sto
ml AJ'fl'.ŞO (K<:m&n) Alim 
.1.ılmat IKto:nan) Pnnayot A
lıac:ı (Viyola) C. Ccradlnl 
t VlyolonuJ ). 

l~.20 SU2all OU,·•ıı. 
l!.,4$ JOH Granados c:rk~tn&ı. 
.ICHl(J JIMlln Mullucan 
lli.lS Llllcsemburg Rad~o E<.rıfonl 

url:~.trası idare cdt:n: :ııen
rl• Pc·rı&ta Gıocclllno Roulnl 
•llınlz &kıa(;ıın• Optrrısı 
'UYutnrtı Maurlctı Ha.el 
•DrıııhtnB d Cbl0<» Süit No; 
2 w. A, Mozart • .KüçUk bir 
JlCC:C mtırJtt• EUCnMl. 

l?.f\O N<•Cdct Cici. 
17.:!0 Fcpc, Lulz Te ~ Amaz or• 

.t.cs•raıan. 
17 4s AJkn Of'DÇtJ., 
JIUıO Olıul - ötnnd r.aall. 

Jll.45 Kan~lı hafif m::ırH:. 
Hl.00 Hattrln. 
19.45 J'fr ıı= lı1tn<nlz a) Llnku 

•J.7gtıata> q1erellndcn bir 
~:ulıı; b) l'. Sdıubut, •im· 
pn:mıuo •Lıı tltmoh; cı 

Wc;l1 l'cnarı, cMadonna'nm 
ı::ruulan• int .. rm=: dl 
Ch. Ocrunocl, •Şarkı cöyl<:dl· 
~tn ZAınan•: c-) t:rclalcr. 

'•T' .. mbourln Cblnols>: SJ 
Jlublnsu:ın. •RomanS> ı;1 R. 
Wa+;nu, •Acılar>. 

20.IS Radyc pıl!<:l,.d. 

20.:ıo Ahmc.t Çatan. 
20.50 Yeni bulu;}ar. 
21.00 Şehirde• bu hafta. 
21.15 A. Zaın•;.,r~u n arkada,ıım. 

21.30 Spoz nabc·r.ul. 
21.45 Saz tacrlnı l\'cclJıe Dıırraı, 

iZZ<:tıııı ·öktt'), 
22.ro Dun:ra h.1<.an1c-rlnden örr.tk 

ırr 
:t:t •. 10 Dlnlr.)'lcl l&ttklu1 tTOık mu 

8lklı.l). 

22 45 ııatıulu. 
23.CO Prll(;l'amlıır. 

23.0!ı OUzel t."l.lcr • GOzcl mdodl 
lu. 

:13.:W Dans mll2~J. 

24 00 Kapan 

i Z Mi R 
8.~ 

ll.00 
9.10 
0.40 

10 00 
l0.15 
l0.45 
ll.15 
ll.W 
l2.00 

Jf.59 .Açıl 

ı 5.00 ~= 
01.:nt..r 
ıuı.. 

lS.~O Da~;ıca 

mi 

.ye. 

ı. 
için. 

~~:.tn - Rcmrt 
• Saltı.c Rütf.k~{:"ul-

r-ıotramların talı:dl-

.15.35 f;cC"Ut!~n Tan1crlJ'den daııs 

J"i 15 a) Rocslnl· Wllhclm Trll 
b) P..au:eau· N:ran:> t~rıcrı 

Rııdyo J'Urt t~rltUlcıl lı:nouı 
Darucdc'.lm. 

:il 10 
2n:5 

Ker.m İltrl.. 
l 

bnbrr-

,C(,-

·r-
ı;o.'<'e 

(:Ukılar.. 21.')5 
J!l.45 Tlırkükr. :n 00 
ltl.15 :r.!arlr. \\·an:cw orkrılr&Q. :U 30 
lli.30 'l'ürk mm~kld. 

TEKNi:K üNiVERSiTESi 

'l.:?8 Açılı~ Te prq;ram. 
7 30 GUnaydın. 
7 .45 Ha bol er ~rı tıawa raporu. 
11.00 Karma nıbah m'..'.r..f;ı. 
ll-30 l!aııt Viyana müzlğl. 
9.00 OUnün Pcırramt Tll kapanış .... 

Açılış ve ı:rq;ram. 
tl (:r ı:aa ti. 

Türk ltnt.rnmaDlığı. 

L:ualli Mukadder Atalı:an. 
M s. A}·ıırı .. e haberler. 

.r. 

1400 

l(I :;8 
J'l.()O 

J'l 30 
17.45 
Jll.00 

lll.!!O 
ı!HIO 
19 i!I 

n 

orkcr;tıa 

•l'ateDc1JCJ't 

ı;ır<>Gra-

ıa b(l-

l!l.30 Köyün gaall. 
J9.4!i Yurttan s.-:ler. 
2<ı.ı5 R:ıd) o a:•uteaı. 
:.ıt ı.:ıcı Radyo arnfonl orkrstrlLSI 

H•rmo Tauber tdaıeıslnde 
a)Sdlubtrt: RoEamunde u
••·rtUrU bl Huydn: Oxtord 
«'.llfoıı~I c) Rlugky ı>orııa-

kotr' Altın horoz. 
'21.l!I Radyo lıaftası. 

21.30 C•nlı• Ot:yhun. 
22.00 Serbt$t p.a t. 
22.1:1 \ 'lctur , . ., XaTlrr Cugnt. 
22.45 M . s. Ararı .,., ha.bttttr. 
23.00 Program ve kaı-i<uıt. 

iSTANBUL 
n.s7 Açılış ve ııı01;tt.m. 

13.00 Habfrltr. 
ı3. ıs Daruı mU7!tl. 
13.3(1 l\fUap 'Karacan 
H.00 aı Robrrt Schumann •l4anf 

ruh bJ llettor Derlloz •H<J
ıı:a Karnıı~alı•. 

J4 20 Bllltnt Oral. 
l4.4!i Johnny J!a)'. 
IS.00 Kapanış. .... 
ııı..oo Açılı' .-e Hakkı Dcrn:aıı ta

nı 1hr;rll 
18.30 lnı;lllrr:u dl'.r& 
l&.4S Bc5tc·kf>r portreleri IJohım

ncs Ilrahmsı. 
fıO Hııbuler. a 
15 Radife Er:m. 

l!l.4!i hmt ı 6ııal -..e arkad:ı~ının
<l4n caz müzl~l. 

.v.00 .Plnk t;t'<;ldl aı '.Reznlçc-k; 
•Dcnna D'.ıı.na> UvutürU; b) 
&hubcrt •Gece ve rüyalar•: 

(') P .. Clıopln •\'Dls•: d) N. 
Rlmgkt - Koraalto!, •Hint 
Şarlı:ısıo. 

'CU5 Had)u ı;~ct.,st, 

20.30 Kısa ;cblr haberler. 
20.35 Catllllar musiki ccmlyeU. 
21 CU Konuµna. 
21 10 OO!seren Gü\'emll. 
21 .30 Pcttr Çayko,·ıtt !Souvt'nlr 

214!5 
22 00 
2:l.:\O 

22.45 
23.00 

23.07 
~%0 

24.00 

d'un ı;.,u chH - Kıymetli 
bir )l'rln )U\tırnsı). 
Spor ha!:blhallerl. 
Mustafa Kovancı. 

c-:crlnl ı Hadl)'C Ötüı:en 
Ye arkadaşları). 

Jlatrrlcr. 
Ramblyc.ı - Eoru ve procram 
l:ır. 
nan& m _ 
Dlnkylcl lsttklcr1 (Kltıfilk 

Ilatı mü 
Kap:ım,. 

i Z Mi R 
1.5.!58 Açılı, ve J'10J;J&m. 
ltl.00 Muharrc.m Onat - MürUv

Ht OUducU. 
IG.30 ııo Saııdom'dan 'hatif şar

kılar 

ı Cl.45 ?.clr.I O(.'\JZ. 
ı; ıs ll!lştıca . proı:ramların takdi

mi. 
17.20 lsmnll Güul'df'n Ttlrkçe 

ıanı;otar. 
ı7 . 40 Arıt S.,mı 'Toktr. 
18.00 Noro J.1onılr-a ortc&trası. 

JB,2!1 Gilzln ErgOn. 
111.4!5 Ttlrk t.arlhtnden sayfalar. 

lfl-" Mar~ar. 
19.00 Jiaberlc:r. 
J!l.15 Rad)ıı .ttlmt. faslı. 
20.00 Tenur, Plttr<• Pl~ta. 
::xu O l;l<blrden ktiçük haberler. 
20.1!1 Jtadyo ı;IU'ctesı.. 

20.30 Rad) oforıU: Jll)'n!. 

·21 ı:ı Ttlrkülr.r. 
21.30 \'.,r<ll ve Salnt Seana •Ua-

ı~ mtl21tl>. 
21" Yarın ııe phlrcllm? 
22.00 PDhrl :Kanla 
22.30 Boru 'e rro;;ram. 
22.3!5 \'a)1nırı eonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılif n program. 
~.il Mous..<0rgsky: •BHla Oodu

non opcr~ndan &ahneler. 
Sö> Uy en: naa m'llıo l'lııza. 

::ZC.37 Marc-el Poot: •Alltııro Symp 
honlque•. 

20.44 Dtbuı;sy: •l.a .Mer> - Deniz. 
21.tn Jlarlok: Knnan ltonçcrtoı;u 

Çatan: Tlbor Varp "tKeman) 
21.45 Ranl: •Rapeodl l:spaı;nole 
22.00 Program ve lı:apanı;. 

22-6-954 Sıl 

ANKARA 
'l .. :::a AçJlış ·ve procram. 
'1.30 OOn•l·d·n. 
7.4!5 Habulcr ve t,:ı,•a raporu. 
8.00 Karma satah mnr.ıı;ı 
11.30 Hans Ducb ko~cr orlı:cstrn

u. 
IJ.00 G.ınfın proo;rnm ve kapanış. 

*** 
J1 .58 A :ılış ve PrCV11m. 
J2.00 Aslı:er gaall. • 
J2.30 l'allrl)'ll Caner. 
J3.00 JIJ. S. Ayarı \'C haberler. 
J3.l!i Radyo aaıc.n crkcştraaı il-

han ÖZSOy idaresinde aı Meıı 
ur.et" Pitoresk Eahneler aü
ıu, b) Massrnet Manon o
ı:crrısınd:ın faııuzt ,c:) Mas
tenct: XcrtlHr operasından 
1atcrl, d) ı..tasscnrt: Thala 
cpuıumdan fantr2ı. 

J3.30 ö~ıc pıctnl . 
13.45 li">dyo talon orlı:c.struının de 

nmı. 

14.00 llna rapenı, akşam prcr.ra 
mı ve lrapanı, .. ........... 

1158 Açılış ve prc{;'1am. 
J7,oo BrahDl$: EJ minör ıı:nınteL 

17 30 incoıız ısuudll faslı). 
JB cıo Muzaffer Akgün. 
JB.30 Had)'O ile ingıııu:c. 
JB 4~ bpanyol yıldızlan. 
19.00 M. S. Ayıırı ..-e haberler. 
Hı. 1$ Tarihten b~r yaprak. 
JP.20 $(ı,·ım 'I'ım Crck. 
19.45 Dini - Ah!Rlı:I musahabe. 
Hl.:.S santur taksimi ıZUhtU Dar-

dak~lu). 
20.00 ~me mc:doll!er Çalanlar , 

Mllhat Ftnmen (Piyano). 
l'ethl Kopuz •Keman), ı:n

·nr Kakıcı (\'lyolonscl), 
20.15 Radyo guetw. 
20,30 Hf p Nfş'e • 
21.00 Tl'msll · 
22.00 Konu~~~ ATrupa Kontcyl 

'.l'ürk komıtesı adına. 
22.IS Kc·m:m ~ Piyano \'C vlyolcn 

uııe EaZ ~rlcrl. 
22 :ıo Dlraz da elana edelim. 
22 4$ M. s. Ayan -..c habaler. 
23 oo Proeram nı kapanı,. 

iSTANBUL 
l2.57 Açılı; ve prO(;Ja.m. 
ı uıo l!ı:tıcrlcr. 

13. ıs Dans mtızıııı. 

J 3 :ıo Şükran özer. 
lf.00 JohAnncıı Brahma •Ha)'dn"

ın bir tt-ml tıurlncı orkc:;ıra 
için varyasyonlar>. 

14.20 Mü~dc Şener. 
14 .ıs ııaııf ('arlı:ılar tPatUc Fnuc). 
15.00 Kapanış. 

18CO 
J8.20 
Jll.30 

J!l.()() 
lll.15 
l9.f5 

::o.ıs 

"' ....... 
Açılı~ "C danıı mtnı(lt. 
Konuşma, 

Mrcmklı:ct hamlan 
saz blrll{;I. 
Hab<:rln, 

Trl 

Karıçık aı:~ mll21fl. 
Radyo lnc.-~n:. beye.ti (Hüz
v.nm). 
Rad70 ııaz.cıuı. 

20.30 Kıı;a e<h~r habukrl. 
20.3!5 Küeilk orkcrtra. 
:ıc :ıo .Hepımızın E38U. 
2uıo J.ltlfıhat Para. 
21 ~o eıır ıltlnyamız. 
2L<O C'.emaı Klımll Oön~nç. 

22..00 1stnnbul mU2clcr1nde. 
22.10 Pl>"ano dünJ&mı:zda ı;wnu 

lı:r (Cemal Rr.!ld Rty). 
22.30 Saz l"l:f:rltrl (Cm·dcı. Çağla. 

.ourıil 'I\ıran, Jlalll Can), 
22 45 Habr:rkr. 
23.00 Kambl)'o - Borsa n program 

lnr. 
23.07 Dans m 
2.3.30 Sarab v. 

ııerald'dan ;:ırltılar • 
23.45 :r:uı;amını·d('D orgla 

MdcıdHcr. 

24.00 Knp11ııı~. 

hal it 

1 Z Mi R 
ı:..:.ıı 1'çılı; u r,rq,ram. tcpluhı{:"un-

10.45 Kerim iıuı - Scr\'et Candaş, 
ıi. l!i Ba~lıca procramla.rın takdi-

mi. 
l7.2C Salon orkutraları . 

.li~ K Um e ''"' eH•rlerl, 
J'l.SO Jıınlne 'J'l*:&n'dan melodl-

ıtr. 
18.30 .Zeybtlı:lu. 

.111.30 .Zeybekler. 
JB.45 ·Oırtçlnln uıatı. 
111.:.5 Koy tıa\·;;ılan.. 

J9.00 llabcrln. 
l!ı.15 Had)O Hktklcr fUlı. 

20.00 Küban orkestraları. 

20.10 Şehirden kUçUk haberltr. 
20.15 Radı·o ııauı~sl. 

20.30 Milzlk okulu .korosu. 
20.4.'i Şarkıların maccnı.sı. 
2 ı 00 Seliha ı il n Özı;tl. 
21.30 li:(zc MlloloJl!ıl. 
21.40 B<:tllıovcn : Keman sonatı 

Cal•n: Hıı~o kolbrrı;. 
21.55 Yarın ne plşlr~llm? 
22.00 Flkrf\ karahıın. 

22.30 nona 'l'c wı:çram • 
22.3!1 Yayının ecnu. 

TEKNiK üNiVERSiTESI 
20.15 Aı:ılış \"C Türk musikisi. 
20.45 Program. 
20.4G l?06Slnl; •Clııderalla• unr

tür. 
W . .54 J!e.,tho,·cn: Do majör, ı. 

Sc.nronı. 
:'IJ.16 Saınt - Saen$: Sol minör, 2 

3-6-95 

Nıı. lu piyano ::Con~crtosu. 
Çalan: Mmıra Lympany II'l 
yano). 

21.36 vıranıı ı;ocuk koro5U'ndan 
ı>arçalar • 

22.00 l'fOl?rUn ve kııpan,.,. 

ANKARA 
'I 28 Açılı~ \"O Nq;ıam. 
'l.30 GUıııı)·dın. 

7 4!5 .Habulf::r V<' hava raporu. 
tı.00 Karına sabah muzıı:;ı.. 
tl.30 &bab Dl"Ş'('$1. 

fl.00 Uüntin programı -..e kapauış ........ 
n ,:ııı Açıtıt ve vrocram. 
12 IJO Aet<"r uatı , 

1230 &vlm Qal\la)an. 
13.00 M. s. Ayarı -..e haberler. 
13.15 na<1yo gaton orkeıstrnaı Sc· 

dad I:dlz ldarcsiııdc aj Kom 
~.ak: \'lyaııa hallı: havalan 
Jl<itpııılı>I, b) Sdıubert: Aa
kcri .marş, e) ,B._bcrtnl: 
~önüet, d) Van de Yelde: 
ltulnııuuu şrırltu;ı. 

13.30 Ölfo ı;nutm. 
13.45 rtııd)o sıılon orkestrasının de 

Tamı. 

14 00· ııan rrıpuru, atpm "10&ra 
mı Te kapanış. 

*** 
ll.58 Aı;ııı, n pr0t:ram. 
J7 .00 Sematıat lı:rı;bltmtn - ismet 

Uğurlu - Ntrmln Vural -

Mustıııa &ığynşar'dırn btra
ber fı>rkılar. 

17.20 Hl)a&cllc.ııınhur armoni mı 

z..tası aJ Schrödcr: Dornhı 
marş b) o. Prırca : Pastoral cı 
6ol:umıııııı: U\'trtUrU .ı.ıan! 

red• d ı 'J'schalkov.-üy: ital· 
yan taprl$I. 

18.00 GUI Blitu - Uh·.yt Hcl:'nıe!. 

l&.15 jıı.ı l'l)'ıtno ile ~az. 
JS.30 RadJo ile instıızc~. 
16.4!5 Piyano refakatinde ş;ırkılıır 

Okuyan: <:<-nıre Ceyhun l'I 
yanoda: Menşure Tlmay. 

19.00 M. S. Ayarı Te h•beılcr. 
19.15 Tarihten ı,ır yapral:. 
19.20 XC!l''~U rlllmlcr. 
19.3v Köyün saaı:. 
19.45 Yurııan at'.4ler. 
20.ı:ı Radyo (:aııetul. 

20.30 Genç ae<ılerl ıı ıeçldl. 

21.ı5 lleplmlzln saati . 
21.30 MCl<lk c-serll'rlnln dlll. 
2:;..00 Sul>u~ saat. 
22.ıs 'Iocn: rıyano konçntosu. 
22.45 M. f', 1')'rırı ve haberin. 
23.00 Proı::.aın n kaı.anı.;. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış Tll prflGram. 
ı3.00 Habc:rıcr. 

13.IS .Dana mtl'ıılğl. 

ı3.3C Suzan Koıı:ıurı. Te :laıneı 
Alparslnn. 

Jf.00 Radyo aaıon orkestrası kon 
sut n)Tranalatör Çlçelı:lcrln 

RU)'Ul (\'alı!) b) M Sc lımel 
llnı; To?edo'dıı Dlr ı:ccc c) 
M. Schmtlllng İspanyol dan 
61 d) A. Kctelbcy TaUI Ay
larında CSulte). 

Jf 30 Türkü)l'..r. 
14.45 .Hatif ;;.kılar (Andre Clave

au). 
15.oo Kapanı,. 

*** l8.00 Açılış ve Robcrto iııglllz ~ 
ktttrıw. 

18.IS Oyun havaları (Badi Y&'l'rr 
At.aman ve .arkadatlan). 

18.30 fııruk Akel .. e a.rlı:ad:ışları.. 
uı.oo Hnbe:rkr. 

19.J~ Radyo kfıme fasıl heycll (Ma 

29.50 Kcnuşm:ı. 

20.00 Taki Ceıu:rlııl ve arltad~arı 
20.15 Radyo gazelcd. 
20 30 Kısa ~ehlr hnbcrlerl. 
20.35 Rad>.> tl)·atroııu Do~aşılc Çi

le - Yazan: Ollnr Oold:.• 
mlth. 

21.40 Rıza Rlt. 
22.10 Mllll 'I c::ınüt blrltCI adıno 

konu~a. 

22.20 Mefharet Atalay. 
2:2.45 .Kambiyo - DorQ nı proı;ram 

ıu. 
23.07 DalllS ve caz m~I. 
23.30 ounumnzun müzıcı a) Jo

ııann 6. STcnd:cn •Noıveç'
de t;anntkt.rlar Karnavalı•. 
b) Klııus Egge •Piyano ve 
Yaylı sn:z!ar için koı;çertO> 

No: 2. 
24.00 Kapnnış. 

i Z Mi R 
l!.~ Açılış TC l':-t.ıı;n.m. 

ıcı.oo Emin oundtız.. 
ltl.30 Dana mllrlfl. 
ltl.4!i Radyo :ruı t tOrkOlcrl ko:\l

'"u. 
17_15 ıın•.ııca :ııronraıntarın takdı

:ml. 
17.20 001er Ö~c~IL 
l'l.50 aı lletho'tcn: Corlolnn uvcr 

tUrO b) Muıdelsohnn: Pl:ra
no korucrt0$U. 

J8J5 ine~·. ıSuzn.\lı: 1&6lı). 
19.00 Haberlu. 
19.15 i=ıeı Cctıııttl. 

19.30 DW<ctcC:nız lı;ln blrkat ye 
nl plt.k. 

J9.45 Seı!x1i't faat. 
JD.55 cana Amatı'den •Keman 

soıc.ıarı>. 

20.10 ı;;tııırde.ıı kUçUk habc:rltl. 
20. ıs Radyo r.ıızete&I. 
20.30 Saz. (csulerı 

20.45 BiZ.bize. • 
:w.ss nııd)'onun müukll bllmt-eo

ıı. 
22 2!5 Yarın De pl;jrcllm? 
22.30 DGrEll ve pr~am. 

TEKN,iK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış vt progrrım. 

20.Jtl Oluck , •lplılı;eula in AUll!ıt 
uvertürü. 

.20.2!5 Tr:nor Fett'.r Andreıs'ten Mo
u.rt'ın ~alanndnn arya
lar. 

20.43 D\'Olflk: Re mlıı6r. 2 B·:ll-

211-6-954 

'l ~ Acııış •rı prcıcram. 
'130 Otınaydın. 
'145 IJııl>fTJcr •r hava mporıı. 

ronl. 
21.20 Paganılw ı No. lu keman 

kcınçnt~u. ~ılan: zıno 
Pıar.cc~cattl ı Keman), 

21.46 Chopm. Parçalar. 
22.00 Prncram •e .topa.rııv. 

8 00 Karma eahah mUYJfl, 
8.30 Allt:n Roth orkt-etrası. 

!J oo Ot!nUn proıı:rnmı vcı kn;mms 

11.511 Açılış ,-e program. 
12.00 A&kex saati. 
12.20 ·Ordudan haberler. 
12.30 Nt.TID Deınlrdö\·en: 
13.00 M . s .. ı.yarı u 'hab~rlcr. 
13.IS Hadyo salon orkntraaı İl-

han ôzacıy ldarealDde •) Me 
) rrl>cr : ACrlkall operasııuı.1111 

ıantw, b) Tachallı:owalı:7: 

R<>manıs. c) Strauss: s.tııat

ldır hayatı \'ala, d) Fnurc: 
l'\lnnl. 

13.30 öı:ıe gazetesi. 
J3.4S Ra.d)'O ealon orkcstras1n111 de 

"amı. 

l4 00 fla\'8 raponı. akşam progra
mı \'C knpanış. 

*** 16.58 Açılış \'C proıınım. 
1'1.00 çcşııır sololar. 
17.30 Muı;ıafa Sı')'ra.n - Nermin 

Dcmlrçay. 
J'l.45 Çalıı.aıııarın uau. 

ı8.00 Operet besteeilexl. 
JB.10 Konuşma: Zirai krediler hak 

kında. 
JB.20 lueeıı..,z (Çtrıe fMıl. Bayati 

- Yq:;t.h 1ulı), 
l!HıO M . S. Ayarı .-e haberler. 
19.lli Tarth\cn bir ;rapralı:. 

19.20 Ncrıman Saruözcn. 
19.4S Dini - ahilik! musahabe .. 
ı9-" Ney taksimi Hayri 'l'lımer. 
20.00 Enkıtan Çaplı'dan k eman 

aoıoıan. 

21l.15 Radyo cautesl. 
20.30 Sadi 11~ 
2uıo Kahramanlaı .ı;cçlror. 

21 ı:ı Mar;Ja.r. 
21 30 Spor ructuı. 
2J.45 Bu ı:ecc bir yere ı;tdcllm. 
22.00 $erbfst EUt. 
22.15 Opna)'a davı;t. 

22.45 M. S. Ayarı ve haberler. 
Xl.00 PrQEram -..c knpanı,. 

iSTANB1 Ul 
l2.57 A(ılı~ ve proı;ram. 
ı3,00 lLlbc:ler , 
J3.15 Dang m c::ıııı. 
13.30 Akile Arttın. 

14 . .0 a) c. M. •·on Webcr •Obe• 
ron• u\'crt<ırü b) Petcr Ç:ır
l:ovslı.t: •Euı;cn Onc;:;tıa ·O

perasından •Valıı> \"C •Polo
nc2• c::)Johıınnus Brahma 
•Macar Dansı• No: 6. 

J4.20 Şarkılar. 

l4,4!i f'lo E.andon'&dan dans ~r
kllan .. 

lS 00 Kapuılf. ... .... 
111.00 Açılış H türküler tPatma 

TUrl:an). 
J6.20 KOll)IŞma. 

Ul.30 ~ılrıı inceden sudlğlıılz tnr
kılar. 

J!J.OO Habnlc:r. 

19.)!i 
19.30 
l!).45 
20.15 
20.30 
20.35 

20.SO 
21 00 
2130 
21.fO 
22110 
22.30 

!?2 fS 
23.oo 

23.07 
~.30 
:i4 00 

o ıı:adınlıır fasıl heyeU. 
Rad;ro roı:etc:.I 
Kıı;a ;thlr t.abcrlcrl. 
vıy.:lcn5ci1st Şerif MulıltUn 
Tarı;nn. 

DUn)'ada bu hafta. 
Al!.tttın \'D\'llşçn. 

İşinin başında. 
Mill.lı: mecn:ıuau. 

Sabite 'I\ır. 
\'Jroıc;1m:1ısı Gası>ar cas
r;&do. 
H1obcrlcr. 

ıKa.mt?lyo - Boua n prQ6lram 
lar. 
.K.UtŞ'llı: hatif şarkılar. 

DllDE T<ı cu mozıtı. 
Kapnnış. 

i ZMi R 
.J5.S8 Açılış u program. 
16.lıO Zt')'beklr.. 
.11.15 Ktmaıı aolo 'Çalan: ida He• 

audeı. 

Jtl 25 Salbe KUçük~ulları. 
16.4S Melncbrlno ,.c Modalrnalre 

Daa.. orlrcstraları. 

17 .ıs Başlıca r ' gramıann UJı:dl• 
mi. 

17.20 AlAettlll Şt.nsoy. 
17.40 Jo Stafford Mıylü:ror. 

l7.50 Radyo Y\.lrt türkült:rl, 
18.20 &rbest ıs.at. 

J8.30 Şarkılar. 
19.00 Hab<·rlu. 

Jll.lli ir.mlr Ttlrl:: muıdlı:Jıı1 «ml;u 
11. 

19.45 W vals. 
lD.!541 Piyano muılkW Çalan: Mlh 

l<:r Çelebi 
2l'. ıo Şehirden lı:UçOk haberler. 
20.U Radyo ı;aute&t, 
20.30 Kt=al Mısırlı. 
20.!541 Be:rb<-st &aa t. 
21.00 Şa?!$1mı21 deneyelim. 
21.25 İzahlı Opera: Carıııeıı.. 
21.55 \'ann ne pl'1rellm? 
22. 00 Ahmet Şcnscs . 
22 30 Bcrı;a Te Prosra.m. 
22.35 Yayının &<ınu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 A(ıl~ »e Türk mu5lklsl. 
20.45 Program (Oda mllZl(tl). 
20.fG Mozart: 2 No. lu plyanol~ı 

kuarteti. Çalanlar: George 
Szell (Piyano) ve Budııpcşte 

Y•:f"lı Sarlar kuarteti Çrelerl 
21.08 Dectho<ren: 81 bc:moı maJör 

·O No. lu kuarteti. Çatan: Bu 
·t:a~ Taylı ııazıar kuar
teti. 

25-6-

21.31 Bccthol'en: Lrı mnJör Keman 
- P1ynno ronntı. Çalanlar: 
Woıtgans B<:hnelderhan (Ke 
man). Wllhelm Kcmpft (Pi 
yano). 

21.55 Scarlattı: MI bemol maJllr, 
Piyano 10natı Çalan: Clara 
Haakll, 
Pıor.ram ve kapanış. 
Yayının 

A 

ANKARA 
'7 .30 Açılış ve program.. 
7.35 Kuran·ı Kcrlm. 
7.45 Haberlc:r >e hava rapcnı. 
8.00 Karma sabah mUzlğl. 
fl.30 llatıf mt.zık programı. 

9.00 Gtlntln proı:ramı Te kapanış ......... 
J1 ~ Açılış ve program. 
12.oo Askrr Ea:ıtl. 
12-30 Cenlre Ceyhun. 
ı3.00 M. 8 .Ayarı Te babeılcr. 
ı3.15 Radyo aalon orkestraaı Be-

dıı.d F.dlıı. ldarnlnde a) Rotr: 
Cll.-cUn. bl S!egc:J: 06z J1lf 
Janmın aıt.ındalı:I gülüşUm, 
<:) DTorak: Hilmorclt d) 
Schrödn: Ak$1lm e) Arnold: 
HHln vals. 1) Slcdc: A~lı: 
mektubu. 

13.30 Öl!lc ııa?etcc$1. 
J3.4!i Radyo 5111on orlı:ertragının 

dCT&mı. 
l4.oo Han rapc.nı, at:oam ı>rogr& 

mı •e kapanı;ı. 

*** 
lll.58 Açılış \'e fllOJ:ram. 
17.00 Gtnçlcr itin mtl7Jk. 

J7.15 Nurettin Çamhd:ı.,. 
17.30 a) Wcbt:r. Prclschtıtz uver

tUrtı b) Weber: Vatı;c d~-..et. 
Ji.45 Kümo farlı. 

111.15 •> Mooart: Ro majör keınan 
ltonçutoeu, b) :ı.:mart: Ke
man \"C p1yano sonatı. 

Jll 45 Amman Antın. 

111.00 M s. Ayan ve haberin. 
iti. 15 Tarlbten b1:r yaprak. 
lD.20 Çlı;an havata.rı. 
19.30 Kôyün taatl, 
19.45 'Yurttan tt:.:er. 
20.15 .Radyo ı::u.eteıd 

20.30 Batı Ennrtınnnıarııe Tllrli: 
m~ı.. 

20.45 Radyo lt!lmc suı. 
:ti .00 &rbcsı ~L 
21.15 nara "8?kılan f:-llyllycıı: Zch 

·ra :eren. 
21.30 Hattanın turl2m Jr.onuşmn&ı. 
21 .40 ilı:ı pl7ano Ue caz. 
22 00 Serbest <Ut. 
'115 Dch17c Akııo7. 
22.45 M. s. Ayarı n hııbcrlcr. 

23.00 Proeıam wcı il~ 

ISTANBUL 
J2 57 Açılış ·•e l'l1'0(7llm. 
J3.UO JJab<'rlcr. 
J3.15 Da~ mOzlğtı 
13.30 Prrlhan K6vaıç • Nimet Er 

ı;Udtr. 

14.00 Opf·ra ve opurtıerdrn fanta 

rJlcr. 

H .20 s:ı.mı Totcr 

14.4S Marll\a Rôkk •e Paul Por

l:~er). 

ıs l'Cl Kapanı,. 

18 00 Aı;ılış .e Na.ııoll '8rkll4lrı . 
ll.15 Adoaıı ·rurkoııu. · 
ıl'l.30 Konu,ma. 
18.40 Ş.,~tet YUee&az orkestrası. 
.19 00 Mal>corler. 

1
• 111.ıs Saıı eser!f!rl (Cevdet Caiila, 

Vrelhe Dal}'al. Muut Cemli 
Sadettin Mc~r). 

19.lO M~-tbur orkestralar - m('ŞhUr 

fdler a ı RIThard Strausıı 
DoD K~t• &:n!onlk 41ır. 
(.'alan: Buteklrın ldareslnde 
Bavytra Dcvl<ıt orkestrası eo 
llstler: P . ı.ıor&SC"h (Keman) 
l'h. Haaa (Viyola) A. Ubl 
(Vlyc;lonscıı. 

20.00 Sru! tst?h>rl (Cc,·dct Çallln, 
'\'t,dhc Darnı. Mesut Ccu;al 
Sad.,tıln Hrpcr). 

20.15 Hrıd70 gazc:ıest. 

20.30 Kısa şehir l:aberler. 
20.3!1 MuallA Yakar. 
"20.5G SohbUlt"r. 
.21.00 .Hatıanın sll·aai icmali. 
21.IS Radyo ıı:JAallı: 'Ttlrk ınuılklal 

toplulu~. 
22.00 Koııu~u)a. 

22.10 J . S. Dadı Sonat •l..& ma
Jöu Çatanlar: Bınlne .Eni 
(l{t'ırıan) f'erdl atatzer (IP
J•no). 

22.30 Dızzy 0111C5J)le orkestraııı. 

2:2.45 Hab<rler. 
23.00 Kadblro • .DOTM ve program 

ıar. • 
23 07 J>an~ mU7.lf::I. 
13.3Q Julrs Mau-enet ve Hect.or 

:Rr:-rlloz"Un operalarından par 
çatar. 

24 00 ~ .. panış. 

ıiZMiR 
Y«l .o ze<gram., 

·kcn. 
at Çntı.n: Artur 

tein. 
16.40 l\!uhnncm t:na.ı. 
17.oo Ham c.t~od!lcr. 
17.l!i ı: .. ~.ııca ıırosramların Uıl l ı-

m1. 
17.20 &ıbcst EARL 
17.30 Ouı:ıaıı 'I'Qrcn.. 
l8.00 Da~ u:üzığj, 
18.30 f::iuzan Yııman. 
J9 oo llaberlcr. 

19.1:1 İncc$M:~ (Nlhııvcnd ta&lı). 
00 BAıll.cn, Aubrcy Pant.er. 

20.ıo l.;;chlrdcıı kUçülı: haberler. 
20. 15 Radyo guetcsl. 
:t0.30 iuuet Yıı:.ar. 
21.00 Haftanın alyaal le:nAU 
21.15 İzahlı Batı mus1k1S1. 
21.45 'EC!tnc<11 fıkralar. 

21.55 Yarın ne plştrtllm? 
22.00 Fahri Kavı;Ja. 

22.W Betta Ye vroc;ram. 
22.35 Y&)'lnm ı;önu. 

TEKNİK üNIVERSiTESi 
20. 1!5 Atılı;: -..e ı;ropıı.m. 
20.16 Düyük -..ırtOozlar. P1yanlat 

:Prl~rlcb Wülırt:r Hazırla
}'an: F<ıUh Paslner Takdim 
t:den: Dtııçe:r Erimez. 

:ıe~o .Drabms: bl bemol majör. 2 
No. lu plyax ~ konçertosu. 

... Çatan: Rudolf Berkin IP11ll 
1.0). 

21.35 Chcpln: .Altı Nolı:tUrn. Ça

:ıa:rı: l'lyımlat ~tetan Asken• 
llf<-

22.M Program n lı:a.p:ınış. 

. 
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ANKARA 
7.2• Aç ılıf TC J>r<ı&rDm. 
7.30 GUrıaydın. 
'1.4!5 Habcrlf'r ve ha.a raporu. 
8.00 Karma abah ı:nüzlğl. 

n.:ıo a) Ollenbach: Par'.a ııeş·e
lcr1 bale ızıUzıtı, b) Lacog: 
Matma2t"I Anı;oı bale mtızıtt 

9.00 OJntın pr~mı Te lı:.apcınış ... .... 
11.58 Atılış -..e program. 
ı2.oo Asker ıaau. 

12.30 Nesrin ilC'Jn - Sevtm Erc11. 
13.00 M. S. Ayan Ye haberler. 
J3.1S Virtüoz kemancılar. 
J3.30 Öğle pr"te&I. 
13.fS Piyano rc::.ıkattndc prltılar 

Olı:up.n: ;t;ı:nıı De:nlnlOvcn 
P11anoda. NllıaJ Erkutuı:ı. 

lf .00 flad)'O ~lama takımı. 
Jf.20 N~'f'll !:.afif mlızlk. 
lS.00 Ko)'lp melı:tuı:;ıarı. bava rıl

pcnı, al:pm proı;ramı -..e ka 

11anı;ı. .. ... 
!6.!58 .Açıllf ve ıı:•ı~· 
)7.00 Jl"d)'O çocuk ıaatf. 
lfl.00 ine~ (Karcıtar faslı). 
18.30 nadyo lk İnı;ıııııc:c. 
lfl.4!5 incMi82la oyun havalan. 
ı9 oo M. S. Ayarı ve haberler. 
19.IS Tarihten bir yaprak. 
19.20 MuaJIA ~fı.lı:adder Atakan. 
19.4!5 Jllallye TCklleU ı;aa ti. 
20.00 Umur Pa.ra'tan tanınmış 

film ~k1ları. 

20.15 l!adyo ı;uctcsı. 
20.30 KıEa qıor haberleri. 
20.3S Dama .U.vct ııros:nımı. 
21.00 ııaıta EODU IOhbcU. 
21 15 Harta gcmu programı. 
22.45 M . s. Ayuı n haberler. 
23.00 ECltnco ycrlc:rtnl gd)'OrtıZ. 
23.45 Proııra.m ve kapanış. 

ISTANBUL 
... 

12.57 Açılış ,.e ııro;;ram.. 
13.00 Hal>CJ'ltr. 
l3.l5 zu.ı Milrcn. 
13.4!i Rtcblrd Strauu •Le Dour

Cc.1& Ot:ııtllbGIDillc • Kibar
lık Budalası. Senfonik ŞUr 
b) AUrzd Ubl. •Büyük or
kestra itin Scnfcnıı.: marş. 

J4.1!5 Dans n:ıtızı~ı. 
lf.30 Saz eserleri INnbar Tclı:yaJ 

"c Fc)'Zl Anlrınını. 
14~0 llaft.anın pr0bf8İnl.. 
15.00 Ayten Arıkan.. 
ı5.1s caz n:ını::.;ı. 

l!i.30 Sevılm14 usltr - Bcvllmlş 
prlular 

16.00 Marı:k Webt:r orlıeıtrnsı. 
ı6.J5 Arue ~.bocıu. 
Jll.45 Jo Btzalfortl YCI NcJ&On Edd1 
J7.00 Hakkı Derman fasıl heyeU 

(lllca.z). 
J7.4D Ka)'1p ı:n<>ktuplnn. 

J7.4S Mustafa ÇatJıu. 

lB.00 CFchml E(;e orlte:.traları). 
18.30 (Mchmt.t Ayar ve arkadaşlrı-

n ). 
JB..45 Viyolonist Necip .Aşkın. 
19.CıO Habcrlu. • 
19.IS Operet mflodllol. 
19.30 KUç\llı: oıkcstra. 
J9.45 irfan DoCnıOOz. 
20.15 Radyo pzc:tr~. 
20.30 Ku,a ~ habulerı.. 
20.35 SAz «erleri iL&lka Karabe:r 

-..e arkad~laıı). 

20.SO Onıveıaıte Pmıuı. 
2LOO Mc:lharct lıldırım. 

21.20 Dlnl~ytô lsıeklcrl IHD!lf 
.Entı muz.ljjl). , 

22.00 Mustaıa Konı.ncı. 

22 acı &·1flıı. p<:rde<1oı mtl.z1k. 
2ı: oo Kamıııyo - Bona ve procrnm 

ıar. 

23.171 Kan,ık .!lafll earlı:ılar, dans 
n ca.z m Uzl{ll. 

24.00 Kııııamş. 

1ZM1 R 
l4.S8 Açıııo ve :ııroı;ram. 

15.00 Nln:ıct ()tlız. 

ı:ı.30 ·aı :e. orıeıı. La minör piya
no lı.06ı;:rto çatan: GlftUkMıç 

111.00 ırnçıık dınlerıcııı:rıe başba-
,c;a. 

lll.45 l'.:ı.;lıca progrmaların taJr.dl
.rtıl. 

JC~O Emin OlllıdUz. 

J'l.20 Al<crdeon n Oltar mdodl
lerl. 

1'1.45 Radyo JUrt ttlılıtllfrl kor05U 
111 15 NC<'.ınl Rıza Ahıaknn. 

18.30 NIJazl Erden dana <ıılttstra-
ı;ı Solist: Müfit in;ôrt.ır. 

llJ.00 Hnb.-rlu. 

19.1$ Radyo kadınlar faslı. 
20.C() ounınrtm ro?ıbeU. 
~.10 ı;Jtlılıdm kUçtılı: haberler. 
2fU5 Jl.ndyo :r.a.z<'trsi. 

,_:ıo nınır:vıc-ının E&Btl. 
21 .45 Yarın ne plşiıellm. 

21 ~o ouır:r Ö2;ceçlt. 
22.:ıo 'Bon;a •e ynrın'kJ pro;ıram

ıar. 
22 ~5 Yayınm r.onu. 

OAlGA 
\lZllHlHiU ADI 

<Metre Olarak) 

ALMANYA 
A.F.N. (100 kw) ...... 547 

> 000 kw) ...... 344 
C50 kw) ••••.• 271 

Baden - füdl'n (70 'kw) 205 
Berlin Ria,, C300 kw) 303 
Frankfurt cıoo kw) 505.9 

<10 kw) 48,47 
Hamburg cıoo Jr.w> 300.9 

• 47.81 - 41.15 25 44 
Münich (100 kw) 375 
Stuttg~rt (100 kw) ...... 523 

00 kw) ...... 49.75 
DENİZAŞIRJ 
20 kw .. ....... 19 64 - 25.44 

AVUSTURYA 
Viyıına I ...... 48.78 _ 25 48 
R. W R 
Viyana <100 kw) ....... 397.4 

, 000 ltw) ....... B88 

.BELÇİKA 
Briik.seı ı 050 kw) ... 488,9 
Brüksel il 050 kw) .•. 324 

DANİMARKA 
Kopenbng ! (150 kw) 1224 

• 050 ıcw> 49.~ 
Kopenhag U 160 kw) 282,8 

FRANSA 
PARİS - İNTER 
Allouis (250 .kw) ...... 1829 
.Nke 1 (60 kw) ....... - 193 
NATİONAL 
Paris J <100 kw) ..... 347 
Bordeaux 000 kw) ... 249 
Marseille <100 kw) ••• 422 
Strasboorg <100 lr.w ) ... 335 
PARISiEN 
Paris (100 lrw) ......... 280 
Li11e cıoo kw) ......... 218 
Limogcs <100 kw) ...... 3711 
Lyon ClOO kw) ......... 498 
Rc.nnes cıoo tw) ...... 44~ 
Strasbourg 050 kw) ••• 25f! 
Toulouse ClOO kw) ... 3U! 

HOLLANDA 
Hllversom 1 (120 llw) 402 
Hllversum il 1120 kw) 29ti 

INGİLTERE 
8 . B.. c. 
Saat Dalga uzunlofa 
6.30 - 8.15 ......... 4843 
6 .30 - s.15 ••••••••• t1 .49 
6 30 - 8.15 _....... 3188 

6.30 - 8.15 ·····-·· 24.:SO 
12.30 - 17 30 •• -..... 13:97 
ı2.so - ıs.ıs ......... rn.82 
12.30 - 19 .30 ....... _ 16 84 
12.30 - 22.15 ......... 19;85 
18.00 - 23.00 ......... 25.12 
20.00 - 23 00 ......... 40.93 
20.00 - 23.00 ......... 31:88 

İSPANYA 
NATIONAI. 

Madrid Cl20 .kw) ...... 407,l 1 
iSVFC 
Motoıa (150 kw) •••••• 1571 
Sundsvall (150 kw) ... 505 .. 9 
Gotbenburg (150 kw) 806.1 
Hörby (100 kw) ...... 254.? 
Falan 000 kw) ......... 245.8 
Stockholm C55 kw) ••• 888.l 
;çy;rp~ 

Schwanenbourg 41J.S6-31 4fl 
Monte. Cenerl <50 kw) 538 
Beromunsıer C150 kwl 567.1 

İT Al.YA 
NATİONAL 
225 ltw ··-···••••••••••• 457.3 
150 kw .................. 833.7 
205 tw ..................... 225,4 
İKİNCi PROGRAM 

ı· 150 kw ........ - ........... 355 
70 lrw ..................... 269 

5 kw ••••••••••••••••••••• 47,92 
LIJK~f:NRI IRG 
Lüksemburg 050 kw) 1293 

• n cı50 kw> 208;Cı 

NORVF.C 
OsTo 

• 

cıoo 
flOO 
100 
f10 

lı:wl -······· ·47'i 
kw) .......... 22f 

•kW) ···-···· 137fi 
lı:wl ........ l~ 8& 



- ---- -

lg. g. 195t ---·----------------------·---------
VATL~ ------------------------------------- ş -

Yeryüz.ünde on bin 
cins gül var 

J ' Serbest Kürsü 1 lngiliz halkını hayret içinde bırakan : 

Radyo ile yayınlanan 
ınevlutlar 

iki küçük yıldız 
.......... ·······••·•···• •...................•....• : 

j lngiliz sinemacılığı, §İmdi bu iki hôrika çocuğun, tek- i 
'da bir müesso
ene birkaç yeni 

• etiıtirerek mil· 

kazanıyor • A· 
da bir gül ıch· 

ti var 

Un sUrmesl hu sene 
n ıamanın.ia açma. 
Oldu. Fakat •on gun 
:ı. ha\·a ısınınc:ı her 
er açtı, .ı3ahçelel'rJe 

l!Ül er s;oıe çarpı;,or; 
·tı bol ı;u verılıncc 

1 bır koku yayılı· 

ların bildiği en cs
·n birtdır. Pek e ki 
Yunanlılar, Roma
r, Hintlıler, İran· 
tı ırir erdi. Fakat 

hu çiçeğın bugUnku 
"ildi yoktu. 
Oprakta ~ctişir: bir 
edince derhal mah· 
cnede birkaç defa 
\ardır. Yedheren 
n her mevsim a-

uın·a, yahut ası !· 
· A~ı ~abani ı;ü ie
u suretle bunlar a
l:ÜlQn mah u ilnil 

a:ı,ada gül pek çok 
ıraı, Surıycdc Şam 
:ıe ıne~hurdur. 
1 su~u. suhağı çı
~ lh anıası ) apılır. 
ekAıl, esansının fia
~ tır. Biz.de Isparta, 

:ı. l\ııantık hııv.ı
ı:ıı ınıkt;mla guJs a· r ,... . 
1
• aır raa~el'! go-

1612 dr., .Mr.ğol 
lhangırın ZP\ cesı 
Cıhan bı..lmuştur. 
1 Pek çoktur. Her 
l'J bir r n;:i \lir· 

;ıl'lkJı, ll'IP l'!A orla-
1' kı-narları pem
\'ardır. Re) az gul 
•ınu. karlık aıa:ne 

r llı•n her gülun 
· Yeni bulu~an 
:ıtla zammın mes 

1•rı v~rll!:-. Bun· 
'ilana kArlar, bır 

1
1r. Edouart Cer

~ bir müddet er 
Urdu 

hl • 
ılar gUIU Adeta 

ııir1udı. Eea~rn 
• ıda namuskar-
tltn ın -ıınıınm 

de dalma bır 

l"rın a'daki l\leilJıınd mıie e e ı nın ) rtistirdiği güllerılen hiri 
bulduğu ıSulh gUllıe ya;nız. ba rortlan<l'<la ) cdi binılcn fa:ı· 
fına 40 mılyon frank getirmiş- la gül cinsi vardır. r.ıı:ılard;ın 
ıi. l\lılcssc c 20 sene uırfır.da bir kısmı kokulu, bir kı~mı ko· 
ıki )UZ:e )akın yenı gul e'dc et· kusur., fakat foı'kalıide guırl 
mış, bundan 1 mılyar frank renklidir. Portland' fa bı•ılı"ı-
(10 mıl~on lira) irnzanmı~tır. miı rcnklr.rdf'n ba;!:a siy;ıh, 
Bunun mtlhım bir kı mı mas- rnenek~e rrnkli gıil je yetı tirıl 
rafa gitmiş olmak'a beraber mi~lır. Elde edı.cn h ı· ~cnı gü-
mucssr c ) ınc mUhim kar te· le haşka bir ad takılıyor. 
m.n etmıştir. Gill şehrinde haıir:ı.n a~ı:ıın 

ortasına doğru :,:ili ba) ramı ya 
pılır. Sü~lıi arabalar, otomolııl· 
le rcaıldelerdcn :,:eçcr. O ı;:ün 
mılyonlarca gül sar!cdilir. Bi· 
rinci gelenlere muka!atıar veri
lir • 

A mcrikada I'orlland adında 
bir gill şehri varJır. I'as:

fık sahilındc 120 hın n.Hu•lu 
o an bu §ı"hir 75 yıl ev..-el ku· 
rulmu~tur. I'onland ba; ıca 
husus yetı gut bollu:udur. Hu 
~ehlr adtta bu~ uk bır gullistan 
dır. ı. 'üfus ba$ına 108 fidın 
dilşmcktcdır. Halbuki gOh.i en 
tok olan Fransada ancak bcs 
nüfusa bir fidan düşer. Aratlakı 
fark gul bolluğunu gôstermeğe 
yeler. 

Portl.andın c\ lcrl bahç,,l~r 
orta~ında 2·3 katlı bır<'r \'il a
dır. Bahçe erde renk renk pil
ler Hrdır. f:\ eın dm ariarını 

da ı:üller armıştır. Şehre girın 
ce burruı trz.a derhnl bir till ko· 

kusu gelir. 
Porlland'da daimi bir bahar 

ha\ a ı hi.ıküm silrcr. Yaıın ıu
cakhk 23 - 24 d<'rcceden yuka
rı} a çıkmaı. Kı§ın da 15 dere· 
erden aşağıya inmez. Bu sebep 
le §('hırde senenin her mevsi
mındc gul \'ardır. 

rortland'da 58 s:ül kliihü var 
dır. Bu klilp'er yeni ycnı gıil 
çeşitleri bulmak için çalışı:-. Bu 
mak•at a asılar yapılır, ııll!k 
memlckct'ere hryctlcr ı:önda! 
ir. Birkaç sene e\'VCl Çine, Bu 
hara~ a bu yolda heyetler go.1-
derılmişti. 

Gü'e dair birçok zarlf siız. var 
dır: •GÜ ü tarife ne hac~t. 

ne çic;ektır bılirıı., • Dıkrnsiz. 
gill olmaz.•, ·Gülli sc\Cn dikc
nıne katlanır. gıbl. • GUI üstil
ııe gul koklamamak• da pek 
ıne~hurdur. Gtil pembe gormck 
hzl:ı. iyim er ik manasına gelir. 

Gule dair birı;ok şiir \ c ~arkı 
\'ardır. Sadı'nin •Gülistan• ır.· 
daki eu hıkli}esi de pek me5hur 
dur: 
Adamın biri yo1da giderken 

bir yeşil l aprak ı:orür. Yapr:ı
~ı eline alınca etrafa güz.el bir 
koku ) ayılır. Bulan adam ııo-

rar: 
- Ey güzel kokulu. yaprak. 

Sen :ul müsün, misk ve anber 
misin'! 

Yaprak cevap verır: 
- Ben ne gillüm, ne misk ve 

ıınberim. Yalnız gü!ler, nılsk 
'e :ınbcrler ara~ında ~ok bu· 
lundıım, onun için boylc güzel 
kokuyorum. 

Saı!i bununla muhiti:ı tesiri
ni anlatmak istcmie~r. 

E. Korkut 

tika'da elde edilen zaferlerin manası 
~~~r ~ <nn~ 1 incide) 

~ıı~ 1 1nıse'er gbrmUşlcrdır. Dün· 
5 - İktısadi bünyemizi muayyen bir he· 

def c tahiyc esası kabul edildiJHne göre mu
\'akkat sıkıntılarıınız.ı giderecek istikrazıarın 

\C diğer tcdbirlı>rin tetkikine giri~i'eccktir . 

L ~I •t' 
Q r ını azami derecede ya'nız 
la "•klk:ı.da mfi~lerrk dannın 

• rıusarı bir Türk hukilmet rt'isi • ae· 
ı.kft •ncc, kalblC"rinl bize aç· .. r,., 
ıı1 er, pazar ık manzarasını 

Ilı 1 ,Ri:lstrrdıkçe, Menderl'S mli • 

~~d~ dcıniştir ki: • Bizimle iş· 
l ıı •. e çıkarmak arzu unu henilı 

tııi 
~, ıı e clbcıle duyacaksınıı. 
~·~\. cıh kadar brkJ,.mcğc ~ah· 
l•re~l Bal et mıiz:ı icerelerimiz. 
~ u\o 11~ ve amıml mU:ıa~cbct· 

ı gurı ı ~ •k;ı b <> mn an bır pazarlı .. 
t~~ ~n':ırı kr.~cr \'e 7.lyarctime 

ın~nasını vcrmck~e ık· 

6 - Dılnya İmar nankasiylc olan anlaş· 
maz'ık do~tluk ve anlayış ruhu içinde b•fiyeye 
uğramıştır. Bu bankanın hl'Yt'ti, Ba~\'cki!imiılc 
gcirilşerck münasehctlrri yeniden kurmanın 

) o'larını aramak arzusunu gô termisltrdir. Bu 
arzu larafımızdan fam bir s~minıiyctle karşı

lanmıs, fak:ıt vaktin darlığı kon•ışnıalara m~nl 
olmustur. Bun'ar ilk fırsatta yapılacaktır. 

A merika ile Türkiye ara,ınclaki mii'l:ısebct; 

bir taraftan hüktlmctin Kore işinı!e ve dl· 
~er l,,Jcrdc isabetli kararlar \'crme•i, Mch· 
nıl'tçiğln geçirdiği bilyük hamımt imtihanJ 
diğrr lıırartnn Cr.lal Bay:ır ve )lenılerc in 7jyo· 
ret'eri ve AmC"rik:ı'ı dostlarımızın anlayış ve 
sa mimh eti neticesinde öyle bir şckıl almıştır 
ki dt'vlctlı-r arasınd:ı Ct'rt')'lln eclcn w umumi 
sureıt., müşterek mcnfaatlt'n ziyııde bir ta· 
raflı milli menfaat iddialarına d~yan:ın mlina· 
•<'bl'llerde hunun bir benzerini bulmak im· 
kansızdır. 

İki mem'tket ara~ınılaki hu mükemmtl 
işbirli#i tarzını bt'n, 35 yıl e\'l r.l mütareke 
ızUnlcrinde u:ıak, çok uzak bir rUya dive mem· 
lcket hesabına zihnimılt'n "rçirnıic, Amerika 
ile eltlc ça'ışmak surcliy'e büyük nl'ticdrrr. 
\"aracal!tmızı. biz. m itin daha milkeınmrl bir 
kurtuluş yolunu \'C ~ [iksdiş imkanını tasnv· 
vur ctmd!ıı bılc ihtimal olmadığını ısrar'a ile· 

ri •ilrmilştUm. 

En mlibalal!;ılı rllyalarım çok ~'1kUr kııt 

kat fa:ı·asiyle ııcrçrkle~ti. w~ hin;:t"n - Anka
ra tcmd dlrrjl'i. yeni bir mcdeniyrt ,.e barış 
binasının en s:ığ'am drs~e:i halini almıştır. 

Bütiin bunları lxn çok yakından adım a· 
dım takip etmek ve dünya ı:öziylc ı:örm•k inı· 
Unını buldum. Bu saniyede clilnyıı yliıtinde 
kendimden bahtiyar bir adam bilml~orum. 

.\hmd Emin YALl'IAX 

i mil lngifiz artistlerine örnek olmasını temenni ediyor ! 
• 

Bir mUddettenberi, aziz şe- bütun sokaklar çınlıyor. Ku· 
hitlerimııın veya büyük adam mar ve~ a içki masalarında otu 
larımtıın ruhlarına ithaf edt· ranlar da. dedıkodulu meclis . ....................... . 
len mevlOtlar Radyo vasıtası· lerde gUlüp söyliyenler de va 
le bil tün .} urda \"e dılnya) a du zı) cllerınde hiç bır drf;:$ıklık 
) urulmnktadır. Bu !Jıarckcl, ) apmadan, ister ı~t<'mcz bu s~ 
~·ı>rin<le o;du"u kadar güzel 'e sı dinliyorlar .• Vaz) et bb) lece 
üh ldir. deo;am ederse l\lcvlılt 'e Kur' 

Ancak .Me\'llıdu şerıfi dinle ana kar~ı ·esasen az. olan· hılr 
m<'Sini maalesef bil mi.} ot·uz. met günden gune ıay ıflı) acak 

Hepimizrc malumdur J..i ~tcv tır 
!it (halk dılınde Mc\lOt) a· D')ecck iniı ki, laıkllk var, 
sıl mana•ilc odo~ına• demek· demokrasi ur, kim nasıl is· 
ıir; Hazreti .\Juhammcdın doğ terse ö~le dınler. 'Bu ı;ekıldP 
duğu Rebı) li'c\ \'Clın on ıkın· düşUnenler içın so~ lem ~ orum. 
ci s;N:esınc bu i ım \Crilnıw Fakat. ô~ leleri \ar ki ·bilhas 
tir \ c o ı,:e<'e ~Iusllinıanlar i· sa senç'rr- dın:erlni mukad· 
ç;n mukadde. tir. des ~a) dıkları halde, ona kar-

Sulc) man c;c:chinin ) arattı· şı ı:ostrrilmcsi lcah eden ı;ay-
ğı l'eygambcrimııı Ö\ en \ e do gı, ·herhangi bir ı;cbcblc· o~· 
ğumunu aııl.ıtan yük ek man ret•lmcmıştir. 
z.um esere de :\lc\l(ıt dı)oruı. McvlOda haşlaınaılan önrc 

l ilim dininin kurucusu u muhtı-rtm hocalarımız, m kro· 
koru) ueıı u oları lfa-ıreti :ııu - fon baŞ!Pda .Mc\ Odun nasıl 
hammcdın adını bılc anarken. dinlencceğıne dair izahat 'ere· 
biltilıı mil•lilmanlar, sağ e!le· bilirler: erkanıle dinlemı~ecPk 
rini 'ccd ılr. kalplcrl üzerine olanların rad\ olarını açmama· 
ı:otlırerr.k, Hazretı Muhamme larını. '<lınlı~ ebiteceklerın de 
d ıı, Ali ahırı clçi•i olduğuna kendileri du~ acak kadar açma 
butün kalplerilc inandık;arını 1arını tavshe edebllirll'r. 
belirtirler. Allahın en sevgili f. CJ:.:\r.tz 
kulu, bu bilyük Peygamberin ı-:--
mcnkıbcsini d•nlcrken de ay· ı Bu ay güneş tutulacak 
ni huşüu duydugumuı muhak • . .. 
kak ... :ııevh"ıdun arasında Kur Kembrıç Hi (T.H ı\ ) - Dun-

. , ....................... . 
ıngıliı halkı Ye Londra ginc

macılığ , bugun, iki küçük 
çocuğun harikulade san:ı.t ka· 
bılı)eti kar.ısında sıhir cnmie 
bulunıı~or. Herkes. Sinema 
ıpe\ ~imınin en bill ıik hadisesi 

olan, bakır hi•lrrı t11sa\\'urun 
Cevkınde bitli.ık bir başarı ile 
tcmsıl eden, bu iki harıka ço· 
cuğu alkı~lıyor. Sunnl hiçbir 
his~ın hcnuı go'gdcmediğı hu 
iki kilçuk çocuğu kritikler, •si 
nema semasında belirtn i· 
ki bAkir yıldız., •sinemanın 
gcrçt'k çocukları., • projeklor'e 
rin taş bebek haline gctiremc· 
dikleri blil uk sanatkArlar• dı· 
ye usırlandırı~ orlar. Birisinin 

andan bırçok a) etler, aserc:er ~ a a•ıronom arı. 15 gun ı;onra 
\e sali,allar okunur. tutulacak obn s:uneşi lnkından 

Kur'an \ e l\levlıidu okuya· lt'tkik için seferber o'muş vazi
cak \'t'~ a dinlıl ccek olanların veltedirler. 30 haııran ia ı;U'le~ 
oı ce abdest almaları sonra tutu'ması, Rırlcşık Amer1kanı:ı 
hılrn.e:kar bir şck•ldc oturma merkez.indrn Pnkistana k;ıdar u 
!arı lazımdır. Camilerde dııı· zanan 13.000 kilometre ık hır $e 

Ji~·rnler bu kaidelere ria}et e· rit üzerinde tl'tkık cdtl bılccek, 
~·lorlar amm~ ~adyo \';ıs!t~· fakat dığr.r noktalardan hunu sıı 
~ılc dışarda dınlıycnıcr ıçın rıh suretle grirmek mümkUn ol· 
bu her zaman ~umkun olmu· nu~ araktır. nün)a astronomları 
) or. Arıcak, ıcının ~e ~manın bu 13.000 kılomelrc'ik şe"ıt U· 
mıısaıt oldul':u knılar hürmet· ıcrinde m<"Hi almııkt.ıdırlar. 

i mi John \\ h tcley, diğr.rln•n 
Vıncent Winter olan, bu fiti ha 
rıka çocuk en kUçtık bır l(dy
rııab l k o termekı;illn, rol
lerinı; seyredenleri meftun bı
rakan bir sanat kabıliyetı içe· 
rısınde oynuyorlar. ingı'tz. ba· 
sını, gittıkçc sahteleş•n, bayağı 
lasan sınema dunyasının, bu i
ki çocuğun tem.z. sanat .ıtab:U· 
~ctınden örnek almasını; ı;ıne
manın ı'.lea ıni. bu iki çocuk· 
tan iham olarak ta~in etmesi
ni br ırten )a)ın'arda bulunu
~ or. Sınema münekkit'erınin 

•Çocuk hır ıilan• filminde. ta aV\'urun ü tünde blr bııan göı 
terrn Yıcent Wintcr ıle .lohn Whilcley filimin bir sahnesin-

kanuıler•ne gore, John ile Vın 
ccnt, sınrmanın gerçek yolu· 
nu çizmişlcrdır. 

de 

ktır bır ta\ ır takınılabilır. 4 dakıka devam cdt'cc~i anla· 
Kah' ehanr'crdc, tak ilerde ı'an günl'Ş tutulması sıra~•nda 

\e bin:ok c\lerdc radyolar birçok esrarın a~dınlatılması 
EOn haddıne kadar açılıyor n muhtemel gôrülmcktc<lir. 

ILOROFİLLİ 
RADYOLİN 

" ile " 
~ 

Çocuk hır ız.ları• her bakım 
« dan mukemmel bir film 

ıki ktiçilk anatkAr bu fılmde 
j!ayct anlayışlı bir hava içeri· 
sinde. blrbirlerioc ha) ret edi
:ccck derecede bir yakınlıkla, 
en kiiçıik bır ahcnksizlığe. ak-

ı;aklıl!a me) dan \'ermeksiıın oy 
nuyorlar. 

John Whitrlc~ 'in daha öner 
sin~ma tecrubcsı olmasına, nk 
tıle Dırk Bnıarde'ın karı;ısında 
oynamış bulunma ına rağmen, 
Vıncent Wınter, ilk defa sine· 
maıla gorulüyor. 

Aslen i koçya'lı olan bu kD· 
çuk sanatkar, fılmın produk
torleri tar~ fından, Aberde<!D 

ilk okulunun oğrencılcri ara -
sından seı:ıtdı Seçılışi oldukta 
enteresandır. •Çocuk hırı;ızla· 

rı• iÇı'l kah li;,c l•, John Whitt'· 
ley' in karşısında Ol nıyabı!ecek 
bır çocuk aranı)ordu. Ayni şan 
sa sahip ) ırml dort çocuk var
dı. Hepsi tl'krar tekrar gôı
den gcçırılıypr, a)Tı ayrı sual 
er soruluyor, inceden ınce) e 
tetkik cdılı} ordu. Sıra Vıncen-

tc g~lm ş, \'ınt'l'nt, ~o u gel-
mi) en su:ı.l'erd<'n canı sıkıla
rak, ansııın knpı)a doğru ilcr 
ll'di: Dışarı çıkmadan once pro 
dukt-Orlcrc don erek, gayet cid· 
di bır sc le: •Çok sual sordu
nuz. dedi. Çıkıp biraz oynayım 
ben gınt' gelirım 'D lşte Vıncen-
tın derhal sAçılml'sinc, bu hos 
hareketi seb p oldu. 

Vinrent, altı; John, on yasın 

~- t,_"::~lfi.lB' ,,..~zı•._ 

•Çocuk hırıııtlıtrı. filminin bil· 
l ük ıı;anatkftrlan: Yinccnı Wln
tcr (Solda) '!! John Whltelcv. Jn 
glllz kritikleri, hr.nilı altı le on 
ıa lanndn bıılunnn bu harikA ı:o· 
ruklıırı, ı;incma ı;emı8ıtlln g,.r
ı;ck yıldızlan olarak tlamhyor-

lar. 

dadır. htikbi in en kudretli 
artistleri o arak karşılanan bu 
iki harıka çocuğu, bugün yal
nız., İngilıı halkı alkı:i'amak 
imklnını buluyor, pek yakın· 
da, bütün dUnya alkı5hyacak· 

... . ':'\. _,..~~/jfiJrl~~~~! 
~her._yen)~kten sonra_dişlerini.zj"'fı(c~l~YlnlZ 1 cJcan - J>aııl - C'hnpard'ın Mac·eraıarı t, ·Kilçi.ık J,ord• 

nin unululmaı sanat kfırı John Whıtclt'y. 
filimleri· 

Daha Paul'ün birşey ııöyle
mesine meydan bırakmadan 
çaılak bir sesle: 

- Evde kım•e yok, dedi. Snn 
ra ha ta olduğunu, kiracıların 
i e giltiğıni, çocu#unun b'r dö 
künıhanerie çalıştıgını, annesi· 
nin kapıcı olduğunu ve dörtte · 

VAUN::tı.ı, ~fi\ *' ÇEV#REN•°R~4flA.E. Y--
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eve döneceğini de ilave elti. 1 G l&k 1 bl t 
Paul çocuğa daha sonra tek· ~ · e~ç memur a d a ı r ~-

1 
rar geleceğini söyledikten son 'ırla 'e zeki goıleriyle Paul e 
ra pis }okulu sokaktan ut.ıık- baktıktan sonra: 
laşu. BırscY yapamamaktan fe· - Su halde bu. krt~ıtıarı yok 
na ha'ılc sinirleniyordu. insi. etml'k lbı~, dedı \'e yırttı. 
y;ıki bir hareketle umumi kü· Paul ses~ızce ona. bakıyordu. 
tüphaneniıı yo•unu tuttu. Ö _ Garson 1.kı ağır cı dl .gct.ırlp 
Jr.drıı sonra olduğu için Pau. ·c ~·akı;"rlakı masahırın bıril!ınln 
) ardını etmiş olan memur gc· iızerın.e koydu .. Bunlar gene 
ne orada idi. Paul'ü görllrıcc C_ourr!"r gazete.sının l!l22 sene 
tanıdı. Gen,. bir fis c:oldurttu. s~ne. aı~. k.nlleksı~ ondu. raul hi
Pauı memura: rıncı cı dı açtı. SU~u~larca yazı 

okurluktan sonra ıkınci cilde 
g~çti. füpsi bittikten sonra 
yorgun gözlerini uğuşt)Jrdu. Sa 
at dön olmu5tu. Paul yerinden 
ka'ktı. Öğletistil almıe olduğu 
ranrle\'UYU unutmamıştı. Me· 
mur: 

- YPnl bir adres vcrdım. 
Worthly'de birkaç glm katara. 
tım, dedi. Memur hiç se cı· 
karmadan bir zil çaldı. Garson 
gr!rli. istcıliklr.rini söv! -lıktPn 
sonra onun oradan uzal:h~ma
sıııı hckledi. Rir çrkme açtı \'C 

Paul'e bir takım kağıtlar uza· 
tarak ~öyle dedi: 

- nün bunları huradı ur.ut 
mussunuı. 

KAğıllarda bütün cinayetin 
bir hilla~a.sı ''e bazı notlar var 
ılı. Paul mrmurun bun•arı o· 
kuyarak hü\iyetini tesbit etmıs 
olduğuna emindi. 

- Te•ekkür ederim. Bunlara 
ihtiyacım yok, diye cevap ver-

- Aradığınızı bulılunuz mu? 
diye sordu. Faul bu sözlerdcld 
merakı sr.ıdl vr: 

- l\l:ıale•d hııyır, diye re· 
\'aP verdi. Genç adamın başka 
birşry daha sormayacağına e· 
mindi. Artık ~itmekten başka 
ne yapabilirdi7 Lakin memu
run söz'crl onu konu~m:ığa. içi· 
ni arma~a dnet ediyordu. Pau: 
birdenbire bu ihtiyacı Eiddetle 
hi•!ettl \'e: 

1922 de Swann iııminde 
bir polıs milfettişınin muhake
mesıne alt bazı tafsiltıt aradı:n, 
dedi. 

.Memur hayretini ıor gizllye
bilıyordu. 

- Bunu bulmak pe~ gfiç 
olmayacak. Bir fırsat duscrı:! 
ben de bakarım. Bu adam sizi 
ı;ok mu alAkadar ediyor 

- Adresıni liğrrnmek istlycr 
dum. 

- Hiç bı5ka bir ipucunuz 
yok mu? 

- Bu civarda oturuyormuş. 
mılıba çok ııefı: bir halde kııl
n~J§. 

- Evet, anlıyorum. 
Sustular. Pauı hır ynbanc1y3 

açılmış olmasından sıkılıyor· 
du. Kekeliyerek birşeyl r nıırı: 
dandı ve killliphaneder: çııdı. 

Saat beşte Ihrl'ın evinin O· 

nilnc varmış bulunuyordu. Ka· 
pıcı kadın drinmUştu. Omuıu 
şallı, başında bir erkcıc kaske
ti olan şişman bir kadındı. 
Paul'ıln suallerine :u cevabı 
\erdi: 

- Evet, Swan~·ı hatırlıyo
rum. Bıı;are bir ad:lmdı Haf.ta-

landı, fabrikadaki hln1en çık· 
mağa mecbur kal-lı. }<'az.la iC"l"r 
di. Buradan gıttiği:ıc memnun 
olmadım değıl. 

- Ne uman çıktı? 
- Altı ay kadar \Br. 
- • •erl'ye gıttığıni bı.miyor 

musunuz? 
- Hayır. Galıba Bromlea'ya 

gitti. Oradaki :ı eni fanti) el er
de çalı~ıyornıu~. 

- Buradan çok rz3k mıdl!'? 
- Pek uz:ak değ 1. Üç mıl 

kadar ötededir. 
- Adres bırairnı:ırlı mı? 
- Adres mi? O mı: bıraka-

cak? Ağzınılan ~af ~ıkmazdı ki. 
Durun bakayım. Bir mektup 
beklediğini sôylemi•ti O meıt· 
tup ~a~ el gelırıe ~u a:irc e r,ön 
derin, demişti. l\Iektup fı An 
ı;elmedi .. Acaba oe:ı o adresi 
nereye yazdım? 

Sonra konuşmalarını dln'e. 
yen o~lana ..dlinerek: 

- Josey, ~u dcft~rlıni g~tlr, 
dedi. 

Defter köşeleri paramparça 
olmus bir eski cep Jefterı ırii. 
Kadın parma~ını tilkrilk'eyı;· 
rek sayfaları birer birer ı:e,ir-

tır. cJohn Whitelefuı çevirmi8 
olduğu ~suçsuz Firari• filmi ha 
len şehrımiz sinemalarında gôs· 
terilmekted r.) 

Çel lren Se)it Glfı.EÇ 

Üç yankesici ve bir 
talebenin baştna 

gelenler 
<Ba~ı 4 Üllcüde) 

yapmak hem ho§uma gıder. 
hem de bir haylı eğlenirım. 

Tam buradan geçerken, plr 
kın kapısından uç kııı fırladı 
\ e bana dur ıiareti 'erdıler 
Durdum. İçeri gırıp cı;ek ab:, 
Taksıme!• dedı er. Yola koyul 
duk. Koyulur koyulmaz da ara 
larında mtinaka~a) a ba§ladılar: 
cYaruı benim ha!11 
cOlmaz'• 
cı C'çe böleceğiz .. • 
o:Ama işi ben yaptım..• 
Ben anladım tabıi. Adamlar 

buı gıbi bırısınin canını yak· 
mıelar, eımdi de parayı taksi
me çalı~ı31orlardı. S rkeci is· 
tas)onunun onünde, bırden 
dıreksıyonu sola kıvırınca, bir 
tanesi: 

cNcreye hemfcrim?D dedi. 
cBız Taksıme gıdıyoruı..11 
.Şurada bır mtiştenm nr, 

onu da alalım, adamcağız. bek· 
lem~ın• dedım \e bıraı son· 
ra i•P di~ e cmnı) et m:.ıdurlü· 
ğuniln önilnde duruYerdım. He 
men \azı) eti anladılar, kaçma 
ğa da\Tandılar ama, )akaladık 
tabii .. Telefon a sağa sola ha-
ber ,·erdik. Me~er, parası ça
lınan adam da, 600 kustir H
rasının yerinde yeller estığıni 
gôrilnce, bır tellşla EminonU 
merkeı.ıne koşmu . Adamca
ğız, 10 dakih içinde paracık
larına kavutunca, adeta deli 
oldu.• 

Hadi, parası çalınan adamda 
Eans var di)elım; )a po:ısin a· 
rabasına bınen yankesicılerin 
~ansına ne buyrulur? 

Benim sııe asıl anlatmak is· 
tediğım 5ey, bu da değıldi. 
Ben tram,·aycılann bir ~n i· 
zin ala bilmek için Sultana~ı
met i~çi sigortaları hastahane 
s' po ıkJ:n ~inde ne diller dok 
tUğilnil anlatacaktım size Pa· 
ur 'ü'lil hrrkesın bır baL1ka 
~ere gidi•inden söz açı~ım da 
ondandı, Amn n"~se. bir daha 
sefere de onu anlatırım 

Sadun Tanju 

meğe başladı. 
- İ5te.. Adres burada. 
Dedi. P.ıu.'un kalbi taze b.r 

iimıtle çarpmağa ba~'adı. Kirli 
bır sayfanın ko~esinde şu ke· 
limelui okudu: 

James Swann 

Roberts ellyle 
15 Castle sokağı 

Bromle,. 

liemen adresi not etti. Kadı. 
na teşekkür ederek uıaklastı. 
Bir tek lftmbanın aydınlattığı 
dar ı;okaktıı yUrurkcn gilntinu 
boş geçirmcmi8 o duğuna sevi· 
rıiyordu. Swann ın lzı üz.crınde 
idı. Aradığı adamı §U şekilde 
goz.onlıne ı:etıriyordu. Bır bi
çare, bir dU~kün, tasalarını iı;
ki i c a\ulmaP.a çalışan ve dur. 
madan hayatla mUcadele eden 
bir ıava: ı .. 

O ak&am Bromlca'ya gitmek 
için geç olmuştu. Ertesi günü 
oraya gıdecek ve Swann'ı bula· 
caktı. 

·x 
Ertesi akşam; yirmi don sa
at sonra, Pauı Y. M. C. A. lo· 
kal ne ağır adımlarla )ilrliye· 
ı ek ~eld'. Sıwklam olmuş el
biselerıne, ne de fiU alan pa· 
buçlarına aldırma~·ara bütUn 
gıin yağmur altında ytirUmjs· 
tü . 

<Devamı var) 
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Paris mektuplan : 

ünyada ·ıe~mil suçlular1 1 

o yan teşkilat: INTERPOL M IJftM8 
••.....•.....••...•..••••. 

Dünya Kupası f uf bol n1açlot' 
. ........................ . . 

; Merkezi Fransa' da olan bu milletlerarası polis teşkilô- ~ 
~ tı, dünyadaki bütün suçlu/an tanıyor, biliyor, takip ! 

• 
ediyor, yakalıyor ~ . . . . 

•••••••••••••••••••••••••• 
parıs, (Hnzıran} - Gaıete er 

d n ôğrcndigım.ıe gore 
Emniyet t kı'atımız \erıcı tel 
ız ista ~onu \e modern mo\lz::: 

mc i:c tcchız edilme.ktedır. 
Bu suretle Turk oJli.ı, bal:. 

arasında 1::-JTERPOL diye anı
lan, mılletıerarası Krimı'1d po 
lıs komı:.,>onu ıle doğrudJn 
do.,ruya muhabere cdcbi'ecek· 
tır. l\ll'letlcrara ı polıs tcşıclla. 
tına ata o an cllı) c ) akın ın nı 
Jcketın ~ımdılik yalnız 16 sı· 
nın bu teknık imkünlara s:ıhıp 
-0lduğunu diınü lirsek, • Ttirk 
ı-;mni} et te,kılııtını da mıll .. t
'enıra ı ı birlığınden pratık 
fa)da'ar bek'c)en h.ı.tta buna 
ihli)aç du)anlar arasında zık· 
reımemız gcrekır. 

lntcrpoliı okupucularımıza 
tanıtmak, a)nı zamanda b )az 
ıehır ticareti ~ apanlara kar;ıı 
Türkı~·cde tatbık edılen ceıai 
mileyyidclerin mılletler:ırası 
p Ana aksetmesi muhtemel ne
tıce.erıni te pıt etmek ga) e~i 
ıl merkezi Paı is'te bu:unan 
mıllctlerarası Krimıncl polıs 
komisyonunu zıyarct ett.m. 

Nasıl buğd.ıy \c tulün b:ışlı 
la re mi ıhracaat madde' eri· 
mıı ise ma.1le ef ) akın zaman 
tara kadar b )aı ıehırdr. l nu
maralı ga) rı r smi ihı·acaııt 
m.taımm tcşkıl edı) or•Ju, 

N akil va ıtalarının in~i n( \e 
ke:.aktı bır ) andan hudut 

ların aşılm.ı ını kol ~ la~urır
ken dığer ) and n da m.l 'et e· 
rarası suç' arı te \ık etnıic• r. 

l3öy ece. b ynelınıl"l mlıc
rımlcrin mcvcudi,>eti, bunlu .ı 
faali) ctlcrıni )aydık arı mcm· 
lcketlerdc diplomatik ıcs b'1.:s 
ı r takadclunı cd C'Ck bır :~ 
bırlığinı z.ırııri kılmıştır. 11 r 
ne kadar mi li emnı) et t ~'\ı· 
lat .ırı bu i ı )apabilır di.> • IJ· 
üııulursc de hudutların bll':.ın 

de güç ' bamba ka metotlar· 
1.ı e.c alınacak takıp! r ı; nı · 
r ız kalnıağa peş.nen ınah· 
kum ıur. 

Du 'o d:ı mıl eti rar 'ı bir 
i bır ıtiı fakrı ilk defa l!J14 de 
:.\lonako adlı polısı kon~rc ın
dc orl:ı) a atılmış v:ırı an karar 
arda, butiın abıkal rın m r

kez.ı bır t kıl.ılta top anm ı 
bır Krımınolojı Enstitiısiı ku
ru ması. t vklf ve hudut dışı 
muam le cı ının h r m mlckct· 
te a) nı ı;;ckılde ) apı nı:ısı te· 
m nni olunmu tu. 

Fakat Bırıncı dun~a harbi 
bu tcmennilerın gerçck'e mcsi 
ne bır z.ımnn ıçın m nı odu. 

.Nıha~et l!J23 tr Vıyan:ı'da 
topl nan il ncı adlı po'i kong 
rcsı, Vı,>ana polis müdurü v~ 
d.ıha sonra A vustur.> a Ba;>ha
kanı o an Dr Schobcr'ın gav· 
rctlerı ı c, mılkt erarası p:>l:s 
komisyonunun kuru'ma~ına 'ka 
rar vcrltdi. Avustun a b:ı, h:-ı 
teşekkül edecek komisyona 
merkez. olarak seçıldi. 

Bu tarih i c 1938 ara ınd.ı 
komısyonun miı p t çalısrna
larını görüp teşki ata katı!.ın 
mcmleket'crın s.ıyısı 34 e )ük
scldı. A vu turyanın Alınan. a 
t .. rafından ilh.ıkı ve sı~asi &cı · 
gınlık, laah) etleri ıavıflatnıak 
ta gecikmedi, Son dün)a b ı•· 
bınln patlaması i e lnterpol'un 
Iaaliyctlerınl ınkııaa uğrattı. 

1945 ten sonra. karşı lası lan 
ı:akalar komi~l ona olan ihtiya
cı tekrar ortaya çıkardığından 
19'16 da Belçikanın ~scbbüsü 
ı e, mllletıerarası po'ls komıı.
l onu yeniden teşkılfıtlandırıl· 
dı. Turkı)enın de dahil bulun· 
duğu 19 azanın kararı ile Pa
rıs yem m rkez olarak seçildi. 
:Fransız hukfımeti teşkilatın 
cmnne 35 kı i'ik bır personel 
\e gerekli binaları tahsb edın 
cc, komisyon fıili olarak ıs
lcmeğe başladı. 

1954 te aza adedinin 45 l bul 
du~unu gorüloru~ 

Halen, yukarıd.ı bah ettıği· 
mlz yardım dışında, aza mc:n· 
lcketicrin nufusları l'e milttı:a 
sıp olarak ôdedikll'r1 aıda".ı 
biltçeı.inl tanzım eden mı! c•· 
lerarası, Polıs tcşkılatı, Bır'e .. 
mış Milietlerın ısti:J ri tatU~J 
nu haiz bulunmakta. ekonomik 
ve sosyal komısyonda te•nstl 
o unmaktadır. 

G enci Sekretere wka et e· 
den ki Langlal 'ın mti· 

ıcvaıi fakat binlen·e do:.ya) ı 
barındının odasındayım. 
Masanın üzerındc. s hte do

lar v isnçrc 1',rnnkları ıın blı 
) utıi'mUş resınıterı. parmak iz
leri 'e diin) ı n ın her köces111· 
tlcn gdcn gilntük ma'zeme, 
telgraflar. duruyor. 
Müessesenın yapısı h;ıkkın

da malumat aldıktan onra 
kendisinden. teşkilatın ıarure. 
tıni gosteren mü ahha:. bır mi· 
dl rica etlıyoı um. L;ınnlais, 
getlrtlığl do • aıarı karıştırarak 
an atmağa koyu'u}or. 

•- tki sene cweı DonlaL"le 
da bır esrar imalathanesi mey· 

Orhan ,\ rımıın'a İnlerı>ol ar~İ\ 

Y,\Z.\~: 

ORHAN ARIMAN 
••• dan.ı çıkarı'mışlı. Türkhcd n 

gcurılen ham morfin Dia e:tıl -
ıııorfıne çevrilmek üzere Fra.1. 
a'da depo cdihyoı•t!U. K?m~~

' ı tahvılı Yugo~ta\"Ja'd' 2. Bel 
çıka'<la 3 ın-ıhk\ımiycti hu'ıın:ın 
Ve Fransa) a başka 'lir i im e 
g rmış olan .Jodoro üzer ne a • 
mı~tı. Ba~ıtdıkları Y~l'de 15 k,. 
lo croınlc bir ikte C'le q ;en 
suçlu ar ncuccde Kiırlı t ic.ırct. 
enne ba la.> amadan mahkfım 
edıldiler. 

1933 Ağu to und ı. Fr:ııı z 
'Poh ının dikk .. tı, XX. isim i, 
be irlı ışı olnı:ı) an \ r karan'ık 
i !er \apıığı tahmin ~dilen b ri 
nın iııcrınd top :ınır. Takip 
nctıcc~ınde bu z:ıun mahkônıi 
~ tını dolduran Todoro \'C 
\\'. ılc zaman zaman bu u t..uk-
1 ın b H olur . . \)nı g!ııı enle, 
i \ ıçr po ı i W .. adlı bir do· 
land rıcının Frnn :ıya "eçtı!:t· 
ııi hılılircrek İıııc rpol'd n gere 
inın yapılma-mı i,ter. H m 

Jo'ran ız po i~inin ve hemde is
\'lçrc poli ının :ıraştırm:ıl:ınn· 
dan h:ıberdar o :ın mill< tkra· 
r:ı,ı konıi )OD. W .. yi tc\·kif ('l 
mc) ı ek ~ıiphe i fan ıyrfürinin 
netıc~·nı dmailı t vsh e eder. 
Bu arada üç kafadoır, Paristcn 
uz:ıkla•ar:ık Ch:ıtcau lloug ad 
lı metruk bir Konakta yerle<:ir, 
Tabii arkal.ırınd:ın polisterJe 
konak cıvannda mahalli ha'k 
arasın:ı karışmakta gceikm z
er. iki gunllik bir bcklemed""I 
onra. poli:.ler Todoronun Chıi 
tcau'drı•ı çıkarak mah::lle kah 
,. ıne ge'diğini gorllrıer. 

Todora'nın yüzünde kızı! le· 
kc'er peyda olmuştur. B·ı 'e· 
keleri polis ıyi tanır. buı.tar 
:ıseton kırmızı denilen ve m;.ı:-

finin diasetile morfine ç~·:•il
dığı c nada çıkan gaz.larda'l 
meydana gelir. 1'akipçiler ka· 
rarlannı \erir c.-r: 

f tih al başlanmıştır. Nite· 
kim aynı gece XX. Todoro ve 
W. •Kimvahanelcrinde• meş
gulken )akal:ınırlar . .XX ın ı· 
fadcsinc göre, lıam esrar Simp 
lon Expre 'te çalışan Scyfet· 
tin 1 lnı'i bir Tilrkten temin 
edilmektedir. Seyfettin işlen· 

memiş morfini. kilo u 3000 li
radan XX (' teslinı etmekte ay 
rıca kilo ba ına 500 lira nakli· 
ye ficreti almaktadır. Yapı :ın 
angajmanlara göre ero'n haliııc 
getirlleıı morf 11, kilo u 3000 
dolardan Amcrikaya se\•kı dıle 
cektir. 'fahkikat deri 'li~ştirilin 
ce ebekc men up'arının 5 
m m ekct poti 1 tarafıntlaıı, 

muhtelif suçlardan dola\ ı aran 
dığı, hcrbirinin muhtelif &~bı
kaları olduğu da mcyclana ~·ı
kar. Evvelce yalaklı vııgonlar· 
da ç;ılışan Seyfettin bazen i
tal)a ve bazı da Fran a )o!u ıle 
Amerikan pı)a;asına arudilen 
c r:ırı uzun zamandır temin c· 
elen b:ışlıca elcnıandır. Şayet is 
) .ılnız mah:ıl 1 p~li terce e ' c a· 
111111115 o'sa idi, 1 viçrede yap. 
tığı do'anclırıcılıktan dolayı 
W .. Pran :ı'da t vkıf edilmiş 
o'acak. rlalbudak satan b.eyaz 
zehir ticar ti daha uzun uman 
butün geni liği ile devam ede· 
cekti. 

İIA\'c edelim ki, hiıdiı.enin 5u 
mulu belli o unca lnterpol 
men upları a akalı memleket 
polıslcri i'c birlikte sıkı bır ça· 
lışın:ı netic~sinclc şcbekenın 
bütfin aliikalılarını yakalatarak 
ada'ete te hm ettirml-lcrulr.• 
Ml'letlcrarası işbirliğinin lü-

zumunu şüphe :nrakmaya. 
cak bir ekilde orta)'& koyan 
bu mısalden onra başka mevz:ı 
!aıa atlı)oruı: 

- Türkiyede, uyu tııı.,ıcu 

madde ku'lanan ve satanbra 
k.ır,ı tatb k edılen )eni ceı.a· 
!ardan haberdar mısınız? 

- Evet. Bu kararı a!kış:a· 
mak lhım. 

. . .•••..•.................. bugün başlıyor 
Müsabakaları takip için on binden fazla . 

meraklı Isviçre' ye geldi 
Tiiı•kiye • l11ıa1ıylf yffı•ııı 

daire,inde İLalıııt nrilirken 

D ının anlattığım mts!'ıldcıd ı 
'fodoro Türkiycde muhakeme 
cdilmi' ol a idi ikiıwi mar:fc
ıinin yapanuyacakıı. Bu tıcare
tin sağladıl!ı para rı:rzaı·ı itibara 
a l ınır:ıa. büyük riz.ikolara gi· I 
rcııler olac.ığ:ııı kabul edebili· 
riı.. F.;ıkat daha 5imdiden, Tiir
ki:ı den gelen \aka' ann aıal
dığı nı söyliyebilirı.n. Binacn::
le~ h ccz.a kanunun ~ ,.ni ekli 
bütün ;n:;anlık içııı kazanç ol· 
mu tur. 

Sahtckiır'ık. ('tn.ı)cl. hır:sızlık 
Ye diğ~r suç'arl:ı ilgı'i s.rvis-
1 eri de ziyaret ettikten so:ıra ı 
bt") ne1mild merkcıin ha:. .ıs 
bir :ıat gıbi i5lcnıe:ıinı ağla· 
yan iki teknik büro dık!{atını 

cckıyor. 

nuıı ıardan biri i \nıropomel 
ri büro-ıı. 11000 parmak ıı • · 

nin 4000 fotQgr:ıfın .,,c 6011 s•ıç 
lu)a aıt özel cndıka )on arı: ı 
toplandığı merkez. Bııtuo d.ın . 

ya poli,inin yıll.ınmı- tct•rıib.'.!· 
l('rınden ıııo krn ta nif \ c! tanıt 
ma u u 'trı dof:nıu . 

İntcı p<ı için her in :ın sima 
sı b r~ııum rıı ıa l\Ol'. Bu ıııı· 
mara iki ıı~ ıcl n nı ydana gel
nıekterlır. ilk üç rakkamlı -ayı 
ımanın lı t kı mı. diğer 3 rak ı 

kam i:.c ~·ene \ c agız kı ımla 

rının karakterı tiklerıni 'erı· 
)oı·. Yani, bir suçu arandığın 1 
da, Sİ\ ri hunınlıı. geni a ınlı, 
~a\gın ıılııılı, çıkık ;:;akaklı \'.s. 1 gıbı va,ıfları bildırmeğc liizuın 

)Ok, 

'le ela 236/225 şek'indeki 
bir numara bu ise kifiılct edi· I 
yor, Okuyucu'arınıız içerisinde ' 
sepuk olanlar var a, kendi!erİ · 
nı temin ed rim ki bıı i' .ağ
lam. ~ah en teC'rube ı:ttim. Ser 

,cfınc: 

- Sıma karakleristik!erim 
ncdiı'? di~c soru)orum. 

Kısa bir analiz ''e 6 ".lkkam 
~azıyor. Son rakkanıı dezi lire· 
rck, t kabül eden re mi. \'arsa. 
rıc.ı edb orum. Kolayca bu· 
lunan re ım beni ,.a ırtı} or. 
Bıı kadar benzeme olur! isin kı 
ası, lnterpol mensupları için, 
bır sabıka'ı bulmak 5 dakika· 
!ık bır çalı~ına. 
D ikkatimi çeken ikinci ervis 

telsiz biırosu. :ııcrkcz te kı 
liitı bu S'I) ede. lıU>USİ nıuha· 
bere kodu ilt" ve posta ervis· 
lrrıııe ıhti)a~ı olmadan 16 mem ı 
leket polisi ile konu~uyor. 

Ziynrctım c~nnsında İrgilte 
re'den gelen bir haber, tntcr
pole. yeni basılan -,;ahit' para 1 
matbaası faı'lcrini bildirnııs. 
bunlardan iki i hakkında malfı 
mat is:cmişt•. Ar h· büro u 
kalpazanlann ba ka v:ıkalar•nı 
ti'.' pil edince ke)fiyet yarım a 
at içeri inde tel izle derh.ıl 
scotland \'ard'a H' hfidi~r ile 
ilgili bulun.ı.n Belçika ve İta!· 
~an polislerine blldirili\'crdi. 
Bu ürat millefürara ı suçlu
:ar1 kıskıvrak yakalatm:ıktadır. 

Son o :ırak, kadro) u tamam 
la~an kütüphane ve ~e ·riyal 

ervisinc uğrayorum. içeride. 
sonradan tercüman olduğunu 7 
li an bildiğini öğrendiğim bir 
hanımla e mcr bir genç. hız'ı ı 
sesle Turkçe çalışıyorlar. Tabiı 
hayretimi takdir edersiniz! .. :\'i 
tekim hayretimi gizliyememiş 
o13t'ai)ını ki, rehberim :\l r. 
l\larc özür dileyerek :ıtılı:. ot' 
'c tal\dırn ediyor. 

- Tiirk me lckda~ıınız koıni 
ser Ş. \'. Paris poli,. Iaboratua· 
rında Kriminalistik ihtısa ı 
yapmak ilzcı't!, 8 ay eweı Em
niyet ~enci müdürlüğünce Pa
rise gönderilen genç komiseri· 
mlz imdi de burada millet era 
rası polis komi yonunun metot 
larıııı tetkik ediyorınu~. Biı 
'l'ürkçe konuşmağa dalmışken 
Ş. V. nln talebe i şöze karışıyor 
''C kendini zorlayarak fakat 
Tıirkçe .• ~ıösyö benim Türkçe 
hoc:ımclıro di) or. 

~lil:ctlcrarası konıi:.yonun 
icra komitesinde, Emniyet u· 
mum müdürlüğü şube müdiır
ıerinden Az.mi Yumak biınli 
bir Türk var. A~ambledc umu 

A !\, ~e ,\ , r. 
Bern, 15 - 16 nıemlckeıe 

mensup mıllı futbol tııkımları 

katıldıkları Dün)a Futbol Tur 
nu\ ası ) arın ba~lamaktadır. 

Bu turııu'a çerçe\'esi dahilın 
de en az 24 rcsmı maç yapıla 
taktır. Beraberlik halınde ba 
"ı nıaç':ırın tekrarı da müm
kündür. 

Ttırııll\ ıı. diin) anın her t:ı· 
rafındak i futbol ıııcr:ıklıları a 
rasınd:ı muazzam bır llo:i uyan 
dırmı~tır. Fınalden e\'vcl ı s· 
vıçrenın mubıelıf şelıırlcrinde 
yapılacak karşıla-nıaları b•r 
milyondan fazla scyircı takip 
edecektir. Ya ınız Gliney Amc
rikada; lJru~ua), Brezil,> a ve 
:\fek:sika takımlıırını seyretmek 
içın 10 b inden fazla merakl ı 
İs' iı;reyc gelmistir. 

İlk ıur Jlrogı anıı 
ÇARŞ.\l'IIB.\: 

Brezilya - 'lcks:kıı, Cencv 
rede. Fransa - Yuc;o la\'y:ı, 
Lozanda. Uruguay - Çckoslo 
va kya, Bernde. \ vustur) a -
lskoçya, Zurıcbte, 
PlrnSE.'\JilE: 

lıaİ,} a - Is\ içre, Lozanda. 
'l'lırki) e - \lnıan) a, Berndc. 
Ingilterc - Belçıka, Ba::.eldc. 
l\lacarıstan - G. Kore, Zur eh 
ıe 

n :\I.\lt'l't~sl : 
Bıe1j ya - Yugosla\)ll I.o 

ı:ınd:ı. Fran:.a - .\leks ka, 
Hemde. L'ruguay - i~koç} a, 
Bıı elde. 'u tur) a - Çek o • 
hwak) ,,, Zıırıchte. 
l'\Z\ıt: 

İnnılıere - 1 \ içre . Berııdc. 
'l'tırk ıye - t:. Kore. Ccneı ı-e· 
de. \lacaı ıstan - .\iman)"· 
Raseldc. !tal) a - Bclç ka, Lu 
gıınoda 

ı 4 fınal kar !aşmaları cu 
ınarte~ı :w haziran pazar 27 
hazir:ın günlerı CcneHe, Lo· 
zan, Bale ,.e neme .ehirlerın 
d o~ naııacakt•r. 
Yarı fina lrnrşıla-maları çar 

şamba 30 haziran günu Bal1! 
\'(' Louıı d:ı yapılac·ak. üçünclı 
lük maç cumartesi 3 temıııuı 
rla Ziirıhdc, fınal kar5ıla ması 
da 4 temmuz pazar gUnü Rer 
ne'de oynanacaktır. 

Final kar•ıla~masımla takım 
Jar n:zami müddetin uzatılma 
sı ::.onunda da berabere kaldık 
ları t:ıktırdc, maç 7 temmuz 
çar amba gunU gene Bcrnc'de 
tekrarlanacaktır. 

ı.ıaçlara cumancsi ve paıar 
glin eri aat li de. d ğer giin· 
kr saat 18 de başlanacaktıı·. 
Dilindiği gibi 4 grupa a)rıl· 

ınış olan 16 t:ıkım hepsi b rın 
l'İ turda b"rb'rlcr:yJe kar ıla· 
acak değıldır. Serı ba~ı adı 

'erilen \'e gizli oyl:ı seç len bu 
takımlar ınuhtnrd•r: 

Birinci grupta: Brcziba \'C 
Fransa. lkinci ı:rupta: L\lata· 
r:stan \'e Tilrkiye. Cçüncu 
grupta: "u ıun·oı \'e Urugu· 
ay. Dördtincü grupta: İngilıc 
re \'e iıalyadır. Bu takımlar 
bırlıirleriyle karşılaşmayıp kcn 
d gruplarındaki dlger takım· 
l:ırla maç yapacaklardır. 

Ta:.nif puan he ab•ııa gö· 
re ) apılacaktır. Bütün takını 
ların müsa,•i puan a maları ha 
!inde kar ılasnıaınış olan ta· 
kımlar birer fazla nıaç yapa
('aklardır. Yalnız ıki ıakımın 
miisa' i olması halinde. sadccc 
bunlar kar~ıla5acakıır. Bu şe 
kılde. ıakım'arın berabere kal 
mal:ırı sebebiyle yapılacak 
maçlar, tcmdıt net•l'C lnde de 
berabere bitecek olursak, ku· 
raya miirataat edilecek \'C 

bunu kazanan ıakını salıp ı;:ı 

----- , 
ıııı raponör cçilen Azmi Yu
mak, kırbeş milletten yalnıı ı 
beşine müyesser olan bu \'aıi
fe~ c seçilmekle memlekeUmiı. 
için övüniilccek bir mevki te· 
nün etnıis. Kendisi Tllrkh cde
ki vazifesi başında olduğundan 
göriısmcdiın. l<'akat 'tebrik et
ıncği unutmuyorum. 

Anla ılıyor Emniyet umum 
ıııüdürlüğii ml'letleraraoı Kri· 
minel polis le ki' atının fa~ da
sına iman etmi5. 

.:\ot: Komis~on idarecılrrinin 1 
arıuc;una ulmak için, es. 1 
r.ır kaçakçılığındaki i-
5iınlerin hakikileri 'eril 
memi.ş kenı. 'fürk komi-
erinin rica ı üıerine 

de ismi y.anlmay:uak i
nhiyallel"i ile iktifa olun 
mu:ıtur. 

.\lılli Lakını kaııtanı Tıırg:ı) 

~ıl caklır 
1/4 fınal k.ıl'~ıla malıırıııda 

b·r ncı \C uçlıııcu grupların b 
rı c 'e ;k ncı erı. kıncı ' c 
dorrlundı grupıın birıııci \C ·

knc !eri) le, kura ncticesındc 
tesp it edilet·ck ~ekılde karşı· 
l:ı :ı~aklardır. 
Yarı finallerde b r nei \ e i· 

kıııc:ı grupların gal•pleriylc. ii 
çuncil \ (' dördiım·iı nruplar n 
ga iplcrı kar l:ı acakl:ırıL r 

.\tilli ına(', nıdrn ıle 

'a)ınlaııaeak 

LCJzan, 13 (.\ ) - Hu u ı 
nıubabırııııız Sedat Ta) lan bıl· 
d rı~ or) 

,\laı;•n Tiirkçe olarak rad~ o 
le ) a~ ınlanması için lap lan 
eıııaslar mü pct netıce \er· 
ınek iizercdir. 

Frarı~ıı ıııılli t,ıkııııırıda 

deglşiktık 

Dully (ls\'içrc), 111 (/\ ~) -
Yarın Yugoslav millı ıakımı 

ile karştla,acak olan Fran.'ı•t: 
millı takımı dareciler'. ıııaça 
çıkacak durumda bulunma~·:ın 
santrhaf Cuissague'ın yerine 
Jonquet'nin lkame edileceği nı 
bi!dimıışlcrdır. Bundan ba, ka 
soliçe de Pcnvcrne•·n gctırii· 

ınesı kararla tıı·ılmı~tır 
J,ornnda basın ıııerkeıi 

kurnhlu 
Loz.an, 15 (.\A) - Dlın~a 

Futbol Sampiyonası maçlarını 
takibe J?clen yerli \e yabancı 
gazeteciler iç'n Lozanın en bil 
~ iik oteli olan Laıısannc Pa· 
lao'da b•r basın merkezi ku· 
rulmuştur Oteldekı telefon an 
tralına gazetecıler içııı telefon 
lar. ıeleskriptörter. tel~raf nıa 
1<'neleri \"e belinograf!:ır yer· 
leştirilmi tir. Ga-ıe etiler 6 tc 
lcsktrıı>ıür ve 22 hu usi tele 
roııla kola}l'a c;alışabilecckler· 
dır. 

Bundan b:ı ka talepte hulu 
nan haber ajanslarına İ \ ıç· 
re ba ın sen ıs1 taraf• ndan 10 
te graf makine. i ve 35 telefon 
tahsis cdilmi ı:r. 1/8 Ye 1/1 fı 
nal karşılasmalarını 40. ~arı 
finalleri 50 ve fınal maçını 
:!60 foıo muhab"ri takip ede· 
C<'ktir 

Bir İwh;rl' ~ııoı· dergisınııı 
tahminlrri 

Bernc, 15 (.\.\) - isviçre· 
11111 tanınmı 'por dergilerin· 
den •La Semaine Sporthe 
dun~a futbol şanıpi)oııasına ka 
t•lacak muhtel· r t:ıkım'arın va 
sıflarını mukaye~c ederek en 
fazla ~lııearistanı saııslı gördü· 
ğünü ileri firmektedir. Bu 
ıcıhnıın ıokımların su ,·asına
rının mukaye esıne dııyannıak 
tadır: 

1 - 'l'eknik, 2 - Hucum ka 
b liyeti, 3 - Birlikte hareket, 
ol - l'llanevı va,ırıar, 5 - An' 
anc, 6 - İhtiyatların kıymeti, 
7 - Iklım şartlarına uygun
luk. 

Bu mukayesede ~tacaristan 
20 pu\ anla ba ta gelmekte· 
dır. Bunu 3-1 puanla Brezılya, 
38 puanla Alman~a takip et· 
mektedır. Fransa ise 46, A· 

,u,tuna da 49 puanla almışlar 
dır. ~teksıka 8.3 puanla 15 inci 
sayılnıııkı:ı, ,Kore de 110 puan 
la sonuncu o'maktadır. Esa· 
en Kore takım• ) ukarıdn a· 

yılan ııı:ıddclerdcn yalll'z döl' 
diıncüsıi hanı;. dgerleri bakı· 
nıından sonuncu telakki ed·ı
mektcd r. 

Brezilya teknıl·, hiicum kab 
lı) eti \ e ıhtiyatl:ırnı kıymeıı 
bak•mından birınc• addcdii· 
mcktcdır. Macar stan bilhassa 
b:r •k. ıııanevı kı~me ı \e an'· 
ane bakımınc\:ın en iistun ta· 
k•m telakki olunm:ıkladır. 

'l'uı ga). ,\lıııaııların giiıüıı ii 

çok korkutmu. 

Bcrn. 15 (Tiirk t elı - Dünya 
Kupası maçlarına kat•lmak il· 
'lcre bura~ a gelen Tlirk takı· 
1111 hakkında, lsv ç, e g:ızeıelc 
r nde çc-itli mütalaalara rast· 
laıınıaktaclır. 

Tarafsız b r görü 'e kaleme 
alınan )az.ıorda, Tiirk tak•nıı 
n•ıı ciddı bir kunet olduğu be 
l rlılmckte ,.c Atman~a)a kar 
şı en az ) ıızde kırk şaı s vcrıl 
ıııekt"'d'r. 

llıgcı· taraftan, .\iman futbo 
luııun ha 1 c:ı o•oı i ıc:,i Kurt 
Scahd. Türk takımının ciddi 
b'r tehi kc o!duğunu , kat'ıyen 
ıhnıa' e gclme)eceğiııı \C btl· 
has"a k:ıletı Turg:ıyın bu ~ıi ı 
icın .'\HU paııırı en ı) k.ıleci:; 
oldugunu belınnıekte \ ' C şör 
le denıekıcd ı· : 

• \lnıtın)ac\a lıu knlct"i~ı nıag 
liıp c•mek nıaale er ıııtinıkiiıı 
olamad ı ve hu knlec tek ba· 
ına \lııı::ııı ııı l ' ı t.ık ıın ı n )en 

d. Bu def:ı da aynı giıçlükll' 
kıır ıl.ı ır ak. ünııt cuiğinı z 
reıieey elde etmek, b' tını i· 
ç n çok güç olur.• 
'fiirki~ e - Kor(' ına(·ı i~ iıı , 
l:ldla 10 bin lı.iııılık ~er kaldı 

ncrn, 13 l'l'ürktcl) - Dün) a 
Kupası Sampiyoııasıııa karşı 
"Österilen alakanın genışlenıe 
sı iiLcrine. organ•7.atör'er, r.c· 
ne\ e Stadın büyiiltmüşlerd r . 

Bu stadın yap l:ıcak olan Bre 
zıly:ı - .:\tcksika maçı iç n ha 
len. 1200 numaralı \e 4000 ııu 
nıarasıı l er açık bulunmakta· 
dır. 

Yıne a}n ı stadta yap ılacak 
Turk ) c - Kore maçı için 3 
b' n kışlık numaralı \e 7500 
kı•ılık numarasız yer henüz sa 
tıl manıı~tır. 

20 haziranda Ba' ehrlnde 
o~ nanaC':ık \ !manya - l\tac:ı· 
ristan nıaçının biletten ıse. ta 
mamen satılıll!~ltr 
Unıguayııı \lac·ar l :ırı magliıı> 

edrteği umuluyor 
Lıı<.:erne. l:i <Türktel) - :\hl 

li takımları ile buraya gelmiş 
olan İngiliz tdarecılerı. kend '· 
lerıyle görü~en gazeıec !ere 
şamp} onluğu kat'ıyen ümit et 
medık'erini söylemişlerdir. 

Da ly llerald'ın Diinya Ku· 
pa-ı Maçlarına "önderd;ği hu
susi muhabiri Clirford Webb, 
gazetcs ne • lngiliz takımın•ıı 
ampı)onluğu kazanmasını dti 

, ü nmek, perı masalları ta ha~· 
) ili etmeğe benzer. .,.eklinde 
mütalfında bulunınu~tur. 

\} nı ~por mulıarriı·i Uruı:ıu 
ayı fa\•ori görmekte \'e bu ta
kımın .:\faearisı:ını mağlup e· 
deceğını söyleınektedır. 

nrezıl)al ılar, ) n i taktik 
ııesinde 

Bern. 15 (Türkte)) - Q11 

gundenbcri i,,viçrcde bulunan 
\C müteaddıt anırcnnıantar ya 
pan Brezilyalılar. ~lacarlari 
ına~llıp edebilmek içi•ı cıcldi 
b•r hazırlığa giri nıt 'ercl•r. 

Brezilyalılar. .:\lacarlıırı yer· 
den oyunla yenmenin güçliiğü 
nü düşünerek. ha\ adan O) ıı n 
tatbikını tccriıbe etmektedir
ler. B:et'de yaptıkları antren· 
manların sonuncu unda, dai· 
nıa havadan o~ namak sureti)· 
le, (13) tak•ml3rını 4-0 mağ· 

.J!,P _ Mmiş!erdir. 
(ekosıo, ak t:ıkınııııın <turumu 

Bcrn, 15 <TürkteD - S\at· 
loplukonun riyasetinde isvıçrc 
re gelen Cekoslovakya milli 
takımı, derhal çalı alarma 
ba•lanııştır, 

İsv'çreye hareketlerinden ev 
'el Prağda 2:5.000 eyirci önün 
de ıs,·eçin Halmsıacl takımına 
kar ı yaptıkları mçı 2-1 gUç 
IQkle kzanan Çeklerin durum· 
!arı, ı) ı nelıtc atmaktan uuık 
sörülmektedır. 

J(ıj 

ıı1'~ıe; lsJl,ıma ile lrı.,ilt1•11• aıa:-.ıııd.ı g e•·t•n Hl \lllıııaıı ıı(Şdt , ,., ' • • • JJI 

nonm" l>P'""' '"'"'''"'" ""'"'' (>old• b" _., r 
-~.-Sara~ · B.-SP0 , 

bugün karşı~!!~~ 
Müsabaka saat 17.30 da D0~tır 

stadyomunda yapılaca rı· 
Galatasaray - Dcyo lu~por 

prorcsyo el tak ımları bugün 
Dolnıabahl,'e Stad•nda kar;ııla· 
acakl:ırı\ r. S:ı:ıt 17 30 dıı )a" 

pılacak bu l:arşılaşnıan•n ha· 
kem'•ğiııi ı:ıfaı ,\t ıkaıı. hı) ns 
mcnliklerınl de l\lehnıet Re at 
_:1.'ayir ıle Cıhat Ergün ) apac:ık 
tardır 

ır ıı ~ " ,r f 
Okt<ı) .\ ) O r .ı: 

<G:ıl:ııasara~ıı·,. e 
tan Trak. tıf~ \ , ~ 
bahçe>. l\lıl~csrl ~~~ 1 

Çağlayan arii'ş' 3 ' ' 
C ill'lCk ( [) ıÇ'• 'f 1'J 
Ak tas < ııa ., sl t 

14 l\f..., f'' 
oğlu < ·urı>· ,r 
kan < r,otk öıcl ()!o 

lu. HatduıırııPı• tP' 
ı.ı>oı·tuıar Kayhan ~ tllll ıı 

0ğlıl (!' 

Ccı.a heyetine \cı·ıleıı 

.\ ağ•d:ı i mlcrı yazlı spor· le)'man '\rcıı 1 
cu 'e idarec !erin 17 hazıraıı hadd n ı-; (130g~ 
per<cmbC giinıi saat ] İ 30 da nl il C~tl( .\!ll'ldOJ l_A 
Beden Tcrbi)'es Bölge bınasın Ton~a.> , ıtl 1~ov 
d:ı C"cza hcyeııne diı~ctlerı tcb demır i"e r:ı"os ı 
lığ olunınakt_ad_ı_r: ______ K_·_cn_~ iz~ır 

Türkiye 
Ferdi boks 
Birincilikleri 

İstanbul ·ıuı~ol 
Kadınlar ı 

1 111as 
Karsı aş 11111 ,,;• 

, 1dııo ıı r 
Haber ıı 1l' 

Ankara, 15 (Hu usi) - Tur m llı tak Jl1 btlr:ı ~ 
kıye Ferdı Boks Birincil•klcrı pııın· 3,ı ., 

l -4 hat Ar ... ur:ı' .~ • 10-20 haziran 9., cumartc· .... ,•· 
~· ne pazar ~Unlcri saat 20 30 d:ı•ına ı;ıırtl t 

d S . S d . taııbuıda ıı'ııı P'" a por \'e ~erg arayın a ~ a bol ıaıc·ı~ 1 •1ll,ı , p 
pılacaktır. de -• ... ~ 

Bu mibabakalaı·a f sıanbul r ı;ı~.81.,;1ıı ı;r f': t 
ıo. \nkara 10, Kocaeli ıo. iı bır " •ııdı11 ;ı-t 
mir 10. Eskişehir 7. Edirne 7, izoırı \ııtıı 0 

ııı lstıı~ ı'· e 
grup b rintilikleri federa~) on b id rı11 ışt.ııi!l1 t b 
diıvetfoi olarak crm'an 74 bok (jğrcııdıfsıc·~d 
sör ıştiral~ cdccekt r. ı<ndıtlı:ır 0 111 J1l 

l'lltlsabakalarıiJ lisans arana 'ddı oıı.ıP bit ,4 
ki 

cı ,e t~ 
ca • ır. ctrııcl>te ctıı1 o 

J<'ederasyonun ferden çağır· ıırn ııılc~ 11 rıc,öt ı 
dığı boksörler: Netıcc 0ıııe 

Orhan Tu,, lia)ı'i Kuru, Fu • deıcı " 
t rnuı. , 

at B,rnl, Remzi Akı.oy, ~ P b r 
Otsar. \ li Şahap: Saim Sayg • tır. 1 1 
ıı. ıı. Hüseyin Bayraktar. Lut Dı'nollla 1tı"'l~1 fi \kta•. llıı~an Kmay, :ııunıt fal\ 11' 
Şahinoğlu. F sıı eııı 

Hakem he\(~•;: Başhakem ran ~ırıp 
Dr. Hakk• Yücesoy. atı r,ı 

Orta hakemler: Fuat Yücel, 4/0 111 ~5 ~f 
Hiıse\'ın Er, Sefik .\ :abcy. 
Ya~ hakemler: Hü amett;n :ıııo );O~~ ı r. d 

Giıreli. Cevdet Kcrt'm, Fe~ zi • ıı D 0; 111 G'eı • 
Uman, cıt\'er Bayra . Sabahat frıınsll gıııP ,~ 
tin Olcavto; Tarık Akc rpan. ~ ııt:c c~ 
Kronomeıre sp;ker: 'I'urı:u~. ııa ı.) o 
'!'artı "e kur'a hakemlerı· r ırııcn1 ~ ~ 1ııı,, 

Dr. JI:ıl·k• Yüce oy, Fuat Yil" ın .t r. ı ı• " 
O, t FeY ı. ı:rııns ,:ı 

tel, Sabahnttın .ca) o, rııo'"o >eıı ıı" 11 
Uman. dJ vl ftı 

'!'artı \C mua)ene 10 tıazı· n11 ııa ı-o'' C ı 
raıı 19;;4 l'Ulll:ırtesi gJnu a.· l\foS ıs> ı; 
at ıo da 1 tanbul Beden Tef" rı sr11;clC~ı; F 
hi) esi bolge bınasındn yapı 8 tılt1lcs lsıv 0 

k başıaıtl' ı' ~r "' ca ·ıır. es ııs • ı " 
B•letler 1 \ e 2 l ra olarak t rra c''c 0 ı .) 

p t edilmı t r. ıardll~e et: ~ııı 'ef"-
Bir maçını 34-0 kazancın "cıd:M·' c ~o" 

1 t ,,,ı.ı 
Schalke takımı sisikle ,oı"1J 

Bonn, l:l ('rürktcl) - \l~ uc~·n~1r: ~ 41 

man anıatôr ligı şampi)O~l~ec s klct S;~t 6 
nu büvlik bir farkla • Sc a .... unıı 1'' r ~ ~ 

ı r "' ıacıı 9 
04• takımı kazan mı 1 • kar > ııP pıt 

Lig' erde yeı~ ği 24 ı!Ole ~ir ı aıı 1 
ı "29 gol atan btı ınkını. k c oı nı ı'C 
ma~ında 34-0 gal'P gcln~e"l .,o 1' ID 
suretiyle, görillmemış b r 0 calet r. 
rekoru tesis ctm sur. 



~ İnsanlık bo en 
~~ıı ıun iki doktorla içtimai yardım meselesinden bahEe· 
~Yorduk. Şimal memleketlerinde, bilhassa İsnfie, Da
~ kı'da bunun çok geU~mfa olduğunu biliyordum. Bıtı 

11Y•ttın da bu hususta ~malll Ud kom~u!iUndan eri 
dılını cğrendim. Doktorlardan biri eu milııhedıısinl 

lttı: 

~ •İkJ sane evvel Batı Alman) ada uzun hlr tetklk gezisi 
!4

1
111: lllemlektJi hemen ba tan basa. fetdim. Bu arada 
elherg'e de uğradım. Ev"\'elce çılııtığım hastanedeki eski 

"tlııııe ı;oriı~Uim. Bunlara gbrduklerimin ilterlmde bırak· 
1)1 tes1rıerdcn bahsederken hlc bir dilenciye rastlamadı
fa§hğımı sbylcdim. Bana EU ceubı urdller: ·Batı Al· 

}ada dilenci yoJ..'tur: çun'b.il herkesi koru)acak bir teşck
ltıevı:uttur. 65 1 ı~ını geçenlere de lhtl1arhk massı ola· 
•)da 100 mark \erilir. Bu para ı aı buton isterse hü· 
~e bırakır 'e gostcrllen lçtimat l ardım muesseselerlnden 

1 >atıp kalkar. ı·cmesi, içmesi. gl 1ml bu muessese ta· 

1
4an ienıin edlllr •• 
''t'te pek mukemmel içtimai ardllll te~killtı bulun

lıı • 65 Yafını reren herkese de paramızla 150 Ura ka· 

11 !arı bir te.kıüt mııafı \erildillni blli)ordum. Alman
da bu husustıı lweç'ten ıeri kalmadığı anlaşılı ·or. Bite 

l '· biıJın bu hususta ,ok geri oldullıımuru itiraf etmeli· 
~ 'irtıılnci asırda blitun )anılan istanbulda ·Darıılnı:eıe• 

t111da bir mue ese brmal.-ıan ibaret "kalmıstı, h1 idare 
ıtıı lnıı rağmen bu mııes esenin mııhinı hiınıetlcr Stor
'~ı.ı kabul etmek lazımdır. Bu ilibarlııdır ki ıslahına ça-

q t )Crde, iki sene e" el muesscsenln kanatılması fikri 
g
0 
ltudılı uman buna ~lddetle itiraz ctmlJtfk. 

tt ll taınanlarda hapı~ an içtimai :rardım kalkınmalarına 
~;ıııeu) lı. l'lle\ cut ıslah edildikten ba~ka 3 eni ~eni mUes
~ 1~lllllalıdır. Bu hususta E'kafa da muhim urlf~ler 

'4ı ltdtr. Bedbaht lnsanlan korumak, onlara rnrdım eli· 
111lk insanlık borcudur. 

Enis Tahsin TIL 

anııned Ali düıı 
ltııaııi tan'a gitti 

eundenberi memleke 1 Ul'ilmesi \'e geni~letilme!i bakım 
~ ·~?an dost Pakıstan lanndan ekselln•larınızın ve 
t <14Uharnmed Alı, be muhterrm mcsaı arkadaşlarını· 
• ;efıkuı \ e çocukları ı zın m"mleketımızı zı) aretınızın 
~ e dUn sabah saat 9 20 çok lıa~ırlı o'du~unu bir kere 
t'ltı'ieD lko) den At1na)a daha ı!ade etme~ ı zevkli bir n· 

l> 11tır. zıfe bılmekte~ım. 
llıakıstan Başbakanı, Türk \C Paki tan milletleri· 

~ 'a ?den ayrılırken b·r n ıı çek sağlam esaslara da)·a • 
'la 1 tarafından selAmlan n.uı an'anevl do tluk 'e kardeş
toııı Vekllı, Garnizon ve Jık bağlarıl'ın tak\'iycsine çok 

f>a Utanları, Vılliyet er h ımet etmıs bulunan bu gıbi 
ltkl!tan Konsolosluk ı ~aTet erin tevalisi en samimi 

1 d n uğurlanmı~tır. arz.umdur. 
ı b"'~ ı::a bi mcdeıı e\'" Zatıdcvletlcrinin muhterem 

ando Pak stan 'c rcfıkaları ile çok se\ ımli evlat· 
ıı ~tııarını çalmıştır. lawıııın , c mesai arkadaşları -

1 lUhammed Alı, as· nııı ı sıhhat 'e s11ade!lc mcrnlc· e: lış etmıştır. kct.nızc a\dcLinııi temenni c· 
lllnı Alı'nın hc~ınnll derk n emn·y tin lmrulm sı \e 

11 ed Ali, h.ırckctın· dun~ a sulhunun korunması ) o 
b l:il.doıu AJansına a· undak mc~a n zc . ,.~ mc.m.lcke 

t au 'ermış•ır: krımızln ıkb l 'c ıslık balını tc· 
turk0tıraklıırını terke· min hu~u ınrl.ıki ga:ıretlcriml • 
ı tar e hu .ümclı \ c zc Cenabı Hakkın muin \C mü· 
buıafı dan eş1mc, be ıahır olma ırıı ni) az ctm~kte • 

c Unan he)ete \e )ım Yine gbrU•Urüı inşallah. 
! r; len ;,.ıkın \C sa· .Adnan l\lendcreb 
fa Cf\ crlif:c te k • 

de c•ıne b b 1 Ekselans Mohammcd Ali. Bas 
.'h;ı her gı dorç b' ı· bakana ce\ aben ~u mesajı gön· 
•rı ~er c z e 
:!e ;uhabbet ve al&· dermı,tır: 
'l'i erın bır tes r !ıı Ekselans Adnan Menderes, 

> tken tez.ahUr.cr bu Turkı:ı e Başbakanı; 
•t taeı hal ının Pakıs ıİstanbul Hava me) danından 

, nhıara sevginin mcmleketınlzı terketmek Uıere 
a~rıldığım şu sırada kendim, 

t l ~re~·ı ırasındakı aı:em efradı ,.e bana refakat et 
t "t su.; etmiş detıl mek•e elanlar namına, bize kar 

"'ıı d Pak stan arasın §1 gosterilen mı~afırperYerlık 'e 
ık~tluk ve is birli· en dostane 'e kardeşfıne hil.snil 

tar rnelllleket hal· kabulden dola)ı kalbi şUkran 
·ll"ıeğ d!:>~lık bağlarını hıslerımi ifade etmek isterim. 

~ e 'esıle olmu&· BU;ıtik momleketimııe :ıaJHığı 
·~· mız bu Zll aretln kı) metli hau· 
~ &~anlılar, bu dost- rasını daima muhafaza edece· 

t ll ıect kce sağ· ~ z. En samımı \ e en derin tak 
• ;ı.116 ~ki memleket 1 dır hi!lerımız.i liltfen kabul bu· 
~ aa an'ıaın hakkı yurmanm 'e mcsaı arkadaşları· 

~ ... rı:det ı olunda, o· nııa iblAğını rica rdrrım. • 
1 'ııı tüp .ıksclmesi Muhammed ti Atlnadıı 

~ellnı ede;ler. Atına 15 (A A.) - Türkiye· 
ıs c~ nıcsııJlar den gelmekte olan Pakistan Baş 
tltııd-A..) - Başba·ıvek!lı Muhammed Ali bu sabah 

•ı,'re· ıle Pakis • Atinayıı gelmiştir. · 
bu 115 Muhammed 1 Baş,·ekil Atinada 24 saat ka

llıtz.ıı •abab rnuhte • lacaktır. 
t t:~a 'I'ürkiveden Pakl~an ne~bak nı Surl' e ileri 
r tı.ı rneaaj' ar te gelenleri ile gorUıerek 
ltoh Şam 1~ (ANKA) - Türkiye· 

ot !~tned Ali, ye yapmıs olduğu resmt ziyaret 
~~ ıı.ı a~rılrnakta ten mtmlcketinc :ıvdet etmekte 

i ' 11d11 Ttlrkı~e olan Pak' •an Bashakanı '.'.luham 
11.ıı 01du~u kadar med Ali ~arın sabah saat 9 da 
lı bı ltorunmasındı buraya gelecektir. Pakistan Bas 
• 1 ~ rJ:> '"' ıa te$kıl bakanı burada ı;ıedreceği 9 sut 

~ 0, akıstarı ara· ık muddC't zarfında Suriye Cıım 
t ·an ınuahede hurbaşkanı Başbakan ve Dışi5le 
r~0 1 

'elt~ınrnuı et· rl Bakanı !lt guru ecektir. 

. tı~a kapanma tehlikesine maruz 
• tı, 
t oı,11

1ı 1 lnrı~el 
&eb~p ~u-

le bir ihtimalin üzerinde durmak 
bi'e istenm•mektedir. 

Hillha olarak, ·Topsıı l+ball f. 
çln dö\iz müsaadesi \Crilmc:iıği 
takdırde; ip'ık H kumaı; fabrika 
lınnın çalııamıyıc ğı: ):umas 
hatlarının :ı Ukseleceıoı ve bin· 
lcrce ışçı ve ailesinin içsız. ka'a· 
cağı iddia edılm~kt•: hUk!ımet
ten allka beklenmektedir. 

Bir otelde altı çift 
yakalandı 

Kuçukçekmecedeki ,yeşil 
kB;k • ottlınde AhUk Zabıtası 
m•murları tarafından ~ apılan 
kontroMa 6 ç•ft uygunsuz 'azi· 
\ tte ~akalanmıştır. Otel uhıbi 
hakkında takıbata baflanmışır. 

Bir kamyon kaıas.ında 11 
kiıl öldU 

Lima, 15 (AA ) - Bır kam· 
on, frtn n tutmaması ·UzUnden 

derın bir ucuruma yuHrlınarak 
parçalırmıs ve bu kata n tice· 
sl,,de ıç nde bulunan ~'Clcular • 
dan 1 i ölmtı~ dlter dördü de 
atır surette ~ aralanmı~tır. 

'\'ATAN 
,_ 

Bir eczacı kalfası 
Morfin imalinden 
Muhakeme ediliyor ı 

l'Urkıye Cumhuriyeti 
oot 

... .., 
,Jt:J 
(N 

&O Seçim Kanununu 
Tadil tasansı 
Tenkid ediliyor 

Men'i İhtikAr 
halkı seve 

CBısı 1 tnclcle> I '1 olu\ eren farklar u+andaşla· 
hu rl fı• habui kar~ısında te· n E ~ rtmaktad r TilC'C'arın •bu 
reddü• ve tnd ş ye dU mesı hak nu 6atarsam yerıl"e en s nı ko 
1ı ,orü m·m~ktey·e de: halk \amam esbab mucıbesh 'e ke.-ı. 
toplulukların n Umıt ve ı;evıneı d nı ı;Uya müdafaa eder ta\"•r
o n spette hakl gorlilmekte 'e lır tı nm s · sat lan h r ma· 
bu ~evrt>ler terafından, alına· lın yerıne hem !I yenisın•n ko· 
cak tedb rler n çabuklaş•ırılma nulmas :rla telıf ,.e ıuh dıle· 
~ı temenn s;nde bulunulmakta· memekıedır. Esa,en • len l İh 
dır. tıklr Kanunu• 'urguncu e nafı 

.Morfın ımal etmekten sanık 
bulunan bir eczacı kalfası mtieb 
bet hapıs talebıyle Ağır C€1a 
Mahkemesine 'erılmıştır. H~dı· 
&enın liÖl le oldu~u ıddıa edil • 
mektedır. für müddet C\"Vel, 
Be~ikta~ta oturan Hasan Suphi 
Yı.mat adında, 1Aboratu\3rda ça 
:ışa., bır eczacı kalfasının e\'inc 
gelen ikı şahıs; 

cc- Bııı İskenderundan bir 
doktor gö:ıderdı Al ~u 5000 lı· 
ra>ı blzımle Iskenderun'a g-e!. 
Orada moıiın ~ apacaksın.• de· 
mı~lerdlr. Suphi bu şahıslarla 
Iskenderun'a gıtmek üzere ) o 
la çıkmıştır. Burada Emni)et 
MudilrlüğUne ~ apılan hır ihb::ır· 
da, Suphi'nın morfın ımal et· 

unu 
Ankara 16 - Scçım kanunu· 

nun deği6Url:me~I hakkında ha
tırlana!! ta tın &ehrımızdekı Eh a 
si çevrelerde genış akısl~e yol 
açmıştır. 

Bugün temas etUğımız muha· 
'efct çe\ relerı, tasanyı ılk defa 
gautelerd•n haber ıld1klarını 
ö~ emış:er " bo) ı~ oır tasıı:"ı · 
nın haıır anmasındakı ~;.ı:-a• kar. 
~ sın a ha) rttlerıni ;ul0 me.n.s· 
!erdir. 

Bu akşam bu nıevz:.ı la dü Un· 
celerını sor<iutumuz C. H. P. ı:e 
ne! sekreterı Kasım Gtılek ta~::ı 
rıyı hen!lz s;örmedığıni t>elır'Ulc 
ten sonra 5unları söylemiştir: 

Son haf•alar zarfın1a. muhte hedef tutacağından dUrUst t"ca 
ıif sebep'er ılerı s!lrulerek her ret sahas nda ç1lı~nlar•n bu 
ne,·i ıh'i)ac madduının fh t· kanundan e!'ld şe e melerine ma 
tarına kontrolsUı ıamlar l apıl hal bulunmadığı da b!ldirı'mek 
'lla5ı, mus•chlık kuıley mu kül tc1 r. 

mek içın İskendcrun'a gıttıği bil _ 
dirilmiştir. İhbu Uıerine Suphi 

•- Ta nnın m•tninı ı;örm·
ılcn bir • C'Y sö~ ,iycmıJ ece ım. 
Tasarıyı bugun l\Iec ısten istedik. 
Huk!lm'crl inceledıkten sonra 
rıkrlmiıl acıklayacağız • 

qıe\k c sokmu~ bulunmaktad r. Bugunku duruma göre, t"ca· 
Bu arada \en gUmrtik tar fe ret ha) a• m za tam b r lh• kAr· 
s n lleri &!lrerrk thal malları c ıs• marc• z hn ·e• hAkim ol· 
::ırcrinde yarı an h'ıkArlar ) tı· mus·ur. Huktıme ·n bu ·ld';e 
tunden yen' mil onerler n ıu· b r son 'ermek azmi"il• '!P' tı 
red ~ı so\ lentılc.rı, halk aras n ı on hamlık ar. bu bakımdan, 
da dola~makta; al•11an her ma· halk ara~ nda bil) tik bir mem· 
lın f ~atlarında b rdcn bıre h6.· nun) et ha' ası uyandırmıı ır. nin Beşiktaştakı C\inde Emnı • 

~et Kacakçılık Bıirosu memur
ları tarafından ~ apılrn, arama 
da, huni, sUzgeç 'e bır mıktar «Santral Mensucat» fa bir i ihfilaft cıkh 
da morfın buulnmuştur. Suphi· ' 
nın karı~ı. derhal İskenderun'a 1 
bir telgraf çekerek. e\ de arama 
~apıldığını kocasına bildırm·ş • 

Dıter ta aftan yıne bu a şım 
temas ettı~ımız C. 111. P. gen•\ 
başkanı Ahmet Tahtakılıç da a~ · 
ni me\"ZUd funları söy:emı~'ır: 

• - Scçım kanununun değışe· 
ceğlnc dııır haberl~rı bu sabahki 
i'azetelerden oğrc:ndık. Daha ev 
ıeJ bu mevzurla mUtalAamu: a
lınmamı§tır. Bu tasarı torıre· 
h'\in fah•I b r ıdare te~ebbUsfine 
glri lmesi., !) tr ahıirU r.:ıb' cö· 
r!lnt.h or. Umumi e!kAr bu tef•b
bilslcr kar~ısında IA~ ık clıın re· 
aksi) onu gösterecektir. Partimiz 
bu mtwzudakı göru< t>rınf yakın· 
t!a açıklayacaktır. Bu glbl mes • 
lelerle utratmak•an,a. mrmlcıke 
U f.erıye gotUrcc k munasebet· 
fer Uterfnde ça:ı5mal ı tercih e· 
derdık.• 

Olası 1 lnrlrl,.ı İıitl S ndika•ı durumu •a:ıt 
e!ml;tlr. Fakat Haziranın hııf· J:-1 de haber almı•, Bölge .Iü· 
tası ol'.luğu halde ı~' eren taah· c!ırlUtundcn mUfet ı istem f, 
hhdünU fa e mcrnlı:: ve ~·enıden {'kat mUdUrl!ıktn mUfe tiş oı· 
harekete ge~en sendıka, i e- nıadı:ı. klm·evı dt gonduemi· 
r~nle J6 Hazırın gUnO saat 1i • eceklerı kendi er ne bildırılm"s 
cıe görO~mek !lıere bir rende· tır. Bunun uıerıne sepdtka. Si\'" 

\il temin etrr.ıştir ı cı ıt:ı müracaat zorunda kalını;, 

tir. Tclı;rafı alın Suphl İ tan-

bul'a ge ince yakalanmıs 'e l. Seı;im ankrtimizin neıkrleri ha J..kında noterlikçe tanzim olunan 
A~ır Ceza Iahkemesıoe Se\ke zabıt \arakası 
dılmiştir. 

m~s0~~~ ~~~~~~ı~~J~b~::a~~; Seçime ait anketimizin neticeleri belli oldu 
hapıs cezasını ıcab ettırdıği bil 
dırılmektedır. Sanık diln I inci 
.\ğır Ceza .Mahk('nte.sınde başla 
~an muhakemesınde ı;uçsuı ol· 
duğıınu ve hA.dıse}'i ıı~renip po· 
liAe ihbar etmek ıcıo Iskenderu· 
na gıttığıni sö~lemı~tır Durur 
ma bau hu•usların tesbitl i~ın 

Bununla beraber f$\"eren dtın dI:er taraftan da \"ti! ete dılek
bah i$çilerln 24 tez~Ah )Crlnc çe ile ba•"iur r.:ık polis ba•km· 

1'! teıgAh calı~tırma a başlama nın k ldırılmasını talep e mis· 
l•mnı sebep sayarıık jandarm'.l t.r. Sendıka bu taleb.ne mu\ azi 
\e polıse mUracaa't6 bulunmuş- oıt'rak Bolge Mudurltiğtine mü
tur. İ~çiler, l&Hrenln bu here· rıcutıni yıldırım te' grafla te!~
}:etinl lo~avt ma?ı retlnd" tem:. rarlamı&tır. 

başka ı:iıne b1rakılmıştır __ _ 

Türk bayrakları 
Berlin Festivaline 
Uçakla gönderildi 

(Rnsı l lnciıfo l 
!arı uçakla gônrlcrilmlşlir. Rasın 
Ya\ln Umum Mtidilrlüğu t .. rilhn· 
da~ \eri rn bayraklar festh·alc 
iştirfık eden diğer 28 millcfrı 
bayrakları ara ında yer alacak
tır. Filme ait istanb:.ıl foıo~r-ıt
ları \C Şehir Tbatrc u füj! örü 
Max '.\lcinrckc'nin Turk l"ılm 
Do,tları Dcrn llinr bir ccmi'c (j" 

!ar.ık bizzat hazır!aı!ı,.ı orıji11al 
lstanbul ııfısi de a) ni uç.ıkla Bcr 
!ine ı;:öndcrılmiştır. Bcrlın Jo"ılm 
}'c ti\.ıli 18 i a 28 haziran arasın 
ıla ) apılacaktır. 

Dükkan kiralan 
maeı 1 lnciılc) 

evler de ayni hUkmc tft.bi olacak 
tır. Ancak kireci muka\·de hti· 
l..ulmtrıne ri:ıyrt ctmcıst hakkın 
da tabii~ e da\'ası açılacaktır. 

Ticareth:ıne J.inıl:ırı mr.~rıc~t i· 
tin Ganlmrnkııl ~ahlıılcrl Der 

ncği Bıışkarıı nP- dıyor? 

Tıcarethane k,raTarının &er· 
best bırakılmaması mc\•zuunda 
esnaf 'e tiıccarlar tarafından 
hukumct ııcıdinde ~ apılıın te· 
şebbUsler; son haftalar içinde 
oldukça ertmıf bulunmaktad•r. 

Bu hareketlere karşı, Ga~Ti • 
menkul Sahipleri Derneği Beş 
kanı Emekli G('neral Surena 
İlmen ıu cevabı 'ermektedir: 

•Simdi tilccar 'e e!naf aya· 
ğa kalkmı~lardır. l\laksatlan ki 
ralara zam yaptırmamak: dük· 
kanlarım•1,dıı, ticarcthanclcrı: 
mizde, şimdıye kadar olduğu gı 
bi bedava o urmaktır. 

0

Nc gariptir ki, baz• re~mi şah 
sı)"etler de bu gUrUltUlerin hak 
lı koparı'dığına dair ~ anlıs ka· 
naata me)letm(')'e )liı tutmuş· 

lardır. Halbuki, rn!!mlekctimiı· 
de karaborsacı'ij!ı. istifçıli~;. lh 
t karı bu gUrilltUcil zilmre ~ a· 
ra•mı«t•r. Bu yllıden milyonlar, 
milnrler kazanmışlardır. rııla 
rından b r"si ç kıp da: ·Ben u 
ruz kirada oturu) orum. tşıe 
malımı da bunun iç'n ucuzn sa 
tıyorum• demiş m"dır? B!llk"s 
bu uruz kiralar ) Uz.Unden, dev· 
leıe Hrgl ödemekten bılr. kaç· 
n1ak fırsatını ~ide etmişler: böy 
lec(' memleket ve dC'\·let menfa 
ellerine karşı. l·endi menfaatle· 
rıni Ustiln tutmuşlard·r. Ben·m 
kanaııt'mce hayııt pahıılılı~ı. 
bir tilcear veya bir esnafın, 50 
\ f'Ya 100 lira fazla kira ödr.me 
sıyle meydana gelmeı. Bır hak 
kın iadesi demek elan yeni k:ra 
kanununu dcı:ıştirmc' i düşün· 
mek de, bu bak mdan h ç bir 
fayda temin etmeyecektir. Orta 
da bir 'akı& var C. H. P. ikti 
dar• zamanında bir altın lıra, 
10 Ut:ıt !ıradan 45 kAC•t liraya 
kadar çıktı. ş mdı ise bir aJoın 
lira 57,5 kağıt lıradır. Paramı· 
ıın bu dü«UşUndc, ı mdı ortalı· 
ğı telfıca vermek istcvcn ticaret 
erbabının rolU hüyuktUr. Yapı 
lacak is. bu sükutu önlemek· 
tir. Bu bakımdan, r:azetclerde 
, Men'i İhtıkAr l\anunu • ha vadi 
sıni gordUğlım zamıın çok sevin 
dım. Bana övle ı;clıyor k1, lif· 
ke) 1(' kalkan bu baylar. cok ı::ec 
meden zararla oturacaklard•r.• 

<<Daily Telograph» gaıo· 

t sinin sahibi öldü 
Londra, 15 (AA.) - Muhafa 

zakAr ,oaıly Teleı:raph l gazete 
sinin uhib 'e başmuharriri 
Leni Ctmbro·e, dUn sı;ece bir 
blb kr ılnl mUteak'p Southamp 
ton hutanetinde b·mU~tilr 

<BaH 1 incide) 
kuy ucularımızın ankeı fışleri, 
bınlerce fış arasından a;ıTııarak 
tasnıf edılmıştır. 

Dun, İstanbul altıncı Noten 
H.mdı Selçuk un nezareıı altın 
da, tasnıf edilen fışler bırer bı 
ter tetkık edılm•c, )Ukıiek Se • 
çım Kurulunun ılAn ettı~ı neti· 
c<'ıerc en ) akın ıahm nde bulu· 
nanlar sıra ıle ta~ ın 'e bu ta) ın 
lsi de bır zabıtla tesbıtedilnııs· 
tır. 

Buna i:Orc, 1000 lıralık biı in 
c: muktıfatı Antak~ anın Hassa 
bzasında çıftti l\lchnıc:t 'l'csbih 
kazanmıştır. 

B,µ oku~ ucumuı seçım netice 
sini (503 D P.; 31 C.H P.; 7 J\lu 
lakil) olarak tahmın ctnıışlır ki 
bu netice Yüksek S çim kurulu 
nuıı i';m ettıği netice ere en yıı 
kın olanıdır, 

ikincı.>i tn.> in <'im k için (498 
D.P.; 31 C.ll.P.; 5 C.M.P.; 2 T. 
K.P.; 5 .?.lustakıl) ş klindc tah 
mın )apan Aııtal,>adıııı Alı llk· 
bahar ı c, (D.l', 503; C.11.P. 32, 
Mlistak : 6) t:ıhmın · ııi ) :ıpan Is 
tanbul Sanıat.>adıın Celile l' u· 

ıı arıısınd.ı noter tarafından 
kur'a ç(k lmesi hizumu ha ıl ol 
mu< 'c baş\•urulan kur"a nctı· 
c( inde lk ncilıgı ~ nı 300 Jı· 
ralık rnukııfnu Aııtal~ a Başlıcy 
Asmaaltı 12 numarada kundura 
Cl r\lı Jlkb har; tiçunculu~U \a 
ni 200 lıralık nıiJ kAfatı da Js· 
tanbul Samnt~.ı Çınar No. 184 
de Ceh:c Ulu•u kaz.anmışlardır. 

Tahmin dcrccclcrınc gore da· 
ha sonraki ıkrami) e 'e hcdı) e 
leri kazanan oku) ucttfarımız da 
liUnlardır: 

4 ,.e 5 lnrl: 
Vatan l\lr.mleket UA\el('rl ka· 

znnmı~lardır. 
Mehmet TürkçU: Utunkoprü 

Muradı~ e mııhallcsl Gazı l\Ieh • 
met Mektebi ) anında keresteci. 

20 milyon liralık 
Mensucat if 1'~1 

Edilecek 

Şıikrti Dem ıra) ak: Aydın, Sı-
nemacı. 

6, ;, 8 inci: 
Bırcr Çorçll takımı kazanmış· 

ludır: 

Yusu! Erkan: Edremit Beıe
dh e hesap ı lerf mtidilru. 

Ramazan Engın: Bayındır Bı· 
.>ıklar mahalleJı. 

Mustafa Ak,>ıl: Kırklarelin:n 
\'ıze kazasının Çakıllı kci;ı tinde. 

9, ın, ll, 12, inci: 
Gazettmizin ııçer a)ltk abone 

lıcdı) esini kaıaıunıflardır, 
HU eyın Acar: Goçbe~ lı huca 

ğı İzm.r - Kınık, 
Ha~ım Butuner: Kemalpa~ı 

mahallesi Gıildıbi sokak No. 1 
Ufak. 

H. İlgü ; Ycnişchır, 'leşruti 
)Ct Cııd. No. 26/1 Ankara. 

Tah in Ergtin: KAhtane kôyti 
Kl\'Jrcık sokak No. 20 Kasıamo 
n·· 

13 iinrıi ılen 2() nci) e kadar 
ılcrrı·c alanlar: 

\"ntan nr. riyntıııdan kitap he· 
dh rleı; kazanını !ardır: 

Suz.ın Gilndoı!du: Ha~eki Sel· 
çuk Sultan Camı sokak No 7/1 
lstanbu•, 

Ha n Sıı) gın: Vali Konajtı 
Cad. Ko. 52/1 İstanbul - • ·ı~an· 
ıa~ı. 

Ihsan DerinöılU: A'lkara hat 
tı. Biçer ıslas) onu k!Sy bakkalı 
E ki C'hir. 

Alı C'arkçı· Tu cu Murat ma 
hallesı No, 66 Edremıt. 

Cemil Hardal: Sofular maual 
lesi Dede sokak •·o. 44 Amas· 
)a. 

Ali Parmak ız: Demirciler 
rnahalle!i - Ba)ındır. 

Fahri Çetin· Ortanca sokak 
No. 67, Senar satıcı. Pendik -
htanbul. 
A'nı Değer: Be~ıktaş Spor 

caddesi Yenlyol sokak No. 7 
Istanbul. 

Başbakan 
D.P. Grupunda 
İzahat verdi 

C. 11. P. il hil kanı hl Allaha 
bırakıyor 

ki eder es keyfı) eti senrJ.ka~ a Ser.dıkadan Uç kışilik bir he· 
C.:ldırmı~ıcrdlr. İt\eren d Ça- ,H fabr ka)a ~derek ış\'erenh 
h•ma B:ı anlı~ının Bölge Mlı-J . 
ôurlU~ünU durumdan haberdu muzakerelere geçml;, fakat bu:ı 

Son •cı;im.erdc ~örUlen bazı 
a ksaklık:ar dola;, ıslyle set!m 
kanunu hilkfim'erlnin tadı'i ka
rarlaştırılmış ve hlikıimetin ha· 

clmı•tir. t<:ın hır nefce huu olmamıftır. 

ırladıı:tı tasarının adalet komis· 
~onunda milz.akaesine ba~l~n
mıştı C. H. P. i baş.l\.ını ., u· 
kıt İlhami Sancıır bu yeni kıı· 
nun tasarısı içın 5unl ırı sôy'e
miştir: 

Bolge Milduril Bedii Stingil· ı, \eren. i çılerln 24 tczgAhı d:ı 
tay; vaka ~ rine gelerek ıncele- ç h•tırmak zorunda bulundukla· 
ır..elPrtı ba~lamış. i•cıler hakkın- r nı, aksı halde 20 ışçıyi işi!· 
l il İş Kanununun 16 ncı madde rınc'cn uı.akla,,racağıı.,. soyle
slni tatbik torund• kalaca ını mektedır. Dun l;('Ct saat 2-i de 
bc'irterek faalıl'C'ti duran tez- \e fabrıka çC\Te nde kesif mik· 
g.ihlan tekrar çalı$1ırmak iste· t rdı jandarma kuvveti bulun· 
m §lır. m~kta>dı. 

•- Memurların slp;! kan:ısf· 
ı~rini iı.hara \'c aday ılt imkan· 
larınıı mc)dan \'<'rmiy ,.e • Ş('k.l. 
de alınacak htr tilrlil etib!r ıın· 
tidr.mokratık bır zıhn•~t'tin mah 
ulUdllr. Başka mem'·l:ctlerd0 

memur arın grev hak'tı bile ur 
ken bunun tam tersine hır yol 
almak hazır bir manzar~dır. 

Bız lmkln \"e takatimiz dahi· 
Ilnı!~ 'azlfc.} e dtvam edb o ruz, 
cdrcrğiz. 

Üst tarafı galıba Allaha kal 
clı ~ 

• 

il Sağhk Müdürü 
Doktor simsarları 
• 

kin demeç verdi 

Dünya Kupası 
<Ba~ı l incide) 

ı:osla\ya; Brezilya - Meksika: 
Uruguay - Çckosloukyı ta· 
k•mları dlinya ıamp yonasının 
ılk kıırşılaşmas nı yapacaklard r. 
Son dekıkada ald ğım b•r habe 
re göre, TUrkı~e - Alm&nl'a 
m•lll maçının radyoda verılme 
sı Jı;ın çalı.ı maklacl•r 

l.\tılll Takım Kampında 

Loıan, 15 CA \.) - Ayın 17 
sinde Bernde Alman~a ıle kar· 
fılaşacak· o~an milU Futbol ta· 
kımımız buı;:un saat 10,30 da 
Loıandakl b!lyUk Olınıpıyad sta 
dında bır saat sUre'l hafif b r 
antrenman :ı apmwır. Takımımı 
un bu idmanını se~ retmek üze· 
re 15 kadar ıs, çr('l• gazeteci 
fotoğrafçı saha)& gelmıştır. 

Al rıca 500 kadar da Se} ırci 
Suruar ku'lanan doktor.ar hak takımımızın çalışmasını al:ıka ı· 

kında hazırlanan kanunun ılk 1 ıe takıp e mı$t1r. 
tatbıkatından olmak tiz.ere dört Fiıtbolcularımıı buiUn öğle· 
doktorun Tabip Odaları Ylıksek den sonra ve,·e) ve Mor.treux • 
Ha)Sl) et dl\ anı tara!ınd.n ceza· de ctobUsle bir ıezınU ) apmı$ 
landırıldığını dün .hı dırmı§tik. \e ak&am otele donmUf:erdır. 

Il Sağlık mudUrü Dr. AbdUr- ~.MU takımımız ,ann saat 18 
rahım Ba, raktar bu me\'zuda de Ollmpı) ad stadında , pılı· 
d!ın kendı.sı~ le itiruşen gaıe· cık olan açılı• merB!imınde bu 
tect.erc sun arı stiylemıslır; undukbn son·ra Yutotlav~ a -
·- Sınısar kullanan •:loktorla- Fransa mılll macını SC)T~decek· 

rın cualandırılması husJsunda tir. 
$imdiye kadar elde me\ctı.t bir Fu•bolcularımıı 17 ha.tiran sa : 

-------
Amerika, 
Fransa' dan .. 
Umidini kesiyor 

CBa51 1 tnclde) 

Anupa •avunma andlaşması 
ta dık edılıncl)e kadar, Fran 
sa a ) ardımın durdurulması· 
nı ı t<'m ~tır. Eğer bu, Fran
sa. ı mu bet ~o:da harek•te 
g "ırır e ne lılA, aksi takd!r
d~ ko111:re \ e Be) az Sarayın 
Fran a için daha faıla pau 
s rfetm!) cceğlnl ümit ede· 
r,z.• 

• The Daı'y Mırror. gaıe· 
te ı. Bir tŞık Amerikanın Us
EUnU Batı Almanyayı nakle

t-b lece ını. hattA Avrupa· 
dan tamamı)le çekebıleceği· 
nl ) azmak•adır. 

Gaz.ete ,·aıı ına sl!yle de
vam etmektedir: ·Fransız ko 
mu"ı~t partı•J o kadar kuv
' •lııfır ki. bu mem'eket bir 
NATO mU•ttfılti iken ko' y· 
lık a tarafsıı ar safına ,.e bu 
radan da komtinısUer cephe· 
s ne gccebı ır. Fransa dı& 
Si\ ase muz \'e milli servetl
mııe } o tek olmustur. 

krnun )"Oktu. Tabip Odaları kz:- babı saat 9 da Lozandan Ber 
nununun htikumlerınln ltüa:ı et· n'- g decekler , e akşama kadar 
sltlığ, sebebıy e 51\'Cı!ık s.tms~r fehir cn·arında b·r otelde ı;u· 

ııuıuıı JııJuıbtrtmlıdeıı <Ra~ı 1 incide) ku !anan doktorlara 'e &:msar a· rahat e~tıktrn sonra mahallt sa 
Ankara. 15 - Sumerbank mı lelmimiıi ziyar(!tı hakkında da ra mUdahalede bulun?.mı~ordu. ule 16 de Almanvava karcı ilk 

E er Fran«s tarafsıziığı 
tercıh eılcr&e bu takdırd!! Av 
rupadakl U silmlizü Batı Al 
man~a ·a nakletm•k Hya Av
rupadan çekılmek karar,nı 
Hrme ıyiı.. 

mu ileri üz.erinde b.m fırsatçılar ızahat \'ermıstir. Doktorlar ara~ında tc\ ali eden maçlar nı ) apacaklard r. Bura· 
gayri tabıi bır buhran )·arr.tmek ı BugUnkU grupta Memış Yazı- şikAyetler neticesinde Hni k.a- rııı: yabancı futbol çe\Tc:erınde H b b 
tadırlar. Vurguncular Sumer- rının bır sual takrırln! Zıraat nunun çıkarılması hususunda fa, k kanaat bu maçın çok çekiş- U U af fiyatları 
bank mamulleı ini top?ıyarak fa Bakanı ce~aplandırmı5tır. .!yete geçlldı. bu sure 'e bu sr· mel olaca~ı uzerınde ıophnm~k 
hıs fiıtla satmaktadır ar. Hukü· l,ııbnRn na~hal<ıını yurdumuıa ne toplanan yüksek sağlık şura· ıa 'c hattA Turk l\Iılll Futbol <B•!ı 1 incide) 
met bunu imlemek icın 20 mil· gPlb or Gınca bu dört doktor hakkında Tak mının famph onada b r sur dan vasıflarına gor~ tenzıllt yap 
~onluk mal itha ine karar ver- Ankara 15 <Hususi) _ ina· 'ıms r ku,landıkları \e melek prız tekım olab lece.l!i ihtim~li mak suretı)le mUba>aa edı e -
miştır. Bu mallar ~ ekındol bo: nılır kaynak' ardan öğrendH!lme ıcref ve haysı~etine a~ kırı ha- de leri silrulmektedır. Alman cektır Bu tenz Here ait e.;aslar· 
mıktarda plyasa)a arı('rllleceldir. göre Lübnan Ba3bakanı bu aJın rtket ctııkl('rı ıçın 3 'e 6 ay kafıle baskanı bu m ç n kendı la haremler Toprak Mahsullerı 

U t dd ·ı , lrmisiııden sonra memleketim'· mUddctle doktor ıık yapmaktan 1 t hl keli b r ma" Ofisince :anum "~ İkusat ve 
yuı urucu ma e 1 0 ~ ' menedı me kararı \•erilmıştir. Biz. elrd ~çın ebn 

1 
e k • Tıcaret \·ckAletince t.asd k olun .. d I . A 'k d ıı zı:ı aret edccektır. Lübnan Baş. d 1 k il . 0 u.,unu c ır ere demı~t.r 

muca e emıı, mcrı a a bakanının Basbakan Adnan Men e ıı saı; ı m dlırlugü olarak k. duktm sonra UH;ulanacaktır. 
övüldü rlercslc ~apacağı temaslara si a· bu kararı tatbik ctuk. Aynı ea· 1 1 

k Demır o u sta onlarına \! is 
si mahfıl'erdc bliHlk bir eh;m· • hıslar tekrar bu gibi hareketler • Do«tumu7. 'l'Ork ta ımı mu lielelere uç kııometreden uuk 

Auocıaı~ıt Pr~u . t . ·1 kt di j de bulunrlukları takdırde ken'.li hakkak kı sUraılı ve er.erjık• r m afelerdekı alım 1erlerlnde 
Washınston, 15 - Birleşık A • mıye. _!_erı. me c r. • • - 1 rine daha ağır cez.alar tatbık İspanyaya kar~ı ald•ğı ne• ceyı atın alınacak hububatın dem;r 

merıka Kongresının dış yardım Onıversıtodo yonı tayın lor 1 cdılecektır. bılıyoruz. Esasen bu maç.' mU :ıo:ıarı ıstas)onlarına lıman ,e 
la ılgilr mOuıkerelerl &ıra •nda Ankara 15 CA A.) - Ankara 'l'emennı edilir kı kanunun ehas slar·m ıa tak•p e•t re\ k )a ıskek ere kadar cl .. n nakil 
TUrkı) ede, kaı:ıuna aykırı bir ce Ünl\ ersit~si Tıp Faktil•esınde a· mUsluıt tesırı g!Sr!ilU~ 'e sımsar SUpheciz kı kaıanmak i~'n bU 1 m .. sraflan ıktısat 'e Tıcaret Ba 
kilde kaç~k olarak uyue.turuc.u çık bulur an Adli Tıp Profesör· kullanmak Adeti ortadan ka kar, \Un ga ret mıı.le o; na ·ac~ ~ z.!8 kanlı~ırca tA~ in edilerek du;fi
maddeler malAtı m('selesı bahıs l !Uğune, Fakülte Profesör kuru b•n şahsen bundan Umıtllyım.a kıı• •maç. kaıanac~k mısı ıec kt r Anrak her han ı bır is 
konusu edılmış " b~ı konuda lunca seçılmlş 'e senatoca da •eklind,.kı b r s•Jalı e' e•' • dl· ~ erı deıxı ama 1mklnsıılıtı do 
s~ı R'an merlkalı ıdar~cıler, u:ıgun iörtilmue ol~n a)ni ders 1 1 • ye ~e,aplandırmam kabil de· la)!!. e aynı mahal lçınde alım 
Turk hlikumetın .n bu liıı.bı ga). doç('nti Dr. Cahil Özen ta) ın e· Yo cu ar indikten onra ğıldır • ) c.-lerın. dt: flırd ğı takdırde, 
rıınc~r(ı 'c .~uzır faalıyNler~ 1 dilmiştir İstanbul Tekn·k Üni· bir uçak yandı n ki ) c ucreu bakımından bır 
)Ok c•mek ıcın hıırE'ketc gcçtı \•ersıtcsi Mımarhk FakU:tesınde Hikmot Küçük'ün dv:uş· d"ğılikllk yapılmı,·acaktır. 
ğıni b yan Nmi§lerdır" açık bulunan ikinci bina bill:lsi Oklahoma, ı:ı CAP) - tcer· Toprak Mahsul eri Ofuince 

A 
'

. t 1 k t u u b sinde 78 kııı bulunan DC·4 ~ol b u... d vam m ıya o an yapııı Profesorltığune, ç ne ına masına UtJ " hazırlanacak 0 an alım barem. 
k d 1 • d • · bılgıs kurs!lsU e) lemlı Dot('nti cu utağı bu sabah erken bir saat lerıne göre bu unacak hatlara ar "'f erın urumu ıyı 1 ıoı t le burada mecburi ınış •apmı.. erHI c k 

" 1I. Kemal Sö) emezoı; u a}ln " ~ ı iHten, mil tahsıli daha ı~i e\' 
La Ha~e 15 ( ~ A) Leeu· a·· "iT )oleularla milrC'tlebat alana 8 • K.ıdıktı~·de karısını. laynal"ı:~ı- f h 1 t ı. k 

: ' ı - . e m ~ . ' 'ak bastıktan pekaz sonra uçak , ıa ıa ma su ) e ı§tırme,.e te;\ -
wanrden lı lklı karde~lerın ı;ı~ Diyabin'de dolu ıatar ı bırdenb re tutu.muş 'e tamam•) nı "aldn.ını öldüren dokumacı etme": ve Ofisçe ın..Ubaı-"&a o.u. 
hl durumları memnunı) et Hır le , arımwır. Btı)'Uk uçak. 75 Hıkmetln duru·ma ına bıı!!1ln I· nacak hububatın daha kol y u 
cı olmakta dc\aın etmektedır. yaptı 

0 
ru \e 3 rrUrtttabatla N·w kıncı afırc~ıa mahktmesind tir tıeını temin ve hububatın )et·r 

Cumartesı glinO yapılan amc1i- 'am edı.ecektir. Bu celseı1e. kil· urıldıgı bolge er ıcabı kalıte 
) at şımdı) e kadar hiçbır ıhtılAt .Dı:ı ab"n, 15 <AA 1 -:- Paz~r ı:U 1 ork'an Los Ang(')e<c gıtmek • .tıltn J:österdı~J ıki mUdııf:ıa •3· farkları da nazarı a ınmak car 
japmamıştır. nu kaıamız.a y~gan fıdde•lı :ıağ tr'd · hldi dınlenerek muhak \ ıc ~ n tı}le hububata ba:r.ı prımler ode 

Bilot karaborsaıının öııü- kmiurdla1r 'e kc~;'lı bti)il~lüğ~n~:: Vali ltullan rn diye 11 O ~alhasına J:e\,.cek vr. sıı,cı ·as cccktir. Bu arada Anadolu Top 
. . 1 ° u, e ı er tam .me 1_ ha1'kında mutaJAa~ını &er·:it;Ie· baş buğda)larına nazaran daha 

ne geçmek ıçın çare sara u~ratm ~. bh e~ er yıkı santimlik kurdel rnakası cektır. ı:ıı e\safta bulunan ekmeklık A· 
m•ş ve bır kısmı da öncnıl su· 1 b b • d ı 

Yeni Delhi, 15 ((REUTERJ h • ö tU 1 Maktul erin koca ~e a a rı ı a o u be) az bu da)larına kılo· 
rette a. ar g rmu. r. yapmı'- ar 1 •1 1 d h ... d b k h b ıtd ·ı h Yeni Delhıde hır sınemada. se· " o an 'e ,, a atta an f r JT11~ a r unış s a u., a~ arı a 

)ircılerin ellerı bilet )erine dam Sovyct corrahı Prof. Oto Sanaık~rlar ı Oernetınln ı:elmis bulunan jandarma baŞ"A. r'cindc han Trak a GUr.ty Do· 
galanmakıadır y d" " ld .. Do'apderedekı ~enı lokallerı bu dık ısı Cema• GtiHn de bu o• ı· ğu \C d. er Anadolu durum 

Sinemalar o. derece kalaba!ıl. u ın ° u gUn törenle açı'mıeur. Goka:ı 'ın rumda d,ucı me\k!lnl aJeca~ı- !sert) buğda,ıarıra kf1oda üç 
olmaktadır ki, karaborsanın ô· Mosko\8, 15 (AA.) - 1'ass kurdelt}i ktsmesı ıçin hazırlan nı b.ldırmlş \e mıhkemr he:ıet kuruş. b nlık e\Saftakı arp la· 
nu alı.,amamaktadır. Bu guret· Ajansı Sovyetler Bır:ıt"ı İlım mış elan 110 untım bo\'undakı bu hteCı kabul etmı~tir. r:ı kıloda ikı. ıiha beyaı arpa 
e bir ki; nin ikı btlct alması ön Akadtmisi Azasından Sov)et özel makasla, CGöka:ıın istanbu. BugUnkti oturumda kati 'e ka harıclnde kalan dığer Anadolu 
ıenmektedlr. Cettah \e 1 ımı Profesor Serge da bulunmama ı dola~my.e), yınpe!ier!nın karşılaşma ı dol • " Trak'a da le ı•.en be aı ar· 

Ellerın damgalanmau, ilk de Yıtdln'in 64 ya•ındı o duğu hal Beyoğlu Ka~ makamı HaHettın yısh le mahktme salrınunda rl,h:ı palara da kıloda b r kurui. ~ u· 
ta seçimlerde tatbik edılen bır d~ ansızın ölduğlinu bıldırmek Hakıpoğlu açı,ış kurde!Asını kes sıkı ınzibatl tedbirler aıır.acık- 1 fan k loda bir kuruş prım 
usuldür. tedll'. mı$tlr. tır. denecektfr.ıı 
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A!\"'XARA 

.., :ı~ Ac;ılıe •• PrQ6ra m. 
, :ı:> Günr.rdın. 

'r 4S Haberler .-e han. ra onı. 
• 00 Karma vıbr.h mU:ı:lıtl. 
ı O ~dr MarUn orl<eşt1111ı ile 

u.bah n~ c•I programı. 
ı 00 ounun proııramı •e kapanı.o 

'*** 11 Si Açılış Te prognım. 

12.00 Asker uatı 
12.:ıo Be!ılrc Aber 
13 00 l\t. ., • .\yarı n hııberltr 

SERT VEYA .. :,. 'I 
YUMUŞAK l 

HER SAKALA :. 

l3 ıs nad o salon or utraa Şd 
l!han Ozmıy a H:ı. dn · fan· 
tf'zl mozaik, b) d 'Ambro ıo 
Mlmozaıann h 1 ası 1' I P c 
cini Pucclnlana Fanmı ı 
d ı Bru dmaru Saadet hCil 
n.aı. 

1 • 30 O l• ~azct si. 
13 4S P.ad'l'o salon or .. r.5 ruın n de 

qaı 

14 00 Hava rapcru. ak m ııro ra 
mı .-c bpanış 

BULMACA (Jm1mJn 
1 .2 3 4 5 i '7 f 

1 
ı ay her r;ıın 2t '1.L. - 15 ıun ı~~o 7 .L. - 3 etin ıı ı .ı. con '-«>lıtucdca 

!t** 
• • tula br.her 1.tllmr için hU f;llD 21 kuru alınLr.) .. -\=1- -_\ 1 Kllt,\UK IODEH:\' 'll.l.A -

2 a..ss Açılı n pro;;ram 
ı; 00 ema at Erıökmen • Iamet 

Uıturlu • enn.n Vural • 
Mua•afa af;ra r dan bcra· 
ber arlcıla• 

t-= lllJ • l Dcıı"z kenarında Bahçe içinde, 
w - . - • • - -.. - 001\TOR Ç!PltU'l' _ Cılt. :Saç, şahane manzaralı ı:cni;ı beş oda, 

.. j 
Zührcrl fütehas ısı. Beyoğlu blı\ lık verıı ıda, ı;crli dolaplar, 

~ 
- - - Posta soı.ak Telefon: 43353 elektrık, gaz, d:ıimi ~u; pliıJa, 

lT .20 Rl"" 06tlC'Um ıur armon mı· k 1 t ( d k'k 
,__ . --- · -- . - ı ee)e. ram\a~a ır;er aıa. ırıkası tef hı.un Ktınc;f'l aı c.-. ~ Dr • .\Bİ IEl.EK - Cilt ve Zıih· Salacak, Topraklı :sokak 'o. 19. 

\i. Turıne t.ıar bl J. Stra· revt Hastalıklar M!iteha s1sı. Re 
~nd~o~crıı~~rrt~~~rıı. ~ 1 

"" yoğ'u. İstiklal Cad. 407, Tel: 3G A \' ''Anı: iLI: AR:,,\ ·,ı-
Grtrı:· D3ru No"eçınntar ., -,,- l i 41406 f iSI - Küçük) alırlan Kartala 

ıg 00 !;~ Ta ltt'nt • Solmaz Te8· 
00 

• • -1 - - Dr. HAS \X lll;!'i1' t•-OiL<:I· kadar nıuhte i! semtlerde. man· 

ıı 15 Ptruıts• ı::ıııı 8 ern ==--------------' .\IF.'.li - .\lnrnn ll ası:ıhanesı sa :ı..1ralı. bahçeli (\ter in~asına mü 
ıs.30 Radro il• inııı e bOLDAN SAÔA: l bık doktoru, nakletit•ği Fenı-r· saıı müfrcı ar a ar. 
1845 Pl;ano refakatinde tarkılar Bll in 3 - Bir nota 4 - üate bil bahçe Dalyan \ra'ık 16 ~o. Müracaat: Bo~taııcı Son tram 

Oku)'an · Sevim Tac Ürtlt dırmek S - Bir Peygamber; Zart d h .. h l k b 1 
Piyanoda· Mua eı G ncrı. edatı 6 - Akdcnı:ı:de bir ada. 7 - a ergun a ta arı•ıı a u et· \ay durağı :No. 538. 

1!100 M. S .~;nrı ve haberler. Re~. Boru sesi Bir ıorıı r.datı a _ mekıedir Tel, 62:>46. ------
19 ıs ·rıırlhtcn b r yaprak n r bn ..an. bte4tnl elde etoır . \'HXİKAPIDA BlRI~Ct kat 

· EML IC 
11120 Pasadobıe•ırr '"i UKARDAN AŞAÔIYA: ı - Bir 600 m2 beto:ıarmc depo kira· 
lll.30 KöY\ln saati o n 2 Bir nida. 3 DUzenle· 
ıt 4!1 Yurttan ı~r me 4 _ Bir erkek adı. 5 ııuı lıktır. 1 eleC<Jn: 13370. 
:o.ı:. Radyo ı:a etr ı. 1 böreklt'ro kartı kullnnılan bir mad• 
20.30 OenC' 5e lrr n il" idi dr 41 :ıazııı hükUm 7 Beyan 
21.15 Hep1mlztn saati ed tı Alçaltlar B - Şeırar bir mad 
2ı.:ıo B?lllur.ıı C"ltt kon erto ıı::e· de. Bir U:ı:nımuz 

man ve T1 oıon el için . {) l\KÜ 8 l.M:\CA.'.\ll'4 tlt\LLI 
22 00 Serb" t saat SOLDAN SAÔA. 1 - Kontes 2 -
2215 Debussy· 3 nolı.t\im, Ap:ea M 3 - Metelik 4 • An; Kaıı:. 5 -

Midi d'un Faune Nim. Gabi 6 Odacı; Ar. 7 - A· 
22 4S \1 s. Ayarı n haberler. 
23 00 Kapamf. 

*** 
i TA:"iBUJ. 

12 ..57 t.cllı n ııro;ram. 
13 00 Habe:lrr 
13.15 Marle Jou drn dan! oıı.rltıla 

rL 
1330 Rı a Rit 
H 00 Radyo salon orkestrııeı kon· 

sert a) Czitulka Kalp rr c 
Çiçekler b) R. Stolz •VIJ'*.· 
na:la paskalya pııtarı Vals) 
cı Arln!!.ndola •MaYI Pa.-ı
ron CSer«>nat) d ı J S•rau 
•Trtç • Tra • polka c) A 
Jorce •Bohrm.a• (\ a s) r 
K. Komero •Rlo da bir ırce• 

H ıo TürkU!f'r 
14 4.\ Paso dob c "' l'eacader or· 

keatra•ıı 
U O Kapanış. 

*** 
ıa.oo Aç ıı, n vı tor To "-' or· 

ke,,trasından tangolar. 
ıı ıs ~nuı Yaırtıınan 
ız :ıo :r~ruk AkPı •e arkada tan 
19 00 Raberlf'r. 
19 ıs RadYo it me ra ıl heye ı 

K lrdlll hl a r 
111 $0 Ya'·ın tnrtbtcıı b r r.ablte 

Er men' Ekrem Ta.uJ. 
20.00 Hafif melodllrr. 
:.ıo 15 Rad o ,azetm 
20 30 Kı.w. tehir ha~r rrl 
20 :U Radro tiyatrosu l;cel köp· 

~•U - Yazan. Adnan 'l'llhlr 
.:ZJ.20 Kan•ık batlt m ızlk. 
21 40 MelAbat Pars 
':2l 10 Mili tesıın t bir ili adına 

•e proı:;ram 

230 
23.30 

rı> 

24 00 Kapanı,. 

*** İZ '\1 ir. 
U M ~çılış 'l'e P?OGrtı.m 
111 00 Plli:re' Karahan 
JS.30 Ray M Ktnlcy o:ku ru1 
18.ts Rııdro vurt tU:kQ1ul. 
17 15 Ba ııca pr°'raınların takdl· 

mi 
17 20 GUll'r Ö ~it 
17.50 aı Encse6 Romllln Rapıo· 

dl bl v,rdl . •Alda> operuı 

ate mu illi 
ıa 15 tnce saz· (Hicazklr ıuııı. 
19 00 Habı-r.er 

1 ıs bmet ~lln el, 
19.:JO D!s ottıtıntı için bir kıı~ Je· 

nl pl1ıJ;::. 

19 4.5 erb t aat 
ııı~ Marta Amatı d•n 5 teman o 

ıoıa:ı• 
20 10 Sehlrden k üt hııberlcr. 

20 15 Radyo gazetesi 
20.30 Yalnız kem'"" - lGUneyd 

Or on). 
20 45 B1Zbl7.c. 
:zo~ ltı ıı!At. 
21 00 Radyonun mu .ı:ıı b. me e-

et 
22 2S Tarın n• Dl rrllın' 
22.30 801'53 n program. 
22 !IS Tavının sonu. 

,,. .... 
1 f:K!llİK ()~İ\'Im iTE 

20 1.5 Açı 13 ve program 
20 16 Verd ~ da o;>erasından 

Introdul;:ı on ve DUet aovll· 
yenler· oıırnno An.11ellcs 
Kupper ~lto Eltubeth llön

ı:en. 
20 32 "erdi· cTal•h•n lmdretl> \l• ı 

vtrtO:il 
1 

zo (Q Bt1emovrn c:ı bem l nıaJör 
3 No ıu •Erolc•• aentonlll 

2125 Bnıch ı No ıu li:Pman kon· 
ı;trtoa ı . 

2ı U Smetan• · •Mo!dau• aenfo· 
nllt Pocm 

22 02 Pr~m ve kapanı,. 

~-·----, 
VATAN 

-"thbıuı U KumJtor 
.lbonr feraltl 'J"ürkhrd• lla.rlcte 

R.r artık 
üç uıı.ı.: 
Altı aylık 

Sene 11;; 

Lira 

450 
1200 
U .50 
4l 00 

lliKl.:Al': 

llra 

il 00 
24 00 
45..00 
8400 

Ga etrmt e ıtör.Ctrll n eYnrlı 
n ra ıı.ar neşredU n. edllmestr. 

iade oıunm z. hAntardan 
mes uıı e~ kabul edilmez. 

\ 6 O N l 1, f r. 1 N 
DIKK TINP. 

Adtu d "t~tırmet ls!.f!nllcı ııı 
takdtrdı ~ ıı:tıruşıuır posta pu· 
ıu ıonderıımuı rtca olunur. 

\.--------" 

made 8 - Zir 
YUKARDAN AŞAÔIY A 1 - Ki· 

mono. 2 - ldam. 3 - Natamam 
4 Tr~n: Cam. 5 - Gıda. 41 -
ı:ıatka 7 Kaba 8 - Zır 

r 

1 t. llon ının 15 s.ıııs~ ıı.-~lları 

ı S erlin '1114 00-784 00 
100 Dolar 280.30·280 30 
ı uo &.ıro: "" ııo-tot ao 
ıuo .la•ıç re Franı-ı 64 03-414 03 
ıoo t'lorın 3.68 4D-73.ti8 'IO 
100 Draıımı 11.334-11.334 
ıoo Çca:osıonk Kur. ll 50- tı :ıo 

ıoo lnıçre Kur. 54 ıı $0-54.l:l.50 
' 7 J \11'1.I 1 \il\ il.1 1 ıt 

F Sil\\( H. 'f \11\'IL\T 
Sıvaa • ErT.1.ınım l 20 70 

2140 
2160 
21Jl5 
22.70 

Slvaş • Enmnım l·7 
1941 Drmlryolu I 
1941 Dcmlryohı ll 
ı94l Demırvoıu 
Milli M(lda:aa 
Allllı MUdatııa 

Milli MUdnfaa 
Al.ili 'hldafaa 
zınu t aaıı 1cıu 

z raa Ban aaı 

, 5 •A lzı 1 
ı9;11 Demlr)"OIU 
Kal ınma 
Kall::ınma 

J!l48 lltıkra:ı:ı 
1948 Tah•ll 
ı94!l Tahrtll 

.. ll l'\l.f.( 1 

I 22 40 
II 21 PO 

lII 2l 00 
ıv :ı:ı 3., 

l 22 45 
ır ıos 3S 

IAH\llLl/t 
I IOJ 35 
I 102 40 

nı ıo:ı 40 
1 IOJ.20 

JI 104.SO 
•]04.00 

TAii \ ll.U,ıt 

11148 i1tramı1ell 
h:raml)cll Mfülı!•:ı. 

21.85 
23.30 

Irk 1041 D Yolu lV 110.15 
11.14 ı Dl'.Illlr olu \1 110.SO 
ı 53 ra:ıvtıı ıouo 

ı95t Tahvı.ı 101.20 
Ziraat Bankası nı 100 00 
Zınıat Bınkııın ıv 100 oo 
Ziraat Banka ı 100 00 

ll\~K\ 111 f.LElll 
T O. J\lrrke Bankası 249 25 
naran ti Bana:ıısı ıı . 120 00 
ObllgatYOll And. ı-n 164 ou 1 

Osmanı. J:ıaıı..a: .. ı ııu.uu 

Ttlrlt Kredi l 28.50 
Sanıayt Kall:ınma B. 100.00 
il Bankası n. ~ 00 
Yapı 'l'e Kredi Baııl:a11 N. 16SO 
AJtbanıı: • A.O, ı:no.oo 

Turk ncııret Banli::ıısı 675 
ArWın Çlmeuto 47 SO 
Şark Dttlrmenlul :ıG.40 

ı· \Ri ııor.sA 1 Al.'.llS Hl u·ı 

ı ı Kilo altın 41P 000 Pr 
ı Dolar 363 • 

EIHU ST u;:n s 1 İ\' \Ti, \1: 1 
Napolyon 44 25-44.SO 
n t ı;1 50.51 ;5 
Hamıt ~o 00·49 ıs 
Ouldrn 47 80·47.90 
'Yabtt 48 75-49.00 
lıı •111 L!ruı 60.50•00 75 
B Horoz 45 25-(6..50 

KLJ.ı t. Lll::> Fi\ \IL.\1:1 
ne .. wo ;33.734 
l eril Ktilçe 731·7:l2 
Mrkallı;o 740·7.U 
btandart 731·'13:1 

K \US' BE IOlRl.IKLfm 

c ımhurlfet Ata. 250 OO•.lS5 00 
Re,a t 433 00·440.00 
Hamit 347 30·3SO.OO 
Aciz 303.00-303 00 

Sf.RBF. T PllA. Al>\ DO\İ/. 
• n /ı. rLARI 

"[ ırklY" Account 
raıtaa Sterllnıı: 
T•tııs Avrupıı 

Tııku Am rttarı 
Dıı' r Efektif 
Do r Traııs!rr 

s~rıını: Etr .. ur 
I vlçre Franı:ı 
Fraru Praııgı 

Pran ız Fr. rr. 
f:.at)a Lir"~ 108 
Alman a Mark. J 

1680·1700 

-.-
1"50·1600 

590-595 
610·612 

1"0·1600 
141·142 

1000·1600·1G~ 

60 ıoo-ıoo 

1 ıınaıı Drahmi 1000 
1 mil Pruta 

100·100 
140·142 

ı7-ı8 
270-280 

ı440·1450 !ısır Llra 
LUbnan Lıruı 180·18S 

S.:uı.I la'tr 1P bit rıtildl. 
:..lllliliiiiOiı ........ ııııiıiıııııiıiıii ... iiiılı ......... 

r -, 
YATAN 

IW\~ l'l\'A1LAK1 
~asıııt maktu 25.-
2 ncı ve 8 Uncu 
sayfa santiınJ t.50 
4 üncü sayfa santimi 3.
lllln sayfas1 santimı 2.50 

Mahkeme, icra, Tapu, 
Noter tlanlan santlmJ 2.5D 

"-------' iınti3 az Sahibi: Sl~Al'~ KORLI~ 
Umumi n~riynt tüdürıi : 

JF.l.iıl \'E~ER 
Bu ayıda 1\le ·uı l\lüdiir: 

İHS.\ ' AD\ 
(\'AT~N> Gazetecilik \c latbaa. 

cılık •r. A. ~. - ı tanbul 
'ATA!\ 111.ı\'l'BAASl 

.\'111.lfi iKİ O.\IREl.I Be· 
tonıırme. a-t1mlılara c:'falı. bo~. 
Çamlıca Bulgurlu i\lüsellataşı 
15. 

SATii.IK .\il''.\ - Cerrahpa· 
~a Hastane ı t'İ\ annda asfalta 
yakın 40 metre cepheli 168:> 
metre karelik arsa acele satılık· 
tır. 

.Mıiracaat· "lahmutpa!<:a H.ıcı· 
l:üc;Uk Cam•! okak l\lehme p;ışa 
Han. No. 8 

~ 
no<:U ,\KDF:'.\IZİl\ ~büyük r;a 
maş1rhanesi intıbah Çııma::ır Fab 
rikasıdır. 1"erikoy 81268. 

.)l llJl.\SEIU.:C İ - Fabrıka 'e 
tıcare hane muhasebes•ni dare 
edeıı tecrıibe ı bır mubasebecı 
l'llldı teki [!er kabul eder. Ad· 
ıc : ~luha elıe I' K. D87 Calata. 

AJ1111et ve Melııııet Ko ar 

VAPURCUL 
Kollektif Sirketi 

.> 

Sirkeci Muhurdorzode N. 112 

istanbul - İzmir - İstanbul 

Haftalık Muntazam Şilep Seferleri 
Jl<'r lıafla cumartcsı ı:un eri İ.slanbul "" İırnırdcn ha· 

rı-ket etmek \e P ıartcısı g U lcrı l. an bul ,.c h.rnır li· 
nıaıılar1rıda buluı mak uzcu nıcmlckr e ~ t>ni get rmcktc 
oldu"u uç ,ılep ı e pek )akı ıda nıuııtaıam efer cıc başlı 
HC.;.ktır. 

Her turlu ma umat \e )Ük müam •ıitı ıçın umumi .. rrnıa l 

T YA U1'1U 
JAKLİYAT T. • 
htanhııl : u~zo ir.rnır: 3:>60 -

Mühendis Mimar ve Desinatör Alrnacak 
Milli Müdafaa Vekôletinden : 

1 - .Mıllı i\ludafa.ı Vekfıletı ln~aat J~leri 
kara'ta 87:1 :ıı·a a) tık uc:reUe: 

2 tecrübeli :statikçi Y. Muh 
2 tecrübeli Rlk. }.l!ih. 

2 trcıiibeli Y. l\Iimar 
350 lira a) lık iicrctle: 

l Desıııatôr alınacaktır. 

ıhtı~ acı ı~· n .\n· 

2 - Talıp1erde aranılacak §artlar 788 a~Lı memurin ka· 
ııunımun 4 üneli madde ındcki şaııları ha ı olup dc\lete kaışı 
mecburi hiımcıi bulunmıı)acıık .ı. kerlığinı )apınıs olacak ve 
~aşı 45 den fazla olına) ac.ık ecnebi okullardan mezun ola!\ mu· 
hcııdı lerın lılll Eğıılm \T(kaletınden tasdikli ruh atnaınelcri 
nı ıbraz cımelen l!ızımdır. 

1 

3 - i\llır:ıcaalta goı der le cek lıclgeler: Dılekçc, ikaın<'t· 
gah tc kere i, lıtisnu hal kağıdı, sıhhat raporu. ll:otcrdeıı tasdik· 
ı ıı!ifus hüVı) et ctııdaııı örı cğl. mah.ı 1 i saHılıkıan m.dıkfınıi· 

) etı olmadığına daır belge, no terdl'n tasd klı diploma orneğı 
ve noterden tasdiklı terhis teskeresi örnegi 'c bütün çalışı ığı 
) erlerden \ erılcn bonsen ısler. 

4 - İ teklıll'rin kı a zam anda K. K. İs. D. B k Jığıı a 3 
maddedrkı belge.erle b rıat 'e ~ a po~ta ile muracaııtları ilan 
olunur. 1746 - (7672) 

Aktam, yüzünUte ve boynunuza Biocel'li gece 
TOKALON kremi sürünüz. Cildiniz 1aıele~lp 
'yumuıayacaktır. Sab~h, gündüz TOKA l ON 

, ... -... iiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•~ 
UMUMi ARZll ÜZERiNE 1 

1 
Tenıilatlı Halk matineleri yapıyor 

Cumartesi \e Pazar hariç her gun saat 17 30 ıla; 

F ~atlar: LOCA ve HU SUSt kot k 6, husust numa· 
ralı •. b:rinci mevki 2 lira. A) rıca: Her mc\ki1n talebe 
fiyatı 'ardır. 

Bıletler Atlas ve Marmara Sınenıalarıyla sirkte satılır. 
Suareler gene 21.15 dedir. 

~eleri her tarafa bol oloblıs \•ardır. 

İşinize en elverişli olan lastiği intihap ede
bilirseniz masraflarınızı ehemmiyetli mık

tarlarda kısabilirsiniz. Bu hususta en fazla 
tecrübesi olanı, en sağlamını yapmak için 
hiç bir fedakarlıkdan çekinmeyen GOOD· 
YEAR Fabrikasına emniyet edebilirsiniz. 
Herkesin itimadını kazanması sayesinde 
bugün dünyanın her bir tarafında diğer 
blitün markalardan fazla yük Goodyear las· 

' ., 
HER iŞE GO~E 
AYRI . MOl)EL 
GOODVEAR 
LASrifJi 

n iyi iş 9ör c k la fi~ 

tikleri ile taşınmaktadır. Dünyada her b~ 
Fabrika.dan daha fazla lastik yapars 
daha fazla tecrübe kazanmış olan Good· 
year Fabrikası aynı eb'addan muhtelif 111°:. 
dcllcrde de lastik imal etmektedir. Bu01~, 
dan işinize en uygun olanım size ıavsı~s 
için lstanbulda Taksim Bahçesi karşısıo ıs 
T ATKO Şirketindeki mütehassısları mı 
müracaat ediniz. 

Hud "otlı l~g 

Modıll Uılık 
k ull•~an wıulln 

6n ltktrltkltıl ı,ıft 

Merkez Bayii : TA TK O Otomobil Llıtik ve 
Makine Ticareti T. A. ş. 

Beyoğlu, Taksim Bahçesi karşısmda 
Telefon : 82240 • 87419 - Telg. adr. TATKO 

~,, Memleketin4her .... bir tarafında,..GO_OD)~EAR&bayijerl 

-Tu-· rk-iye-K-ız-ı la-y-Ce-m-iye-ti-U-mu_m_i _" _
4
_T_u_· R-Kİ-YE-K-IZ-ILA_Y_C_EM-İV-ETİ ufıfU~I 

Merkezi Reisliğinden : MERKEZİNDEN ıs 
..rtSI r 

Esas n1~amnamemizin 53 neli maddesine tevfikan E· 
m.ir.~.nti Suhemıı Koııgre !1ın 16 Haziran 1954 Çar<amba 
gunu saat 17 de Em•nomı O~renci Lokalinde rcvkaliıde top 
laııuya da\•et edilmesi İclare He.} etım•z<:c kararlastırılmıs· 
tır. 

Bu Subemızde ka.} ıtlı onur:;al 'c daimi Ü) elr.rle aida· 
tın• ödemi asit üyelcrın mezkür gıin 'e saatte Kongreye 
le rifleri rıca olunur. 
G Ü-:O.' J) E J\I: 
1 - Riyaset dıvnnı ~er;imi, 

2 - idare heyeıine ait fan li) et raporunun okunması, 
:ı - J!l.'i4 yılı biıtçcsinin !et kik \ e kabulü, 
4 - 19S4 yı ı hryeı seçim·, 
.3 - Kuılay menfaaı'ııe nıiı ıeııllik tekliflerin, kongre dı· 

leklel'i olarak umumi merkeze ntıkali ıslenen temcn· 
nilcrin tctkık ve nıüza keresı) e karara bağlanıp u· 
mumi merkeze ıeklıfı, 

ı:oP.,· ~ 
Turkıyc Kızılay Cem•yeı nın 1054 ) ılı \'e 

zırım 1954 cuma gUnil saat 10 da AnkıırB da 
kı Kızılay bınas•nda toplanacaktır 5 

KO:\GRE~İ~ GV:\'Dl.~;:11 i : il re (C 

l - Yoklamayı mllıeakıp umumi kO " 1' ~ 
\ekilleri \C kfıtıplerın n seçilmesi, k < 111' 1 

2 - Hesap ve dılekler için on birer • 1,rı ) on seçilme:.·, raPor 
3 - Hesap \ e di:ek komiS)'onlarının ıııl 

ne umumi mcrkeı raporu, rııPorıl 
Bilanço ve kat'i hesabıyle murakıplar (!' 

lenmcsiyle umumi merkezin ibras. 111sdı1' 1• ı.o~tt 
4 - 19:14 bütçe teklifin ın teıkık ~ c ııııııııl dt ··s 
5 - Dılek, komis) onc:ı incelenerek uor ıı ıııt' 

sunulacak, -ubc dıleklerı hakkınclnki raP ıııuıııl t ' 
ileri sürecekleri serbest dil eklrrııı 'c 11 1' ~ 1 ~ 
yapılacak tekliflcrın karara bağlannııısı. ) ccl( r ~ 6 - Cemi~ ete fevkalade hizııı<'t 'P. yardımlarda bıılunan!a· 

rın takdırinın lfiyık ~örülenlere onursal liyclık tevci· 
hinin muc:p sebeplcr•le umumi merkeze bıldirilme 1• 

ı·na11 cıeıı l 
1 6 - l!J53 zarfında mUn h:ıllere a •etııl ııı:ıt' 

se~ mın•n ıasdıklı ve umumi merkez h~~1n sı:Ç ı;ıe ' 
7 - Esas nizamnamenin 29 ııcu maddesine tevfikan U· , 

mumi Kongreye iştırak ederek delegelerle ycdekle:ı·ı ı 
seçileı:l'k adre~ledy'e birlikıe Uııııım.i :llerkeze bildi· 
rılme ı 

1 
İst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 

Kıtaat llônlars __ _., 
A,, iht1:yaç için 4000 tor. un k.ıpah ı.ıı fa 28 haziı·ar: 1954 

paz;ırtı-si aaı 15 de Saın un As. Sa. Al. Ko. da eksiltmcsı yapı· 
lara ·tır. BcJe.l 1 800,000 Iİl'a, geçıci teminatı 677.30 liı"a~ır. 
·arlnamesı konıı.:ıyordoı 'e ô.,leden eHcl Ankara, ist. ı.v. A. 

i'lin kı mında görülür. 'l'el-lii mcktuphınnın ih.ı c saatinden 
bır ~aat C\'\ elıııe kadar kom is) ona 'cri:nıcsi. Cl615-7116) 

• 
* Kapalı zarfla 1500 ton ııaklı~at ~. plırı.acaktır. İhalesi 8 

temmuz W54 perşembe saat 11 de Top1"apı :'llaltepc A • ::>a. 
Al. Ko. da ~apılııeaktır. Tahmini fuıııı 0.5 Kim arası 1'on 
Kim. 80 kuruş 1,:10 Klm. arası Ton K m. 23 kuru,. tahmil 
150, tahlı) c ı:;o, çuvallama 150 kuı ıış, tCÇİl'ı temin:ıtı 900 lı· 
radır. Şartnamesi komisjonda gôriıliır. Teklif mektuplarının 
ihale saatinden bır saat ene ınc kadıır kom is~ ona ''erilmesı. 

(16'?2-7123) 

* 5 Temmuz l!lti4 Pazaı ıe i saat 11 de Balıke ır Lv. A. Sa. 
Al. Ko. ela 2:> ton Sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. Be· 
delı 55.000 lıra ı:eçıci teminatı 4000 lit·ad;r. Şartname j Komıs· 
>Onda ı.törlUr. Teklif mekıu~ları nın ihale sa .. tındcn bir saat e\ • 
\elıııe kadar komi ~ona \erılnıcsi. li82 - (7764) 

* Kapalı aırfla 600 ton odun 6.7.1954 .:.:unu s .. at 16 da l\la· 
lal)a A. Sa. ,\l Ko. da satın atı·naı:;ıktır. Bedelı 39.000 lira ge· 
çici teminatı 2025 liradır. Şarııuımcsı komıs)onda görülür. Tek 
lif ınektuplarıııın ihoıle saaıiııd en bıı· saat cwelınc k .. dar ko· 
misyona \"erilmesi. 

130 ton Sığır eti kapalı u rcıa 5.7.1954 guniı SaJt 16 da 
Malat) a As. Sa Al. Ko. da sa tın alınacaktır. Bedeli :?14.500 
lira, CeÇİCl teminatı 11975 liradır, Şartnamesi komiS)Oııda gô· 
1-tllur. Teklif mektuplarının ıhale ~aatınden bir saat evveline 
kadar komı~)Ona \'erilmesi. 179011791 - (7769) 

il'·e!erin 'l'rinc \enilcrinin ve 'edckler le ,cd' / ,, - • • ' • 1 , 
. 7 .- 3 kisilık murakıplar hey~, 

çılıııesı. ~ Jal11ljl 

Akade~ . 
lstanbul Güzel . Sanatlar 

Müdürlüğünden ı:c~, ~~' 
oo 11rıı 5ıı!U Akademı konferans salonunun 324 

11 ııırf ıı 6 ~ 
adet ıki kişılik koltuk l nptırnıa l,ı kaP

3 cJıf· ~d 
nıe~ e konulmuştur. 

430 
ı.rıı 

1 
C c~ 

Mezkür işin muvakkat tc)nın.ıll 2, fsu1'13 3c#~ ı; 
954 Cumartesi ı:ünü saat 12 de Be~oğ·U dJ ,aP1' o•~ c 
numar.ıdıı İsl:ınbul Okullar saynınnlığı~a u)&11ııa'' J 
.}e girmek istiyenlerın kanuııı taı:ıfatı ,uoO ;., e)ıt111 D 
lıyacaklnrı teklif mektuplarını eksıltnıcon.ı tC\ ıı!C ır11 ' 

n•rzklır S?~manlıkta toplanacak konu~ , 1ııı ~ ıır>> ıf 
zımdır. Isteklilerın ticaret odasında 3

; ıo.vvv r ııt, ' 
raııgoz nı<'·~csının sahlbl buluııoulda~ııı. gı;.stcrıı.ı)t rt ~ 
tcahhüt işıni ba,arı ile ifa c~ Jcdlklcrınıue ıncı rC' ~D ',f 
1.ıirlikte yukrırıd2 belırtilen gün \C 

5~~1111ıe .';c &6! ı 
bulunmaları " isti) enlerin keşif ş~r ~aıeının 
~aatleri dahilinde her ı:üıı akadcn11 

i:aıı olunur. 

-. 
Ah 


