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Karaborsa pahalılığın 
tesirini artf ırıyor 

İstif çiler 
lira ya 

86 lirada n 90 şekerin sandığını 
çıkardılar._ [ j,y.at_ aıt1~1 

mamullere d.e tesir etti 
~ekerli 

Sabuıı, iplik ve iıışaat ıııalzeıııesi 
fiyatları son günleı•de arttı 

l.,tı Adnan .l\Jendrıes ta rafından J,ib).a Ba~balı.aııı ~hbtaf a Uen Halim 'erefını> \erılen Zi> afeıt e De\ le t U.a ı.aııı lla~bıı k :ı ıı 
yardımcıı.ı Fatin ltu tü Zorlu konu. ma yııııarken. 

1 Dün şehirde bırço • bakkal da, 
ı". 1 kc:ımc~ckcr bu mak kabı! olama 

mışur. ~t"kcr ıstıhlakinin, mey 
1 \a me\'sinıı dola)·ısiylr, normal 

olarak aıalma ına rağmen b•r 
şeker buhr;ınının ba~gostermc· 
si; elde me\cut eker stokunun 
azlıgı \ e karı.borsa faali) etinin 11. El Sunôsi Bayar'a - · artnıası ile ııah olunmaktadır. 

~Ur 111«Y Ha~kanı Oı g('neı al .\'urcttin Roıı t.ı t bık:.ıtta 

~li.ura'da Tugaltay 
:'lhikatı . rapıld~ 
~ 

.q b Şehit düşen Nedim Tugoltoy' a ithaf edi-
li tatbikatta hakiki mermi kullomldı 

~ 'n1.dolu .Ajansı • 

tı.22. - Buguı saat 10

1 

Bu ta bikııtla Gcnelkurnı;ı,y 
ıa Gazı \C Kar.ıburç.ık Başkanı ~urcttın Baransel, 8 ı n 
ı/lı1da, 20 k;1 ım 1950 ci kolord u kumandanı tüm~cnr 
!: ll Uı ı S .. va5!arında ral E,ref .\lan;ı.s, 28 .rncı iumen 
~ctmc:ıı ~c.dım Tu· kuma'ud oı.nı Uımgencı·aJ .'.\lı t hat 

~I 6 en 28 ıncı tunıcn Akçakoca, .. ıay \'e bölük kuman • .. ı . 
~ !\ t..rafından tcrtıp· danları) la ba.,,,ın mumessıllerı ha 

.. < ~ır lllakıaelıtıHck 'e zır bulunmustur. 
~ 1 

ile: lak\ı)elı bır Haumi Kiı) a \e Keşıcpe mı:!\' 
~Unuu hakıkl mermi kiınde ~apılan bu tatbikat mu· 

~ ır tatbıkat l apı,mıs \'affakı) etle o!1a crı:n_i~ıir. 
' (()evanıı ~a : 7 su: 1 de> 

~\ıt~ 
~· ' b ~ıt~r· 
. ıı it leııc ıııc nıen~ıııı bir grup gaı.eted h.aleu Kan ada'-
\'- ~1lt~ 0~1.; ~) ah ati ~ aı>maktadu~ar. Bu ~e) ah.atin _ıiya -

1~ \~eli tıııtı :t\\lnııta \ e ~anıyı merkezleri. \:e Kana· 
~a ııııek· ıı ·· · h' ı d h' I d"l · · 1tı; t.;11 . 1 ıı tu ıı br. l lıba,ıı e ıt er a ı e ı mı~tır. 

~ t1t.1ıer, ;"etıeı i'nin ozel blı uça&ı ile 5eyahat elmtUe 
' t h l a7irıın on ıındı menıleketlerine dağılmak 

1 ~u... . "tdıı.:ı • . • 
'~ ·qı~ 01 arı ı.a man '.!0,000 lı;ılometrt.,Ye )akın bır 
ltL~~l11 acaı.ıal'dır. \ ukamlaki re im Ottawa ~ehrlnde, 

ı. 'IU Ilı t • . b' ~ lııhı · arafından gazetecile ı sercfın e \·erılen ır 
ı ır s ' _ 

tı itti 1 · ' Oldan sa a Ba bakon 1 .. S. st. ı.auren t, 
lı ~·ııı~ ı\lııkanJığı'nm Bıı~ın \'\lüdüru T. F. M. :\'c\\ ton, 

11121 lıınet Enıiıı \'a lınan ve Kanada Elçimiz Ah· 
Ilı; ~~tı.~da1:'itrıj bir ha bihal inında görülüyor. ~a~mu
ll ır, l>.11 dan gönderdiği yazı \e re imler elimize ur. 

Unlar Pt'lı; ) akında eri halincle netreclilerektir. 

mesaj gönderdi 
Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı şere

f ine Çankaya' da ziyafet verdi 

Vll. Dil Kurultay ı . 
için hallrlık 

Anadolu ... Jansı 

ı Ankara 22 - Cumhıırba.,b· 1 

nı Celal Ba~ar, l.·b)a Başbaka· I 
1 
nı l\lu~tafa Ben H .. lını ıle bcı a· t 
ber ndrki ZC\ a a bur:uıı Ça ıka· 

! ~ a köşkünde bir <iğle yl'mcg 
'errnışl<'rdır. <'nıckten C\ \ d 

f 

1 

Dun, şeker almak iste)en bak 
kalların çoğuna, bu istifçilcr ta· 
rafından faıla para teklıfi ) a
pılmı:nr. Bakkallar, r\ ve cc 86 
lıra) a aldıklaı ı bir sandık ~e· 
kcr ıçin 90 !ıra teldif edildiğini; 
bunun içın dukkanlarında şe· 
kcr bu unduramadıklannı öyle 
mektcdirlrr, Kılo ba~ına 8 ku· 
n t luk 7ammın müsteriye ak· 
settirilmcsi meselesi, bakkalla
rı duşündıirtmı-kted r. Mamaa· 
fih buna da bir çare bulacak.• 

(Dcumı Sa: 7 S ü: 8 de) 
--0-

'! iirk Dıl Kuru tavı 19 temmuz· fus~afa Hrıı Halını, f,ıbs a .\le· 
ıhı Ankar:ıda topla.nlı}a c:af!ırıl· '·k ı t~r l alctnıaap S<'Hcl Moham· 
ıııı tıı'. Dort giin d \am edel'~k mı-d lhni El • Sıı n us ı hazrcılc· 
bu kurultay sıra ında hararcıli rinııı S ıh t bır mcs:ıJını Cuın· 
ıartı,nıalann ~ apı al'ağı, di imız. lıurbaşk ıııına te\•dı etnıi tır. 

Komünist Guaıemal .ı lı ıhıım l'ti nin oturduğu bina gi?çcnlerde antikomıini t lı.unetıere ıııeıı~up 
uçaklar tarafından bombalanmıştır. 

Sahte jiletler 
Yakaland ı 

H cdcbı~atımız kontbund;ı fa\· Bu oğlr )cmcgi c L b\a Baş 
dalı kar:ıt arın alt acağt tahmh 1 bakanı, :'.\la ) Bak:ı ı \ e Dış· 
rdılnıcktt-dır. Kuru:.ıa~, ~öne- ı ışleri B.ıkanı ıdan ba ka Tıirki 
tinı, denetleme, ha~ı-i~t't l;;ıınıl· ~e Rtı)uk lıllt"l l.\leclı ı Bı ka
'arını •çtıkıen onra, d gı at" • nı l?efık Koral ' Ba b k n 
ıır. Bu toplantı, Turk Dil l\:u 11• I )_ardımcı _ı .' c Dc'1et Bıık~ı ı Fa 

Guateıııala'da diiıı biiyiik 
earpışma oldu 

Ku'edıb nde Cami sokak 2/1 
unıarad. b r imalathane bası· 

la ak sahte Jılctlcr bulunmu \"c 
X ım Mıital Jak Le\'ı 'e Sala· 
mon sucustli yak .. lanmı !ardır. 
Bunla b'r fırmanın jılet rri• 
nı takt t etmekte ıdJer. 3500Q 
J lct ıle aletler ele grçirilmı~ir 
6 r b ımeo,;indc de 100.000 ji• 
lct amba aj musadere cdılm ~. 
o dUkkAnda arama ~apılmıs
tır. ~aıııklardan Nı-s·m Mıital 
knçmı,tır. 

ıın Ru tu Zor u, Dı ışl rı Baka 
m u un ) ~d ııcı kurulta~ ı o!up 111 Prof Fuad Koprulfi, ;\lalı· 
buıun hoızırhk arı tam .. ınlaııınış )e Bakanı lla .ın Polatkan, Ku· 

Antikomünist kuvvetler 25 kasabayı ele geçirdi. Guatemala Cumhur
başkam Arbenz'e kayıtsız şartsız teslim olması bildirildi. Komünist 

aleyhtan 150 Guatemala'lı , kurşuna dizildi tır. (l)"' aını ~a: 'i S ıi : 5 del _______ ....._ __________ -1 Assac-tated Prru 

'J'('guci~alpa (Honduras) 22 ra musıe,·Iiniıı kasabadan ç ka· 
- Guatemala hükumcu kuwı-t rıld ğı bildirilmektedir. G I'llan 
ler,le ı tilac· lar arasında vuku- deıniryolu merkezi Zacapa nm 
bulan ilk bü) ilk muharebede doğu~unda Guatemala hududun 
bır zafer kazandığını iddıa et· dan 35 kılomctre içeride biıl:.ın· 
mlştır. Guatemala radyosunun maktadır. Tebliğd . kayıplar hak 
ne rctıiği bir tebliğde •iyi ta· kında hı-rhangi blr malüm tt \ e 

Turki} e • Güney Kore mi llı fu tbol nıa~·ında Erol ' ıin bir hücumu 

Türkiye • Almanya 
bugün karşılaşıyor 

Suat, Turgay ve Necmi, 
takımdaki yerlerin i 

bugünkü karşılaşmada 
alamıyacaklar 

Sendikaların 
Konfederasyona 
Müracaatleri 

'1 'lrı. 8.alltrlu Abnrı 

nkara 22 - Türkiye İ~çi 
Scııdıkaları Koııfedcfasyonuna 
bağlı 186 scndıka, Konfederas· 
yon tarafından tasvıp ed ilme
den 37 ııci :'ılilletlerarası Calw 
nıa Konferans:n da ı çi de'cgesi 
olarak iştirak cdcıı flcccp Kı· 
rını hakkında yakında toplana· 
cak olan Konfrdera~yon icra he 
yetinin vercceğı karara intizaı· 
etmekterl r. , 

KonfrderaS:> Oı ll bağlı s .. ndi· 
kalar•n bazıları müracaat ede· 
rek. Rı-cep Kırımın tccziH edil 
mrsıni uılep etmekte ve cezalan 
dırılnıadığı takdirde Konfede
rasyonun üye sendikalar ncı· 
d indeki mAnevl kuwetinın aıa 
Jacağını alenen b~lirtmektcdiı
ler. 

( Yaım Spor &a} fammi adır.) 

Belediye seçinı 
kanıınu deiişiyor 

Partiler asil ve yedek üye listeleri çıkaracaklar. 
Yedekler seçimde asilden fazla oy alsa/arda yer 

açlfmadıkça üye olamıyacaklar 
Husu ı ~luhabıriıniıden -\ • 

Ankara 22 - İçişleri konı'.s· R f h f . 
yon~nun toplantı~ı~da ?eledıl e e a acıas mm 
ve ı l genel m~c1ısı scçım • ka· 

nu nuı ıda dcğişiklık yapı m<'W Yıldo"nu .. mu" na dair kanun tasarısı m üznke· 
re ve kabul ı-dil nıiştil'. Bundan 
ö·ıc<' ayııı mevzuda yap hn ikı Bugua rcf.ı'h ' apuı u .:ıeiasınııı 
kanun tcklifı mczk ılr koın 'i)'on yı:dönüınüdiır. Bundan 13 en 
l:1rdan grçtiktcn sonra :\lcclis u evvc , İngıltc:redcn alınan h;ıı p 
nıunıi lıı-~rtinc gelm ,se de: htı- gcmilcı·ıni ~urrta scıırm "' uzrr 
klı metin bu hu:,u ta haz rl.ımı,; Mer~in lımaı ındsn hareket e._. n 
olduğıı ıasan ile bir1c:~•i:-:tmek Refah vapuru mc~uı bır dcnız· 
üzere komısyona iade cdilmış· altı tarafından torpiJlenmis ve 
ti. 150 gütidc deniz subay, Js!sub .. y 

İçişleri komisyonu tarafından ve eri sulara gömülerek kaybol
kabul edilerek diğer tt'kl'fürle mustu. Aıiz şehit!rrimııin hitı-

(De\amı Sa: 7 Su: 1 del .ralannı hürmetle an .. rız. 

VATAN 
• Rod)'o l lövesi 

l m görmüş ve modern :Iilh!ıır rılmemiştır. 1 Bugün gazetemizle 
la techız edilm'~· kuvvetlcr:n A· Tebliğde aynca Puerr,o B3~· 
&ilerle Gunlaıı'da kar-ılnık!a· ı'los'da da muharebc!Prin seli~· biri ikte veriyoruz 
rı \'e kısa bır muharebeden son CDe\·amı Sa:~7~s~· u:_:~J~d~e~>-~~~~~~~~~~~ 

;..'IA1Jl~:,fQsilı l~ -----~-.. 

Tarsus gemisinde çllgınca 
bir neşe ~üküm sü.rü-yor .•....................... , 

• ............................ 
~ Geceleyin sabaha kadar eğlenenleri gündüz ortada 
~ görmeğe imkôn yok Bezik meraklilaflnın 

• • • • • • 
ba- : • • • . i şında Dr. Lutfi K1rdar geliyor . • . 

•••••••••• • '1 • • •••• • •••••• • • •••••••••••••••••• •••••• ! 

GÜVI:RTEDE GÜ:\Eti RA:\\'O SU - «l arsus. gemi inin, 1 iirlii>c Turiun Kunımu tarafından 
te ı tıplenen liiks se.lcriyle Ame n b ') a , i tmekte olan Tuı·k tu rıstlcri, gü,·crtcdc gıinq b.ıny• 

u yaparlarken.... < ı·aıı ı 5 inci H.)iamwlachr) 
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f FRANSA MEKTUPLARI f 

Yeni Fransız kabinesi Dükkan kiraları lıakkıııdaki 1 

;,:f.*::g~ r/ ORHA :AZ:~lıtlAN -ıı:f i~~:':'~fö~ komisyon kararımn tepkileri 

HAVA ., , 
VAZİYETİ·.~· 

Esrar tüccarlan . 
iflas etmeye 

ı ı 1 a r ı • teklifi Mccl'se ~lt!>kerc!en Eayri yerlerin kirası hakkında B. l\l. M. Ticaret 
mızd!ln birı .. - ------------------------------------ caı.ip -::elmiş 

\'eşilkoy )1eteoroloJi is· 
taı.yoounun tahnıiıılerıne ıö· 
re, bugün ~ehrimiz \ 'C ch·a· 
rında hava abahle)ııı ha· 
fif sisli, müteakıben bulut· 
lu, arasıra çok bulutlu ı:e· 
çctek , kısa bir zaman için 
sağanaklı olarak, rüzgarlar 
güney yönlerden h afif, kı· 

sa bir mıiddet orta ku\·ntte 
esetektır. ilan &ıraklığında 
dtğişıkltk olmıyaeaktır. 

Başladı 
de belirtiğimiz gibi, beklenen H ükQmet tc5kil edilirken, Baş d ğer meseleler ikinci plana bı· kom is~ onu tarafından kabul edilen kanun teklifinin :ıehrimizdeki 
fekilde icra kuwetını ttrket- bakanın Bakan alacaı:tı rakılmışur. akl.skri Ç{:Sİt i oımu~tur. Gayrimenkul Sahipleri Derneğine men· 

Uyuşturucu madde:eri kullla 
nanlar, saıanlar \ e imal eden· 
!er hakkında yeni çıkan kanun 
dan sonra p'yasada eroin ve es· 
rar darlığı başgöstermistir. Bu 
arada, kumar oynadıkları. bol 
para sarfettıkleri içın buyilk 
masrafları olan tanınmış ero'n 
tüccarları da ıf'As ctmiye ba:· 

miş bulunuyor. gruplarla bızans\art mün'lka · Şimalt Afrikada daha ra~yo· sup bir ıat. b ı menucl.ı rlüıı bir ;ırkadasımıza §Unlan söylemiştir: 
i~adikal Sosy:ılist lirle!" Men- şalar yapması her b.rine ta\'ıZ ne bir siyaset güdü!mesi, böy •- Komi~)onun kanun teklifini kabul etmesi pek blrşry ıfa· 

dcs • Fral'ce 1''ransıı parlamcn Yermesi, Fransanın alıstığı lelıkle muhtemel bir Vietnam de etmez. Teklifin Mcc:iste göriişülmcsi esnasında; mü:k ~a
tosunun ~oktandır görme li~i manzara'ardandı. Mende.. • harbınin 6nlenmesi dU:ür.coi hiplel'inın haklarını iade eden bir kanunun, talbık edilmeden 
bir çabukluk ''e e:Cssiyetl• :ş France'in ~rupi arla ayrıca mıi bu ca:Libcl i arttırmıştır. • Unıoıı ikinci bir k:!nun'a tadil edilmesine müsaade edilmiyeccktir ka· 
başına .S tlrilmi5tir. Hhdıçini zakcre yapmadan kabine .. lni Françaıse» in istikbalini .ı-\sv:ı. naa~inac~;z. Komisyonun kabul ettiti emsalin tayininde büyuk 
harbine ve Güney Doğu Asya te,kll etme arzusu bir yenilik dan çok Afrikada araınağa ta- .. 'U' 1 1 !ı' 1 b Dün en yüksek sırakbk 
sh·asetinc en "Ok muha!eiet e· te"kil eımekte ve bu, Radikal ft " d .,., üste'ık guçı ;;: er.e ar§ı!a~ı acağı ta ııdır. Hulasa, yakında ::IIeclise sev· 
.., " " ra ar <uen eı; • ,.rance, k dil lr' b'ld' ·ı k t k''f' h b kı ·· ··k 

den mebu !ardan biri sıfatiylc mebu un tasarladığı ·Radibl Şimali Afrikalı milliyctçil:rırı e _ec~ ı ı ırı en ·anun e ·,ı ı er a rndan çuru - \'e me::.· 
+ 28, en duşük 18 derece lanııslardır. , 

.Mendc:s • France yalnız muha- tedbirler hakkında bir fikir v ·r itimadına Ia\lk ol4 bllecek ou· • neı .. ııdır.• 
lif o arak kalmamış teklif ettiği mektedir şu anda, bütun isim- rumdadır. tık hedefe, Victn~m Son haftalar içinde de heyetler tertip ederek Ankarara gön
.siyasi ve iktisadi proı:ı·amlarl.l !er belli olmamakla berab!r harbine son \ermek gaye5ine deren ve tl~reıhane kiralarının serbest bırakılmama::.ı için bü
da haklı bir şöhret el:ie etmış· kabineye dnhil olacak bakan·a- u aşılırsa. hiıkümetin Tunus ve yük gayretler ~arfedrn tüccar \·e esnaf ise bu haberden memnun 
ti. :-:itekim bu şöhret. ı::Lc·en ::.: nn, Çin Hindi \'e Şimali Afri- Fas meselelerini daha fazla ka- olduklarını bildirmişleı·dir. Tüccar Derne:ine mensup bır uıt, 

olarak kaydedilml5tir • Emniyet ekipleri d iln yeniden 
bazı esrarcıları :-·akalamışlard r. 

Sabıl"alılaı'dan Nuri Alemdağ, 
:\'asuh Uyguner ,.e Galip Kay· 

ne Vincent .ı-\uriol'ii, R ne Ma kada son senelerde ~üdülen r cmadan halletme ı b•klentl'" 
bı.,,1 . P k b.. 

1 
k... k -- kanu·ı ieklifınin keneli isteklerine uygun olduğupu: ~leclisin bu 

Ku .. çu" k haberler narca Ga'.atada. Yeni zengin so· 
kağında Uzerler nde 39 parça 

---~ ı esrar ile ele ~cç:rilmişle;dir. 
)er'in düşmesinden sorıra ken· siyasete adı karışm:ımış kimse· ı ır. e · ıa u o ııra e ono· t k'"J. k ,_ 'rl t dd. . . ,,

1 1 
.. kU k . h h 

dislni hükumet kurmaga da\'eıe !er olacağı katile.miştir. mik , 8 ma:i mc!>elderde v .. 11 j e ı ı a,,u. e ere ut etmı)rcee; n; çun a ·sı alde, ayat 
* zırnat Mildllrlil:Unce 2 nblnda Yine: Gal;ıtada LU!eci Hr ıdek 

açılan •Traktör Bakımı• ıı:uraıın ao ı caddesinde dolaşan Vedat Tar'ın 
na cnnışttr '" köyde raatıyette bu· üzerinde 10 gram afyon bulun· 
lunan kursları, 4P20 çUtçl alAka tle 

kadar g6türmüş, fakat Mendcs İkinci Dünya Harbinden son- hamleler ise harbin önlen~esi pahalılığı l~in mühim bir amilin yaratılmı~ olacağını söyle· 
France çoğunluğa çok yakla ,. ra, Fransıı dış siya etini ıiJeta ı.c yakından i'gilidir. miştir. 
tığı halde l\lecli:.in itimadını a- tek başına elinde tuta:ı E:dıı.ılt 
lamamıştı. ve Schumann'ın partisi M.R.P. 

Parlamentonun mevcudunda Cumhuriyetçi halk hareketi, 
ve Mendes France'in görü~le· bundan bö~le muha efet sı:-ala 
rinde bir değişiklik olmadığı· rına geçmektedir. Esasen bu 
na göre, bu defa 47 ye karşı parti, l'ılendes • France'ın, 
419 oyla hükumet ırurma )"et· mevcut dış politikayı değiştire· 
kisini alan :;eni Bıışba.kanın bi'eceğl mülahazası ile kentlisi 
eski iddialarında haklı q!duııu. ne muhalif oy vermişti. 
nu, hiç o maısa hAdi e'crin ona l\lendes • Prance bir mil:i 
hak \erdirecek şekilde g ç:ı!!ı· koalisyon kurmak istedi~lnden 
ni kabul ctmemele ım:-a,1 yok MRP ye İçişleri ve Ekonomi gi
tur. bi sanda yaları da teklif etmi~ 

Meclis dışında oldU1(Ça geniş se de Avrupa Birliğine yOlJe 
münevver bir muhite dayanan yüz taraftar olan bu küçük fa. 
Mendcs France son ~ayınini u· kat dlsip:inli pani yeni Bi!.ş· 
zun mücadelesi yanında her ce- bakana, muhallC kalmağı terdh 
oit uzla~ma Ye partiler sra51 etmiştir. O kadar ki Mendes -
pazarlık siyaseıini r~dıle mc~i· F'rance'in programında yer a
ne borçludur. İtimat reyi ve· lan A~·rupa ordusu projesı"i 
rilirken, komünistlerin lehte yaz tatilinden evvel l\kelistım 
kullanacakları 95 reyini hesap gc~irmc vaadi dahi tatminkiir 
etmiycceğlni, Vietnam'da can kar ılanmamıştır. 

Çiıı Hindi harbine nasıl s:ın 
vereceği merakla ııekleııen 

l\Iendes • France'a !timat et
mek istiyen'er. daha doğru::.u 
başka çare bulamı)·anlar adet· 
çe pek kabarıktır. 

Ancak, 20 temmuza kadar 
muhlet alan yeni Ba~bakanın 
Cene\'re konferansının inlsiya.· 
tifi ile birlikte hukılmetin ca
nını da l\lolotorun insafsız el· 
!erine tcrkcıtiği de muhakka!,. 
ur. 

Gelecek ay parlamentonun ö· 
nime tekrar çıkacak olan ~ten
des • France vaadini yerine ge 
tirebilirsc Pransa nlsbeten de 
olsa siyasi bir istikrara kavuşa 
caktır. Fakat durumunu böyle 
likle kuwetlendirecek kabine· 
nin. dı~.siya,etteki yeni ö:çllle
ri ne o:acaktır? Cenevreden 

Yüzme bilmeyen bir gar

son boğuldu 
Dün saat 14.4-0 :;ıralarıııda Ye 

niköyde :\tano!ya gazinosunda 
çalışan Sivaslı Ali Kaya yıkan· 
mak Uzere gazinonun 6nilnden 
girmis ve yüzme bilmedi~i için 
su yutmağa başlamıştır. Ali Ka 
ya kurtarılıp hastaneye kaldırıl 
masına rağmen ölmü~ıür. 

Cankurtaran 

talimatnamesi 

merkezleri 

değiıiyor 

Halen yürürlükte olan can kur· 
taran merkezleri talimatnamesi· 
nin, günün icaplarına göre tadi
line karar verilmiştir. Bu ınak
sat!a Belediye Sağlık isteri mil· 
durlüğünde yapılan bir toplan· 
tıda yeni talimatnamenin ana 
hatları üzerinde müzakereler c.:-

takip etmiştir. Kunlıı.rda öeretlcl z1 muştur. 
ral rıımltr de cösterıımı.tır. 

1r 27 temmuzda Ankarada topla· 
nacak olan C.H.P. kurultarın1. ka
tılacak İstanbul dtleııeıuı. çaıı,ma
)ara bu<ıilnden ltlbaren batlayacıl:
lardır. Bugün Fatih tıçeslnde bir 
topıanÜ yapılacaktır. - -

rcyan etmiştir. 
Toplantıda sıhhi murakabenin 

bilha:;sa meşrubat ve mcmb~ 
Jarına teksif edilmesi kararlaştı· 
rılmış ve faali) ete geçilmistır. ---

«Santral Mensucat» 
57 işçiyi tekrar . 
işe alacak 
Yediku'e Santral Mensucat 

rabrlkasınôaki iş ihtilafını hal· 
letmek üzere, i~çi Sendikaları 
Bırlığlne mensup b1r heret dün 
saat 14 de fabrikaya ~iderek, 
müessese sahiplerinden Refik 
Bezmenle görüşmüşlerdir. 

verenlere gereken hürmeti gös 
termeyen bir paninln reyi ile 
iktidara geçmek arzusunda ol 
madığını belirtmesi bunu açık· 
ça gösteriyor. 

En geç dört hafta içinde. c~- mUsbet ~elice. ~hnır .:~· R•ısya 
ncvrede. Çin Hind! harlw <Deumı Sa. 5 Su. B de) 

Birlik he) etine mensup başkan 
Seyfi Demir ·oy, başkan vekil· 
'eri I\uri Beşer. Ali Aygen \'e 
ıda re hryetinden Mahmut Yiik· 
selle Rüştü Tepey; işverenle ih 
ı·ıar menuunu uzun uzun gö· 
rıişmüşler ve işlerinden çıkarı· 
lan 57 işçinin tekrar işlerine baş 
lamasını istemi~lrrdir. 

Bu talep üzerine, Refik Bez· 
men, heyetten müddet istemiş; 
fabrika idare heyetini toplıya· 
rak mlisbet bir cevap istihsaline 
çalışacağını bildirmiştir. 

ne on verecek şerefli bir mü· rr.: 
~~r:k~:;::a~~:c~~:~;ı~~~~n d; ~"l!!IP!l~._"'W .... m.-~--ğ-deruhtc etmesi, programının 

Bu hareket taru umumi sem 
pati ile birlikte kendisine. ?ılec 
tisin ağındaki bir takım mü
tereddit reyleri de temin c1mis 
tir. Komüni~tlere ve P"ogreı;:st 
l ere ait re)leri umumi yekiın
d~n çıkanrsak yeni kabi.,e baş 
kanının Anayasanın istcdi~i 
313 kişllfk ekseriyeti d:: aşmış 
olduğunu .ıörOyoruz. 

bir zarureti olarak gözükmek
!edir. Cene\Tede kuwetli olmak Jl ı 
ısteycn Fran~ız de'ega l onu 1 __ • _____ _ 

. 

başkanı baska türlü hareket e· 
d mez.di. 

l\luhakkak olan bir şey var;a 
o da anavatandan 12.000 UZ3t· 

ta neticesi meşkuk, milletin nıo 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
BEYOGLU SUBESİ 

AÇILIŞININ SENEYi DEVRtYESI MÜNASEBETiYLE 

17 / 8/ 954 tarihinde çekilmek üzere sayı n hesap 
sahipleri için hususi bir ikra miye keşides i 

tertiplemiştir. 

BU KEŞiDEYE KATILMAK iÇİN 
BEŞ TEMMUZ AKŞAMINA KADAR 

1 SO Liralık vadesiz ve en az 3 ay vadeli 

250 liralık 

TASARRUF HESABI AÇTI RMAK VEYA MEVCUT 

HESABINI BU MiKTARA ÇIKARMAKLA 

1 AD ET 10.000 

2 ,, 5.000 

4 • 2 .SOO 

10 ,. 1.000 

10 » 500 

50 » 100 

l IRA 

KAZANABİLI RSI N İZ 

BU KEŞiDEYE iŞTiRAK EDENLER AYNI 
ZAMANDA BANKAMIZIN UMUMi iKRAMiYE 

KEŞIDELERINE DE KATILIRLAR 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

BEYOGLU ŞUBESi 
(8051 ) 

~--·-lllİlm--•----------llliiii-, 

1 DEMİRBANK Tersane ve Osmanbey 
Ajansları Emriniıdedir 

Merkeı •• . . . : 49620 
Tersane Aj : 45467 
Osmanbey Aj : 82506 

ttatay 
ana,'atana 
kavu~uyor 

15 yıl en c i bugün, %3 lla-
1ir.ıo 1939 da Uı.ı l ay Ana

utana lı;nu muştu Jl atayın 

'l ürki~e~·e i lhakına mıitedair 
olan mukaHlt. Ankarada Hı 
riri) e Yekilim iı ltahınrtli 
Şükı-ü SaraC'oğlu ilr. Fr<tno;a· 
n ın Ankara Bü}f:k r.ıı;M 
.Uas,igli arl\ında imzalan· 
Dll)ltr. 

Gizli ve açık on doku1 yıl 
hı ret ve hicranını çektiği
miz Hı la)ın Anııurttan 11Y
rılmao;ına imkan yoktu. Rah· 
metl i Mu tafa Kemal Atat ıirk 
1920 de Ratayımııın mi~akı 
milli hudutları içinde oldu· 
gunu ilan etmişti n davanın 
pesiııi df" b1rakmamı5tı . ı\
daııının kurtuluşundan on
rı bura -ını ziyaret sırasında 
kendisini kıra bı)Taklar1a 
karşılayın Antakya n İsken 
derun mültecilerine. gözltr in 
de yaşlar tanelenirken aynen 
şöyle deml5ti : 

- Kırk a ırlık l'ıir1' yu r· 
du yabancı elinde e ir kala
maı! 

Hatay esir kalmad ı ve kur 
tuldu. 

Tür k oğlu Türk olan lla
ta}'m ~uıh yolu ile An:ıva· 

tana katılması yakı n tarihin 
eerenı ba~arılarından biri
dir. llataya fena gözle bakan 
lan n gözleri kör olacaktır. 

F. F. TULBESTÇ'l 

Grecnwald, ayakkabılannın 
ucuna bakarak •Beni din~e. de· 
dl. ·Ben çok ili bir avukatım
dır.» 

•Beni bu isten kurtarman i· 
çin bir hayli bl olman gerek.11 

•:'\için öyle diyorsun? • 
•Çünkü hukOmet bln;ısında. 

konu5ulacak olanlara nazaran 
ben suçluyum. Hem de ne ta
raftan bakarsan bak, suçluyum. 
Akılsızlık eıtim .• 

·Ben açım. ~erede yemek 
ylyip, biraz konuşabiliriz?. 

•8 numaralı rıhtımda bir 
kafeıerye var • 

•Gel benimle.• 
Maryk avukata baktı ve omu 

zunu ilkerek • Pekila , dedı. 
Yatağın ucundan buruşuk pan· 
ıalonu uzanıp ııldı. 
Lokantada, Greenwald, esini 

yemek yiyen yilzlerce tezgAh iş 
çisinin çıkartıığı. çatal, bıçak, 
tepsi. tab3k gürültüsünden da
ha fazla yükselterek domates 
çorbası. liıhnna ,.e insan koku· 
tarı arasında. •Eğer suçlu ol· 
duğunu itiraf edersen, her ~·Y 
form ali leden ibaret olur• de
di. •Eğer suçlu olduğunu i•i
raf etmek istersen bile bunu 
açık duruşma esnası:lda yap· 
ma Chalee ile pazarlııc et. Bu 
kötO bir iştir. Belki Ctıolle• ı;ıö 
rünUşU kurtarmak Ii:in dahıı 
mUtayim da\•ranır .• 
İkinci kaptan, a~ına bir lok 

ma om'et götürerek ·Ben pa· 
zarlık yapmasını b•cercmem .. » 

TMüşteri isin çalışmanın en büyük 

MOKAFATI 

Sckızinci kurulu~ yılı basında Tahminle;e göre. öniımtizdt· 
ki cuma günü ikinc: b•r toplan 
tı .}apılara.k ihtilAfın tamamen 
halline çalı~ılacaktır. 100.000.000 lira 

~olan-mevduatın Dokuzuncu kurulu~ yıl~ 
ortalarında Karşı yakada 

Su sıkınflsı \200.000.000 liraya 
\'C 

Onuncu yılın ortalarında 

( 18 Haziran 195 4) 

300 mi~yon 

Vali ve beledı~e reis \ ekıli, 
dün Cacldrbo tanı i'e Suadıye 1 
semtindeki b:ıkkal \'e ebu dük· 
kanlarını tefti~ eımi , Cıatları 
inrclemi~. aynı zamanda prnj ve 
:;aı'11oların frnt ve s.lğlık du· 
nımlarıııı göıden geçirmi ıir. 

1 
Vali Gökay, belediye blilteni 

\·asııasi)·'e Kadıköy havalisinin 
u durumunu su şekilde iuıh eı 

nıe l. 

liraya ml~tir: , 

Yukseldiğini · muhterem muştcrılerimıze 

ilan ederiz. 

•- Anadolu ) akasıııa bu yıl 
Kandilli Rasathanesinden aldı· 
..ıımız rakamlara göre geçen yı 
la nazaran yarı nisbeıte yağmur 
yagmışııı-. istihlak de fazladır. 
Buna ralmc.n nöbetle su veril· 
mcsine devam edilecektir. * 

~apı~ ve Kredi Baııkasi 
Bugünkıi ıeftişlerimizdc bazı 

~en et sahibı vatandaşların da· 
hi bahçelerini bol bol sulamak· 
ta olduklarını gördüm. a r kı· 
sım vatandaşların kuyu kazdır· 
dıklarııl' ,·e kuyu'arına moıör 
koymak suretiyle su durumun· 
da karşılıklı anlaşmaya ıiayet 
cylediklerhi memnunlukla mil· 
~ah~de ettim. 

. 'Kıyıiıetblllr milşterllerine 
bugün ve dalma 
Jnhınettardır. 

: 

• Paıarlığı tabii :ı\'Ukatın YJ· 
pacak ... • 

• Uinle beni Greenw:ılo B.-1 
ki kitaba göre suçlu ~örünll~·o
rum. Ama hiç de suçlu o•du~u 
mu itiraf etmek istemivoruın. 
Ben. Allah bilir gcmıyi zap:ct· 
mek cletil kurtarmak i .. t.edinı. 
Eğer Queeg'in dellliği hakkın· 
da y.ı.nılnıı~ .ını, o b:ı~ka fakat 
doğru olan ~eyi yapmaya çaiı-
~ıyordum... , 

Greenwaıo dudaklarını \'ala
yarak: • \'~ni ka it yokı • ıi·· 
di. 

• EYet kasit yok.• 
•Öyleyse suçluyum deme. İs· 

p.ıt etme külfetini onl.ıra bı
rak• Dostun Kcefer Quceg hak 
kında ne düşünürdfi? 

İkinci kaptan iki yanına bak 
u •Dinle beni. Bu i~t· bütün 
mes'uliyet bana ait • . Ben öy
le istlyorıım ... ıı 

•Keefe .. de Quecg'ln parana· 
yak o~duğunu sanıyor muy· 
du'! • 

•Ne zannctti~inl bilm'.}orum. 
Ontı bu İ~e karıştıı·m•.• 

Grecnwa!d tırnakları ile o~·
nayar .. k ·Onu mekte:n~~ !,e.ı ta 

Moda gıbi bazı semtlerde yük 
sek katlara su çıkmadığını gör· 
düm. İlgililerin dikkatini çek· 
tim: bunlar için de çare aran· 
maktadır. Bugünkü durumda 
bahçe sahiplerinin diğer ihtiyaç 1 
sahiplerinin ihtiyaçlarını dü~U
nerek su israfında bulunmama· 
!arını kendılerinden rica ede· ı 
rim.• 

ı:ı ııı 
1;al ~ 

yarı)·ordU· k dar •'ııbı~ ı ~ 
Şimdi) e . a naıarı o ııı:ı ~ J 

te hz.i noktaı rıı:U ıı 'r 
ge'meıniştl. ç u ndbını ~et • 

C 
mUnh:ısıran :arıııi!' ıı1''~ " 

l"l~~tl"'f,,'NlllMAN W4VK ~-A.K.~AlllJAll mamış kahr\!itu ıııd~ıı· ı 7""'7 ihaneti ile ':e .~ert ~ 
- 151 - i'e dolu Jdl· a·:ı5'a ( 

diye sordu. bıl 11l,,.\ 1'~ 
nıdığım bırisine çok h~nı.ltim. lı daha üç yıl olmuşta ki. kırk Kecfer'e, Keith'e dair ve bu Grcen\\·ald 

1118
d1: \.eı· 

,\dı Pdham'dı. yıl enci el erinden '.laia\'ere ıle budalaca ~i nasıl yapugını go:ı suale pek ş:aŞ ct\'8~,. ~ , 1' 

İkinci kaptanın surııtı asıldı, topraklan ahıımı~ olan bazı terebllecek her şe.)i • q ue'den• dl)e ~e\\ • 9 I 
acı bir ifade geldi. Başka t3. Çerokı kızıld rıli'eri iç hı hükiı •Tabii ~imdi budalac.ı i~ deı·· • Ben seni (;ercı ,,rs 
rafa baktı. •Buradaki kahve de m•tten 100.000 do'ar tazminat sin ... Herkes de öyie d:yor. sanmıştı~·b'j ı-oıııışt11ıı. 
amma kötii ha dedi. kooanlım u 1''akat ,simdi sağ kalıp ta rahat York lu gı tt~ , 

•Bana bak, Maryk sen i!:cr ikıncı kaptan Gı·cenwald'a rahat konufabildiğimiz için öy k IS . \ 
k k b 1 b k k ' b Ik" ma .. " rın• ıııt· ~en. avu ·atın omayı a u e· ;ı ·ara· •umen e ı beni de le deni)or. Eğer Queci . b-n .Eğer so ıı,t) e , 

derlnı.• kurtarırsın• dedi. ve bütün gemi denm.:ı d11>ln: !adı iselll sö) · sb' D' 
Mar~ k başını ,a'larlı. Yüzü· Sana bır e!- daha söyliye· gitseydik ... Zannederim b~nlm ylm d burıU ı:ı:ı &e 

nün asıklığı bir minn~t lf:.ıde- ~ ım. Seni müdafaa erteceğim haklı o'.duğumu gö .. terecck :;e Greenwal ın·Ş be 
sine inkılap etti. •Cok te.,Pk· yerde itham etmek i:ıtedim. o.. gAne yol, Queeg'den komut'lyı hem gUiliıll5e ' ıt~'-0 
kilr <'derim. Birbinc ihtiyacım h.t ne karl.ır suçlu olılusunu pek almamak \'e geminin batmasına ne bakmı~tı;dll ,t 6t ı 
vardı.ıo bilmiyorum ama ya bahriyede- mani o mamaktı... Eatmasınn ı.ıar,·k gU 11 ,ııt1'" 11ı ' 

• Y.:h'.iyet d~recemi bilmek is ki en aoıal adamsın ya da bıı· <la ramak kalmı tı Tayfur.da chyr' ;:ınt~eıcdıı;leı'• ı' 
tcmez mi in'.'11 asisin. Ü~·üncU bir ihtimal "Ok• üç ıliğer de:.troyer 1 ıı:lı.11 na biıtı.in 151 ;,ıo~ 

•Adli amll"lık seni gönderdi Man k ha~ reıle göziınü kırpı~.ı •Tabii. fakat unu:nıakı kırk yım dedi. aıırıı 1,r ,t 
ğinl" göre herhalde iyisindir.• rıyordu •Eğer bana bütün bil- kadarı ela, ikinci ~:ıptanl:ırı 'Tcnezzuh ~ 1ur6'Q~re$ ,ı 

•Sen gene l>.:ni dir.le. Ben si· diklerini ıınlalacakııaıı şı udi- kaptandan komutayı a.madığı bir koituğ~ı~r' ı;. ,..so ~ 
\'İl hayatta çok iyi bir avuka~· elen söyle ki müdataaııı hıı!:r!ı halde batmadı.. al içinde sıl it ..., i!J'' 1 
tım. Yılda 20.000 dolar k~z2- yabileyim. Fakat eğer msğrur. l\raryk şaşkın şa~kıı l;al:tı. oldu~una 118 

e•ti· tı11, · 
nırdım ... Hem huku!<u btıirdik asıl ve kırgın bir ins ın pocu a· Bir sigar çıkardı ve ~U iiııcıoli ğini hikA~ \ 11 sliı () f J 
ten dört yıl sonra.... G.een· tıp, ağtını kenet!eyip oturacak düşünceli bakarak, sclofanını leyecek baş dı~'r'~e fJ 
wald'ın çocuk yüzilnde. içine san onu da ~öyle de ben d~ isi yırttı. pencerede~rcı;ıcr şııl•r 
doğru dönUk bir te!l=ssünı be· me gideyim.» Hakikaten ,aşırnu~tı. Grdm- bacalıır. d ıcı' ,rr ~ 
lirdi. Gözlerinin ahınaa bir lıa· İkinci Kaptan, sadece kafc· wald, giıliden giz~iye besle liğl der) ası ola~, ı;' 11 tr fi ~ f 
rıllı halesi hasıl oldu. Yüz.ün il tarya gürültüsilnün dolılurrlu- \'e kendi kendine hak verdiı·rn ,\' ukat. l\dla ~ gö ıt1 et 1 

ıtu sl"ara a ııcr •' mahcubiyet!e b!r tarafa "evir- ı.u bir sUküttan onra •Ne öıt. dü~.ünceslnl mc.vdana ,.ıkarıv r ı,; "' tır3 _.ı " ,; • • ııra kırnıŞ ,~v 
di. .Masanın iızerindcki hir kah- renmek istersin?ıı dl)e ~or- miştl. Halbuki. bu. 1:ektiğl bu- , 

bl "k" t• • · · · k " d U • -• d k fes "ekti. ve rı ·ın ısının ıçı:ııla ·;ış:6ı u. t n r~ mı eı.ıYct arasın a ·ıın· ' 
ile oynuyordu. • Uukuhın çıka •Sana ıloıir herşe) i... S~na. dl kendisini tatmin etmesıne ................................ ı ....... ______________________________________________________ , ____ ___ 



.. . 

'---ıs . ' - 195' _ __________________________ ___ .. __ _ 
VATAN 

ErıJlirrmD DüNvA 
~ 

Ferit Giritligil'in .. 
Olümü hakkında 

libya hükumet 
Adamları 
Ankara' da 

Sovyetler ıle atoın Şayialar 
topu ~rapınışlar 

• \.&sacla ted Preu 

Altemur KILIÇ * Guatemala 'da komtini l 
r taınanlar O maıılı impara· hükumet kun elleriylr. 
lorJuguna dahıl olan Arap antikomünis t kuv\'Clle!" a 

f'rankfurt, 22 - ~histak il Frankfucrter Xcue Press:.e 2ıız·
tcsi. Amer;kan atom topundan ıneıııı' çap \ e ağır'ı'r. itibarb c 
daha iı tun olan ilk Rus atom topunun konıunist Doğ!! A!mı::n· 
ya~a geldiğıni bı'dirmektcdir. Gô\ıete 13 rlin m:ıhreclı bu habl'ri 
S0\:'.1et bo . .:esi hükumet çcHe'erinden e d t'ttığı'l'Ji b 1 rtmcl\
tedır. 

titri arasında Lıbya hı r i - ra:s1nda bir çarpı~nıa ol-
~l teşlı;il eder . 'Libya'ılılar doğu bildirildi. 
t _!erle daima do t olmu lar * I'ran a Ba balunı Pierre 
bııi arkamızdan \urmak d e· i\Jcnde - Franı·c bugün 

Gaı.c enın verdiği malumata göre Rus atom topu 110 loı 

ağırlığındadır· \'e 45 kilometre me afe~·c aus vapoıbılmektcdır. 
Çapı cıa Amerikanın 280 mi imt'trelik atom topund.ı.ı dana bü
ytiktiır. Amerıkan atom topunun ağırlığı 85 tondur \"c t3krıbı:n 

35 ki:oınl'tı t~ e atı~ yapa bilmektedir. 

Ci nj - ellerine Cır at da geç- Komüııht Çin Bıı hakanı 
~halde - göstermemı,lerd ır. \ e Dı İ~l ~ıi Oakanı Çu 
•tı a imdiki Libya h üküm- En I,ai ile bir goı i~mede 
~ lclriıı; Sunnusi'n in ai l esı en bulunacak. -i: günlerde bile Turk do t· * Ürdiin parıanırnlo ıı fe • 
\ı~ ncıa :.ebat etmışti. Sımdi de 

1 
lıedildi. 

Gazc•e bu i'k top u Jaha ba.-kalarının takip edecc&ıni bıliır
m.kıedir. 

"'·~ Yıl "vel i.o.tiklıilini ka- 1----,------• 
\·~ ve dnletle en ı,ıby.·nın Kanada'da 
1 :

1h ıle araı.ıııda ı;ok yakın 
~llsu i bağlar bulunına ı t a-

Japonlar atom ve hidrojen ~it') lıind• 

•rok~ o. 22 ( A.P.) - HidroJen 'e atom bombalarının ku.la· 
nı!ma ına muaııı 2 milyon J apon un imza l~rını ta,ıyan maLba
t;ılar cuma ~iıniı Bir e :>n.i, Milletler genci sekreteri Da" Hamar
~Jolda göndedlrcektir. Bu iıı11.a!:ır 60 milyon kadar mensubu 
bulunan Şınıo mezhebi Jiderlerı laratından ıoplanılmı,tır. 

~~ halen memleketımizi fr Gazetecilerin 
~ti . tden Lıbya na bakanını, Tetk"ıkler"ı ~ ~Ye \t l\lalı)c DakanlaQnı 
~lden n\'el bu an'ane\ I a· 

illa selamlıyoruz. 
1 b. 
~ h dn·letl kuru!alıberi, 'l ur-
~İYe, bu h islerin te ıri al-

• Lib)alılara karşı büyuk 
'11~~· göstermi tir. rakat giı
~ 1k.ı ınemleket ara ındaki 
~klı alakanın, yardımlaş-
1.tb daha da artmasını i tıyor. 
ıl.-Ya, buıun resmen Batı 
,:•• sır.temine katılmamı') 
~fla berabt'r, fi ılen bu 
~t 1~da büyük rol o namak
~- ÇUnku topraklannda NA· 
0

11
11 bazı mulıım ü te ri ) e r 

t t. 

b:rı bu uslcnn kurulmasına 
'\~;de eııneklc (Ok teal ıst bir 
~ t hareket etnıi tir. J~akat 
- l\ıap memleketleri Cbilha 
~~Sır) hadiselere reali t bir 

t bıkamaılıklan \"e k en· 
~ ~i d.., tehdit eden aiti bü· 

{hlikeleri gö remedik1eı ı 

İngiltere) e radyoakfüiteli yağmur yağdı 

Anadolu Uan 'l1 
'Montrcal 22 - ~ATO nun hi 

mayesi altında Pasifikten At· 
lantigc kadar b r scy:ıhate çık 

Lol'dra. :!2 (T.H.A .) - Son glinlcrde lngiltcre adalan uz.c. 
rine ra:lynnktiviteli yağmur ;ı;a?imı,şur. l\luteha sıslar~ ı:c.c P.a· 
sifıktcki son atom tecrubeleri buna sebep te kil etmektedir. 

mı olan 20 kad ar gazetecinin Avrupa' daki 
l'ılontreal'a uğramaları mlinase-
bctıyle tenıp edilen bir basın s f f.. 1 • 
konferansında Kanad Uışisleri ovye umen en 
Bakanı l\1. Lestcr Pear..oıı şu Assocıud Pre s 
beyaııaua buluıımu tur: •Kana· .ı.ond ra, 22 - l ne;i!tere S.1"l'J11 
da kuzey Amerika kıt:ı:.ının nıii 
dafansı balıı;inde yardım ve i~- mı. Bııkanlığının parlaMento söz. 

eli Ü, kabine meııSui>':ırmılan Xı
tirakiııi çoğaltmak mecbur.ye- gel Birch bugun A\'aın K:ımar.ı-
tincled r. Bununla beraber b unu sında bir soru) u ce,·apla.ıdırır
Atlaı ıiğin diğer kı mının mli- ken haren Anupa i.c b.ıtı Rı;.,
d:ıfa~sına .. ha_lcl licrmedeıı )apabi ~ada 82 R us tlimeniııın bu un
leccgımı umıt cdcrım.• duğunu ö' lemi~ \ c 'unları ıliı· 

D ğer taraftan M. L:stcr P1.;.· ve etın i liı:: • 
arsoıı,. Kanadaııı~ı Ş•?1d•kı t~nh· •- Kııılordu şımdıki ha'de 
hUılerının zarurı kı d ~1 ı;: ... ret cem'an 175 tiınıendcn mutc•el-· 
!er dolayısiyle giıncy dogu A~- kildir. Seferber!ik ila ıından ~ b:r 
) ada kurulacak m.uh.te.mel bır ay sonra bu kuvve t' erin '.>ir :ı:ıs· 
müdafaa paktına ışt:r:ı1' cd m• !ine çıkabileceği tahm:n edilmek 
~ ecegini ih a ~mı~tır. tcdir ... 

Tren kamyonla 
Çarpışfl 

llurn " 'luhabmm>ı ıl,n 

Balıkc~ir, 22 - 'Ba•1dırııuya 
giden 1207 numaralı \O·c ll"er.i 
su~uı·'uk ch·arıncla şolıiı· llalil 
ıılarc::.inıleki kaın)ona c·arpını;;· 
ıır. Şoför'c kamyondai..i bir i ~i 
yara!anııııs ve hastane;, e kaldı
rılmı lardır. Kam~ on pJrç:ı:an
mıştır 

Viyana' da sıcaktan ölen-

ler oldu 

\ 'bana 22 (.\ A) - Don Vi 
yana da ilk olarak ~az ıc.ıkıd ı 
şıddNle hısseıtirmı ve bu y nz 
den 15 k:şi ölmü tür. 

~~--~------------~ 

Geçen ııı,aıı a) ının 27 ıncı ge 
ce ... i b"r intihar lıAdise i olmu5 
\ e Ferit Gıritligil isminde un· • 
:?İn bir uiccar husu ı olomobi· 
lıııin direksiyonu ba ında b'u 
o'arak bulunıııu~ıu. Ferıt Gırıt· 
ligilın ai1csi o ıa ınan Sncılı~a 
müracaatta bulunarak hfidi enin 
intihar değıl cina) et olma ı ıh· 
!imalini ilen sürmü tiır. Hadise 
etrafında o zamall<.laııberi ıahki 
kat )"apılıp, ıdclianın mnhiy eti 
arastırılırkeıı dün hiıdıscnın cı
na~ et olduğuna daır bazı h3ber 
lcr çıknu~ur. 

Bu lıuı;u::ıta malumatına mura 
caaı ettiğimıı İstanbul Emniyet 
:.\l ıidürliiğiindcn ııalahiyctlı biı 
~ahıs ~unları sö~ lcmi~tir: 

•- Elinııldi' nıorı: r;ıporu 'ol" 
öır. Du rapor. gayet . arih \C 

'auh olarak ölümün dnn) et de 
ğil, ıntihar oldu unu bildirmek 
ıedir. Bu vazi) ete göre, hadise 
cioa} et degil intihardıı·.ı; 

Dığer taraftaıı ö •rcndıgımıze 
göre o.op:;ı ncticesı \erilen morg 
raporunda öllim ebebi tıbbı bir 
ş<?k:ldc izah edılmekte \'C şun

lar bildirılmcktedır: 

'lGiris delığinın ~oslerdıf;ı 'a 
~ırıara nazaran sılah basa bıti
~ik olarak atılmı~tır. Kuı;ıunuıı 
ısabet cıti~i yer ııııiharlaı·da u· 
mumıyctlc se!,'ılen yerdir. Yara 
bir in ) har )'ara~ıdır. \'ücutta 
nıücade C) c dcliileı cdCl·ek hi~· 
l..nr eser ~oktur. Hadisenin intı
har olduğu kabul edıl nıı~tır" 

Durum bu ,ekılde iken, hadi 
sedc bir kadıııııı c ızlendiği, 1''c
r:ctın hadise gecesi bır kadın ı· 
le bu l uştuğu ılen sı.irulmcktc· 
ci·r. Savcılık, morg raporuna 
1-._!men usu'eıı iddianın mahı~ e 
ıını araştı rmaktadır. Bırkaç gun 
önce. Feridin «Beııi oldiırecck· 
ler korkurorum dediği ş.ıhitler 
dinlenilmi~tlr. 

taııı.ı:hYayı Batı ıle i birliği 
~ıı itham etmektedir ler . 
... 1 • Tür ki\ c anla ma ı ııa 
~t'1li1· eıı ve ·bunu kendı a · 
)~ne~ Ar:tp Birliği aleylıi-

1\ r tltılnıi bir hareket ola
\l 01tn bu A rap liderleri \e 

~'kttleı·ı herhalde 'ftirk -
~~ Y_•kınlasmasını ~da_ ho.~ 

ttekltrdir l C tur lu tu rlu 

İzmir' de genelev 
Kadınları sendika 
Kuracaklar 

Jt ıuu'ı 'l nh,ııhfrfml•""" 

Şehir Meclisi dün de 
güçlükle toplanabildi 

~ 
tdttekJe ıdir. 

,
110

•Uugun an'anl'\ i olduğu 
\~dar ı:ünüıı tehlıketcrınc 
~. b llıuhkenı hır do~tluk ol 

,
111 

ıç bir teca\uzi mabı~ eti 
lı~dığı, ~ rap Bırliğinc 

\j t ı r hareket te kıl etm,.
't 'kktarlamaı.. 7.alttır. Göniil 

tJc 1• ıanı:ınla btitiia \ rap 
~1ttleri, k enılılıklrrınden 

'1.\İı ~ Co~iinleı \"e 1'ürk iye· 
"I\ ltij kıp olarak dt.ğıl , bir 

, h klıı etme~ i iiğrensinl er. 
ı...·iııı~"' kimseye kar ı koı ii 
\lı baı Yok, bilaki herkr.~e 

hoı il i n ı,·etimiz \ 'a r ! t . -
ıh cılhialtı tersanesinin 
~ttık 
t 9enıisi yapılacak 

1 l\ 
c•ııı · 0n-ıur işleınıe ı he·a· 
'tı.ı~~ltı t crsancsmde t.ı:na 
tııı i çı i \e muhc ıd.s
~ eğıyıe bır tarak gemi-
~ ~ cdılıne i içııı her iki 
,,ııı~11~tnda görüşme} re 

-t • 

~~~ tııeırc nukfibı tara
~( sinde olacak bu. ko
t;ltrdlleınisinln in aatına 

t ~k '? nıUspet bir netice 
dtrde d cl"lıal baş'nna 

hmir, 22 - Şehrimizr!c genel 
ev kadınları bır sendıka klırmak 
uzrrc faali) ele geçnıı~lcpdır. Buıı 
tar, i kanununun i çiye ait mad 
desinı ılerı fireı ek kend•'e ınin 

Şehirlinin türlü dertlerini ilgilendiren mevzulara lôkayt ka
lınd1. Makamı tenkid eden bir üyeyi başkan azarladı 

de i çi o'iuklarını id<lia ctmi 'rr !)t'hir mccli l haziran toplan. 
ve böylrlıkle ıb•ı\arlık V<' hasta· tı ıırının 6 ncı•ı dun ;:,aat 16 d.ı. 
Jık ı.igorta ar ndan i tiCııde et· ı.apılmı ur. Fakat dün de ckSl'· 
mık ı cınışlerdır. rl~ t'lı ağlamak ıçın bermu,at 

Bu ebcp e aralannd:ıı cçtik •• aat 15 len 16 la kadar zıllcr \c 
rrı bır h 'eti bugür. Bo"ı:e Ça- çıngıraklar ça'ınarak 81 ü~ "om 
ıı·ma ımıdiırlü!'!ıine ~or.l'eraek 1) ansı guçlükle temin ~dilnıı tır. 
genel e\ k.ıdın'arını:ı da baıT r· Başkan Hki'leriııılen C .. hit l·~\
da çalı an kadınlardan fark l oı I rcno,, da, celse) i aç:ırken illi!\" 

m:ıılığını bc'irımi 'ı-r. hat•ll icap l'tıdu sa) ıp ek criy~ıin tpıııiıı t'ıti 
ederse hak'anııı aranı1'· için B.r Jıp cdilıııt>dığini kontrol 'ıiwııııı
leşmiş :'.\li Jet ere k" tar b.ı~Hıra· ııu dııynıaınıs. ~adecr ~alona ::;öy 
caklarını ,Ö) lem işlerdir. le bir ı:öz alıp. t>k,erİ\ et vrı.I r 

. lıyert'k top anlı)a ba~ıanmı~\ır. 
Amerıkan uçaklarının }hından ,onra mevcut bazı t.-" iı 

d k lcr giiriı iilınii ş \'e a~g.ırl kırktan 
ura sız uçu~u raı a olma ı kap eden Şehir nıe:: 

Tok\ O, 22 (.\. \ .) _ B.B 47 li i ÜHlf'rinden ancak iki ve) a 
Stı atojct tıpi uç Amerıkan bom. U~U. gorU filen teklif hakkınd.ı 
b.ırdıman uçağı Lo - An:;:l' e • rc\•ini kullanmak zahmetini ih~ı
ten k .. lkarak PasHığl durak ız ,a;. etmi lir. Ş hir meclı•ıııiıı 
uı:uşla grçukl<>n onra buglin dunkü top'antı ı bu hau iç;nıl" 
Tok) 0 yakınwda bir :ı ana in- ccre\"an ederkrn de meclbın tek 
mi ıerdır • .saatte ortalama 6:10 muhıılif ııye ı C il P li Fahri l'.ı 
kilometre hızla uçarak 15 saaıt çııoğlunun) al'iı takrirı okuıınıu• 
cftrlerlni tamamlayan bu üç tur. J>açaoğlıı ııt ı n bu taknrind<-, 

uçak 10.000 kilomctrclık ı.;çuş chirdf'kı d l iyatları, tanzim ,a- j,ıııail Alala\ dıınkü toııl;ıntıda ""'l ~oı arken 
;ı;o'u bo) unca ha\'ada ııı: dııfa tkı~larbııııhn ak~akklık skclbc~lerbi. ~e.~ 

1 
bal \"crıııe ... i ı ırnihn kt \di. Fa-' Şehir ıııetlbinin uiınkiı toplan 

k k! la ıvı ~·akıt ·e r u ranı ~ ·me erın ow" · . . . baş ·a uça ar va 1 
• c J k h kk d k , ,. kat h a).ıt µa lıalıl ı ğı -1e ,B." edı;.e t ısı bu ha\a ı~·ındt> ckv:ım cıtı ve 

ıkmali yapmıslardır. ç ı ma 1 11 ın a ma amın •l • koıı l rn liz l iiğü yiıLii ndeıı bhylik \ 'alinin ~atonıl an ayı ılmasıııdan 
ısııı·apl:ır c;eken mihon ,ık İ - lıir mııddct oııra dağıldı. Şehir 

~i.TUNL AR ~· ~ rn ~ c? M r"r1 ~o "'- ~~~b~\ı~ahr~~!~nı~ı~~l~~:ı /•\:~rıai; ~k~~;i ı::ıa~:~!~aı~·e l'~l~ll~a;.~~~ q\I ( 4!.\WWV U W ~~ ı.adccc makama ha,·ale edı l i ,aJı günli on top'antısını yapa· 
\..~ • • :"ıl .ı kaıııı işgal eden B ·lcıllye baş oıkıır Spor ve Scrgı ı;.ırayında rt"' kan vekili bu konu) u İ!1C"'cyı ı > ) apıl:ıcak bu toplantıda'da,eılı-

a... ileride' Cl'\'ap \erecektir. Bu .. ra- ·~r ele haiır bulunacaı.:. Vali nu-

tt.'"1\Jft)'fET DÜNYA mclı. ı lı. ıntıı.ı c;rkı lır~e bunun da öz a'an İ rııail A:.al.ıY, ıın tuk ö;ı;lıyccek \e bin:s ba)rak-
ı..ontl'OI " e\ ek lig" inden ileri rl ı kt t, " ! azını gün rrde vcrdıği muhtr if öziü ara onatı aca ır. 

l'... ~)\ ~eldi(ine hukmdmek 1 ve vazılı soı u'ar, i tanbullu~ u ---------~bıı.: ' CAK PEK TUHAF BiR K .\\IT- geldiğini ci~·liı~or n diyor ., 
" ., .. t SiZLiK ön~EGi . çok yakından aHik.ıiıı,ı dıran m ·- Valinin D.P. il merkezine 
:~. 1"' Yaıı~o r: kı: ~e'cler o'duğu ha'dr. hain c.vap- 1 
•(1. e Cl'd J'allh Rıfkı Atu · ekn•e\.Jeri· 'Karaborsa '.·aratan dlsiP· 1 
~ıı d e ı;:oru~oruz. mizden ~ikayct edi} or ılivor landırılmarlığını öyliyerek ma-
.. •• ,~, ) Uyoruı.·. l l cp a.v- •ı·: linsiz ve kontrol:ıliz bir 'c: pa- ka ıııı tcnkı"t ~tm .. k ı" tedı' Fakat j 
~ '<ı .. ~a Cck h t ak .. zar, millet ekonomisi için, ak ' . ~ · - \'alı ,.e B•lcdi)c bası.rın \ekli ... 4 , ) ,. u c ••• • Ekm:?k .:!~~en de <>lı mml· b~~ıan?ı~·ıanberı, tuplant.ı)' ı bu· Prof. Gc>kay, ctün saat 18 de n . 

bir nezaket ziyareti 
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~: ~arabsa.atın bilançosu: 'etli bır 'l' ecek nı :.d J::sidır. lı ınızda ıı gcı;cb!1en tdı'iktlc· yuk hır IAk:ıyıl lkle tııkı p eden P. il ınerk-z"ıııc hır nezak .. t ı.ı· 
~tt o-a pa tar J ' rın -n bii"ii!!ü, h atıli. er. kor· "' ·· ı 1 ' • 4- "' 1 ya n Jkı Ü" v. ıl müh'et \"Cl'Cr-k. Ve ' J ~ cl_igcr _u)'.rıcr. A ı:ıl_:ı. y'ın lıu cO.l e- .\'areTı" ''apııııc•ı•. l'ıile dl' ( k) ' kuıll'uılur. \lal ılarlıklan ya- 1 • " • ••••••••-• ~I~ · e c cc ··• ~eni fırın tesisleri g~tirt:ım k rıne sınırlenıp nıudııhale ettı er. t 

8
. k" • ··ıd·· ··ıd·· ....- ~ rt'<ılt)r gazetelerle ilftn ıçin hiıkı'.ınıetın yardımını sa~- rııtılarak. !iyaılar bar1 ın~ k;ı'- ll nıtii başkan \'ekili Cahit E wc- ır ışı o uru u 1 1 Bir gemicinin ayağı Dün sabahki sis 

kırıldı Ilı · a .. k b :ıl d ı m ı, h erke~ parasıııı olur 1 1 · Ek ı ,., il •) s SATILIK Dü b h k ıl d " ı. lıııah··. ..z.ı a ll'n. - lamadan, ekmek mc:.e"e ini nos, sınai! Atalay'a: •Süz crınıı· ~ ·ı,e l•r :..:.. ( ususı - • e· n a a er en aa ar a n,, 1 ~tırt tlc ayn, csmıh halledecek • kahraman , ey:ı olmaz ~eye yatırır. i '"al' ar de ısr:ır cdrr eniz. siz.ı trcziye yiıgazi •içe, inde Cişnilibat kö· Şeh"r Hatlarının 53 ııumaralı l\Ierscdcs - Hcnz 170 S aun ~ ukarı kısmını keı;ıf bir 
tı~tı:ı il Verdikleri &anı ı- kahramanlar n ererit:' ha !ar ve bu yüld~n. m:llcr edeceğim!. dıye ıhtard:ı bulun- ) ünden Hüse) İ'1 Aydemir ile \ 'apuru enelkı akşam saat :!0.08 husu ·de kullanılmış ;ı;enı l .sıs kaplamıştır. Bu cbeple J';ı.• 
~ <C:k kabıı:na!lıktan _Burada' sermayesini meydana l:"!\~cn du. Bun~ rağmen Atalay gorü- ayııi köyden -'lu ıafa Karanıau de Ycnıkoy kke.esindeıı harckcı \az.ıyette binek oı' u Tel: .dbahçeden Yenıkö)e saat 6 40 
tı~C!I )... Evrt. 5ekrr Ce\ ahını bekliyoruz. ~atınm!ar .durmada_n lı ımı u~~ 1 şünü mü.ıaraadan çekinmedi ha) \'an otlatma ) uzundeıı kın· cderkeıı, halau almakta olan ~c 82i21. d.ı , Ycnıko)den Br;ı;koza ;ı.at 
ttıı hiı \tının, vurguncu Nıhayet bu meseleyı ha le- Halbukı. bız.ım kalk_ın_ma Jm.. \"r re! r: •Ben eşkıya mıyım, bu· ;:a etmişler, i\l usıara ll li e) 'nl mlcı HU.eyin A)ar'ın a)ağı ha-

7 
de \ apur ışletilememı~tır. \~ lıcı-1 b a~ kabzım.ılla:-ın decek olanlara belki un \::;nş· mızı ge,~ctıne~r_:.,_ ıçın, ..• er· radan çıkaracaksın, B~n burada b çakla yaralıyarak öldürmüş· lata sıkı~arak sağ bacağının dız 

t fiııı u 
1 

likbat sıga ı- tmeılar ve fırın ahip'crl oy mayeye çok b~~u,.. i~tı.al'I· ı hakkı nıüda raa ediyorum.• dı)e tür. Suçlu yaknlanmı ve ada- kapağından aşağı kısmı kııılmıs hastahane me scvkcdılcıek ıc · Hal ç hattında da saat 7 \e ·a 
'ı~ ltdb~r 0 ' a m e c c ~o· \ermeıler. Fakat e ·mck yı) ı- ımı nrdır. Duıensız. ıç pa- ı ı rar ett i. lele ll's im rdilnıi t r. ıır. Hüsc~ in derhal ilk yardım da\ be ziınmı~tır. dar eler )apılamamı. tır. ~~ o111

1
rtel'1 at~l$1t)aca- cıl r ov verirler. urın bu yıkıcı ıe~iri yanında -----------------·----------------------

~~ ... •ekr ~rguıılan vu- Bir A\TUpalı lstanbul e ·mc i u hsal hayatımızı ba~~a ~ön· ff 08 MF.MQ - Eli tabancalı bir «mahluk» 
~ ~ Oı-ı,r crı karaborsa)::t ğınin nasıl yapıldığını görse, !erden baltalıyan tepktlerı da 
~Ot4l' • hilcll faturaları han i bır zamanlar Japon de· ha buyüktür. 
~ il Ve biz kar~ılan· nizcileri İstanbulda hastalık Dış pazarlarla ilgili istih-
t Cıı: tdckicr E•bl mu· korkusundan teknelerindeki al, cok ince maliyet hesap-

~ ~le., c tatsız suyu ıçnıişler , e 1stan· ları ister. 0) nak bir iç paıar 
ı, t( 'i :ı.!t ••• cakı bul kaynak ularına duılak do- ı c. bü tün he apları altüst e-
~~ Uıtlcri g·çiriyo- kundurnıanıı !ardı, o nun iİbi debiltr. Büyük i~tih~al ya p· 
' ~~. v turisllel"in de ekmeklemıı mı•ıl, n e çıkar bundan .•• Mal 
~lı lapu[gunlara. hile- memleketlerinden getırdikleı·.· !arımız sürüm kuıtreıini k.ı\'" 
~ ~ tı liC4k tş ne n•k nı gorcbiUnz. betti mi, ekonomik değer nl-
~ I' ıel:&hir, n• hapis, maktan utakla,.ır. l\a'kıı:nıa 
) ~tltııı , en oncc sigaıa- YENi ISTANBUL politikamız da gölge :ıbi da-

lc., ~ittir. • ğılır. f ç pazarımızda an:.>rsi 
~ ~ · ilk,,, ca.-ı YURDUMUZDA yaratm aya katkı anlaı·, bir 
~~le! Y.\RA1'1Ll\IAK 1 TE!'\El\' yandan rejimi, öte )andan da, 
l:~t ; Vurgununu \'Ur .\1'' AR l / aynı rejimin e!e aldı!'!ı en bu· 

( ~ lrı ı ltdiı ı . ~ermi iç pauıımızın yük mı'!ct da\'a:.ını . daha açık 
~ ~~le Kiln eminiı: her ba ı bo bırakılmama ı 11zım bir söı.:e, kalkınma d~v.ısını 

'~ıc· h Ya:ulıp bır geldiğini, bizim karaborııanın bile bile kısırla tırmaya çalı:-
... , anla,.ılır ey olmadığını. ek· maktadırlar ... _______________ ... ________________ ......... ____________ __ 

tllNI /IAY4L.J&R . 
CP"°.eM&?e Mf'U"/H! 

es~/ #..457:.ıt.t/'7/M r& Pir~ .. 
IVYÜ~ Ş"$#/:e; C/İ/J/~ 
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A vrupa'da nıesken 
inşaatı hızlaııdı 

Dikkati çeken bir nokta: İnşaat masrafı artma
mış, bazı memleketlerde bilakis azalmışttr 

A vrııpa memlekeklerinin her 
tar:ıCınd:ı mesken inşası hızla i· 
terliyor. Her St'ne yap;lan bina· 
!ar bir sene en·clkinden çok 

Alb.ay Green, leblebı· alır gı·bi ;~f.:ı1ı:;~!ışi~a~:~r~~:~ ~~~!~ıı!:: 
sı, haha bir kısım memleket· 
ferde azalm;ısıdır. Yapılan bön:ı 

, lar bu yüzden <"Skisindeıı f:ızla 

l'a güre mesken inşaatmdaki ar· 
tış ~ alııız 1''inl3nd ya ve l\faca· 
r•standa ııisbcten ehemmiyetsiz 
olmuştur. 

Holliindn, X Ol'\'cÇ ve İııgilıe· 
rede inşa t>dihn binaların bü· 
ylik hır kısmı mesken binası de 
f(ldir. Buna mukabil Daniınar· 
kada, Batı Almanya \e f<'inlan· 
db ada mesken binası inşaatı 
daha f:ıı.Iac.lır. İnş:ıaıa ıııiıvazi 
olarak çimento istih ali de ü
r:ıtle ıırııııakt:ıdır. 1953 ve 1954 
seneleri içinde çımento istih· 
s.ıli şımdiye kadar kaydedilme 
mış rekor bir ~evıycye \armış· 

tır. Çimento istihsalinde siiratli 
artı;;, bıisnas z olarak büıiiıı .\v 
rupa memleketlerinde müşahe· 
de edilmektedir. 

koleksl·yon salın alıyordu ;a~ı~-~ğ~·ıilr~f)~~aı~~ı~!~ ::~~~I~~ 
bu nıün:ısebetle di~or ki: 
ıA vrupa İklısat Konseyinin 

Bu meşhur pul koleksiyoncusu, çocukken, annesinin pinti
liği yüzünden bir bacağını kaybetmişti 

A lbay Ed\\:ırd Howl:ınd Ro-
bınson Qr n, Kont Fcrrn· 

ri'<lcn sonra fkınci buyük ko-
1~.!t ıyoncudur. Grccn J>ul top· 
lama hususunda Fcrrr:ırı'den 
daha bü> ük imkAn z.lıkl:ır a 
karıılaşmışıır. Çünkli o znmn
na ık dar bın1erce ~ •ni pul 
çı.;:mıştı. Albay, F 1rar:nın 
pul bılgisiııe ve :ı~vJ..in~ <:nbıp 
d,ğl:di. Aib:ıy yüı !atK ki'ohık 
kocaman bir iUbmdı. Koleksi· 
yonunı.mun şö!ır~tı ılc buyuk o
lu. u11d i ri g.l!~ oı>ju. 

Green 1868 de dür(.Yayn gel· 
dı. Anne f, yalnız Amerıkn
nın d~ğıl, dünyamn en z n"ın 
kadın':ırından bınydi. Faka• i· 
nanı mıyacak der~ce~ cımrır
dı Halta para sevdn!>ınt o k:ı· 
dar ileri goUirmuştu ki, o~ ıı 
kızaktan dUşup diz.ini foc•ttıği 
zaman ona )U1ık pır•Dı: elbi
seler giydirdi \'C h:ıstanıeyc pa· 
rastı tednvi görmesi iç:ın mu
rae:ıat etti. Doktor l\lrs. Grern'i 
tanıdığı için parasız tedaviyi 
kabul etmedi. Bunım üzer.ne 
kadın oğluna kcn li bakmJya 
ka m. Teticedo, iş Grer:-ı'in 
b;cağının kesilmesine kadar 
urdı. Kesilen b ca?ın ~er:nc 
mantardan bir b:ıcak takı'dı. 

Al.BAY GREEN'İN 
UC U~İYETLEP.l 

Mrs. Grccn ne kadar cimri 
!ise oğ u dn o nisbette mfi:.· 

rıfti. E indeki radyoların. gu
ıel kııların, tayyare \'e ot..,mn· 
bıl!erın. ve nıh:ı:J et pulların 
haddi hesabı yoktu. Crcen kırk 
\a ından evvel cvi~:ımi!feecği
~ıe' dair annesine sbz vermişti. 
Ama bunun nerıcesi. annesi i· 
çın, oğlunun evlenme ind :ı 
beter oldu. Çunkü her hafta .so 
nu l\tiamı'dekı <'' i.1d opcr t 
artı Uerini \C dan~oz 1aı'a:-ı 
toplar, eğlence (.'f t rlıp'cr H. 
Kırk dokuz yaşında n sıba e\'• 
lendi. 

ID.,..--

Green bir gün r.ıS'g 1 bir 
pu'cunun dükkanına girdı O 
:ranıana kadar hiç p•ıl rh ilgi· 
lcnmediği için, hazır kolekı;i
yonlara şöyle bir göz attıktan 
sonra satıct}a hepsini pak t 
yapmasını söyledi. Atlam ŞJ~
kınlığından nerdeyse b:ıyı~:ıca • 
tı Green'in pul merakı gittikçe 
anıyordu. Hele karşılaştığı guç 
lfikl r heve ini daha da kamçı
lıyordu. New York'un Nas,,a:ı 
sokağı o zaman pul ticareti ın 
merkeziydi. Green, her hafta 
hır kaç saatini burad:ı g ç:rir· 
di. Kendisi yüksek ta\";ınlı oto
mobilinden hiç çıkmazdı. Pu•· 
cular mallarını onun ay ğına 
ta~ırlardı. Bir günFil: pul alı 
vcrişiniıı 77.000 dohr uııtuğu 
vAkidir. Evinde, :ılJı~ı pu'l .. rı 
tamir etmek Uzer• d .-anı ı O· 

Jarak tuttuğu mutcba sıslar bir 
lıc,>et halinde durmadın çn!ı
şı}orlardı. Biltun bu ma rnfla 

Milyoner pul koleksiyoncu~n Albay Greeu vt hu usı surette 
yapilrdığı me,,hur otomobili .. 

bit· koleksiyona \erilen en ~lik ı·am:ıd ı. 
sek fıyattır. llınd wng'.in oldug•ı ni hettc 

gösıe.ri i de even hır a J nıılı. 
ÜÇÜ~C'Ü BiR BÜ\'ÜK Fcrrari'nin mıiıa~<"desıııde meş 
KOl.EKSh 'OSCU bur t ngil z Gine'si pulunu 

rın listUne 20.000 ılo!:-r dah.ı 

.sarfcdip pul'nrını tetkık etmrk 
için yuz yirmi santim kutrun
da bir pertavsız ~·aptırnıışıı. 

Gı·ecn öldükten sonr.ı pu'laı·ı 

liç mı yon dolara satıldı. 
Bu miktar şimdı,lie kadar tek 

Amerikıı'da Grten'in bas ıca 
rakibi, döşemelik kadife i· 

mal eden milyarder Artlıur 
Jlin t'di. Otomobil endfistrısi 
henuz ge'işmeye başladığı ı
rat:ırda. Hind, :-iew \'ork't;ı o· 
tomobiller için döseme ıın:ıl et 
mek üzere b!iyük bir fah rika 
kurmuştu. 

O kadar tabuk ı~.ıg:n o'ılu 

ki, kısa zamanda bu i~ten sıkıl 
dı. \C kendine eğlence aranıağa 
b:ı,.lJdı. Ortağı ona pul topla· 
rnasını tavsiye etıi. Hınd, aeı

ha: gıdip 3000 do'nr:ı 12.000 

çeşit pul birden aldı. Bır daha 
da kendini bu meraklan kıırtJ· 

J'ARllK'UX ırnı.EK İYO:SUXI>AS - 1926'da ba ılan " üıe-
• d Kral r uacl'tn resmi görülen bu pulun 25 ııulluk levha ı 

brın e 10 OOO dolar kı~metindediı . ı:ski Kral Fanık'un kolek-
ugun ' h • k" ı · k 1 'd s iyonunda 003 le bir le\ a menuttur, ıa ın aru ·, ı ır an 

ka~arken pullarını )anına almak fırsatını bulamamı~tı 

32.500 dolara o :ıtın almıştır. 
Bu para o zaına:ııı !t:ıdar bir 
pula verifon en ylıksek !i)attı . 

Hind. en iyi Amerilt:.ın pu:'a· 
rı koleksiyonuna sahip olduğu 
h.,lde, arada sırada dün) a ·u
runa çıkıp nadir ecnebı pul a· 
ıı aramaktan da \'llliı?<:miyor
du. Leblebi a'ır gibi kolleksi· 
yon saun alıyordu. ıı u•{» Gri
cbcrt'in İsp:myol pull ırı ko· 
lek ifonuııa 50.000 do a•-, lıa ka 
bir ı-·ran ız pul koleksiyoıııına 
63 000 dol:ır, Sanat ga ,ri 1 sa 
b ibi Jo eph Duveen'in kolck i
' on arından birine de 1 iO 000 
dolar verdi. 

HiSD'İS BIR.\KTIÜI 
PUi. )liR,\Sl 

Hind 1933 senesinde ?.Iiami· 
• deki e\'inde öldüğii zaman 
yetmiş yedi yaşınd:ı idi. 1\li'yon 
Jarc:ı dolar kıymetindeki ~ın:a
kinin ve tahvillerinin yanındı 
putlarının kıymeti oyuncak gı· ı 
bi kalırnrdu. Llikin mall:ın 
ekonom"ik kriz anınd:. sauşa 
c:ıkanldığı için :ıncak !l~1 ,iflH 
dolar geti rdi. Pul'an be bir 
milyon dolara satıldı. Kol'!ksi-
yon l arın çoğunu f ngi'iz p11l 
tiiccarı H.R. Harmrr a!.:'h. 
Hind'in karısı bir enelik nıP.~· 
hıır İ ngiliı Ginesi pulunu 19.tO 
a kadar elinde tuttuktan sonr:ı 
kocası nın :ıldığı fiyattan çok 
daha !atlaya attı. Bu pu•un 
bugünkü sahibi ise 100.000 ılo
:ar kıymet biçilen bu pulu ~at 
mayı aklından bile geçirmemek 
tedir. 

Yerli Filmciler Cemiyeti 

kongresi 1 O üye ile 

yapıldı 

•Yerli Film Yap:ınl:ır Cemi· 
yeti• niıı yıllık k ongresi 10 ü· 

yenin iştirakiyle ) apılmıştır. Se 
nelik faaliyet raporu ve mali 
raporun okunmasından sonra ııe 
çime geçilmiş ve rry sırasına 

göre idnre heyeti ~amık Kılıç· 
oı:ilu, Nazif Duru, Arşcvir Al· 
yanak, Hüseyin Peyda \'e Ömer 

Aykuttan teşekkül etmi~tir. 

üç ayda bir neşrettiği mesken 
inşaatı istJtı.stikleri bülteni lıe· 
men hemen bıitün Avrupa mem 
leketlerinde mesken inşaatının 
süratlc artmakta olduğunu ra· 
kamlarla göstermektedir. Fran· 
sad:ı, Batı Almanyada, İtalya ve 
fngilterede inşnattaki artış bıl· 
h assa çok süratlidir. 

inşası ba,lamı;ı bulunan mc.s 
kenlerin adediyle inşaat miis:ıa· 
desi Yerilmiş olan meskenlerin 
adedi 1952 senesi içinde inşa e· 
dilmiş ol:ın ve 1!!52 senesinde 
b:ış:amış bulunup inşaalı haia 
devam etmekte bulunnn mes· 
keıılerin adedıyle mukayese e· 
dildiğı takdirde, inşnattnki sil· 
ratli artış temayiilii açıkça gö· 
rülmektedir. 
Hazırlanmakta olan inşaat 

programları hakkında rakamlar 
önümüzdeki sene:erdc mesken 
inşaatının yeni artış temayülü· 
nü muhafaza edeeı:ğıııi gôsıcr
mektedir. Elde mevcut rakamla 

İnşaattaki süratli artışa rağ· 
men hemen hemen bütün Avru· 
pa memlekı!tlerindc inşaat ma· 
liyeti ayni seviyede kalmış, 1 at 
ta bazı memleketlerde dilşmıi~· 
tiir de. Avrupa lktısat Kon!ieYi 
llillleninin umumi inşaat mali· 
~ ctı, in;;aat malıcmesi maliyet· 
ıerı \e Ucretler hakkında tabii 
lı maliyet, rakamlarının tetkiki, 
ıns:ıat maliyetinin düşüş sebep· 
Jerini gösıermcktedir. Bu rakam 
l:ır inşaat maliyetinin ucuzlama 
sının inşaat malzemesi fiatl:ırı· 
nııı dü~rnesiııden ileri geld?~ini 
sarahaten belirtmektedir. Uc· 
l'<·tler umumiyetle ayııi SC\'iyeyi 
muhafaza <"tmiş, bazı memleket 
lerdc nrtını~tır.• 

İstıkl:l l eaıld esinde boş ka lan lmliibdrrden biri 

l. Bu kulübeler 
neden yapıldı? 
Dünyanın her yerinde beledi· 

yeler ıı: elir inıkiınlıırını arttır· 
rnak ve böylece iımme hızmctle 
r:ııi daha i) i görebilmek için ça 
reler ararlarken; bızinı be'edi· 
yemıı. bu me\-ıuda nasılsa >:ıpıl 
mıs bir tescbbüsiı yarıda bırak· 
makl:ı, anlayıssızlığını fıleme ı • 
!An etmekten zevk alı)or. 
Yukarıda belediyenin :ıylarc:ı 

bUs } arıda bır:ıkılın ış; şehri süs 
lenıck \'C ::clir temin etmek 
rnak:.adı ıle ) apılan küc;ük sa· 
ıış kulübeleri, tek bü}ilk me)da 
nımızı çırkınlcştircn bir bakım· 
sızlık içinde, İstanbulluların gö· 
ıünc takılmıığa başlamıştır. 

Herkes sonı) or: •Bu kulübe· 
:er ne olarakh. 

evvel Taksim me~d:ınıııda )ap· Bayılanın parası çalındı 
ıırdığı küçük ı.ıış kultibelerin· 
den birisını ıı:orü)orsunııı. :'it e· fzmir, 22 (Hususı) - :'IUthat
deııi şehirlerdekı örncklerıı e paşrı caddesinde otobüst~~ inen 
b:ıkıl:ırrık vlicuda getirılen bu FNlı.ıt Sayılan adında bırı sıcn
klubt•lerde, g:ızcte, s gara \esa· ğın tesiri~ le ba~:ılm~ tır. BunJı~ 
ire eıui halkın ihuyac: duyduı.ıu ıızcnne bırkaç kısının. y~rdını.ı),, 
H hemen ımak istedıği ~evler le ayıltı'an Ferhat elını cebın~ 
atılacak· ~yııı zamanda çfçek atınca 130 lirasının çalındığını 

;aks ıları 'ilt'! süslenecek bu ku· ı görmüştür. Zabıta tahkikata l>:;ş 
lübelcr, 5ehrı glızcl'eşıırmegc laııuştır. 
de hlz.met edeeekt•r. -------------

1'aksımdt'n başka diğer mev C- " 
da.n '~ c:ıddelcrde. ete. 'apı1ma ı 

1 
KIRALIK VİLLAJ 

dtışlınulcn bu kulube erden be· 
leciıyenın her :ıy oldukça ehem :"-}'azpaşn'd.a 8 ~da,. C:a· 
mi\ etli bir ın htağ c!de eıleceğı raJ, Telefon 'c Kalorıfcr-
de · he aplaıımı tı. lı. fevkalaılt' manzaralı. 

Bütün bunlara r:ığmrn, teşt-b • Mliracnat: Tel, 82i21. 

Uİ.\J.\LA YA \'01.U~D.\ Y.\R.\l,.\N.ANI.,\R - E verest t<'pcsi 
ne çıkma~ a muu ffak olan Sir Edınund llilarynin başkanJığıncla 
ki bir \'en i 7.ı·Hi ntl a heyeti tekrar Jlimala)a dağ lıırıııa çıkar
ı.en, heyellen J ames !\le }'arlane '!O m rtre bir uı;urumdan dü~e 
rt'k \ a rala ını \ e hu sıracta kendi ini kurtarmıık lsliycn Si r 
Jlilai·y da kahurga<oınclan ı<'de lennu~tir. Kalküta'da ı;ekı len bu 

resimde )le I'n rlane b ir sedyede naklrclılirke ıı görülmckl~ dfr. 
Sağda bulwıan Sir Hilary'<tir. " 

fAENERAl ALİ FUAT CEBESOYWı 

1 
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Türk -Rus müna·sebe lerinin 

r· 
geçirmiş olduğ s ~., 

Sovyet Hariciye Komi~eri Çiçerin, «Enver Paşayı Türkiye'de tarafdarları ço~ 
bir partinin reisi olarak telakki ediyoruz. istikbalde Türkiye'de iktidara ge 

mesi ihtimaline binaen kendisine hürmet gösteriyoruz» dedi ) 
"-------isTEDit.t.uiz HARP 
lIALZE~lESİ 

14 Ağustos tarihli no ıadı brı· 
his mevzuu olan h:ı:-p mal

zemesi listesi şu idi: 26 tayya· 
re 100 ton l>cnıiıb brrab !', 

1000 Parabellum tabaneası, 10 
milyon Alman ccph~ne~i, 10 
bin Alman tüfrği, 5 bin kılıç. 
2 bin eyer takımı, 5 bin kilo
metre muıavassıt knblo, 100 
batarya diirhünü, 6 bin ıakliir.· 
şe pili, 100 bin yumurta t'I 
bombası. 10 bin kilometre mu 
habcrere m:ıhsus telsiz telgrrıf 
malzemesi, barut ve r~ph:ıne 
fabrika ı, 20 bin nus. 27 bin 
Fransız eski sahra topl::ırı mcr 
misi, 50 bin üç dökümlük sah
ra, 50 bin üç dökümUik cebel 
mermisi. 

ÇİÇERİS' h .E 
YAI•nGnı !\IÜL.\K,\TL.\lt 

Noıamızın Sovyet!"ı.' üzeriıı· 

de yapmış olduğu t~sirin 
derecesini ı111lamak ve dığcr 
muallakta kalan mü!ıım nı se
Ielerimizc bir hal çare l bul· 
mak için Hariciye Komiseri 
Çiçerin ile list üste ıki defa 
mülakat yapmış ve uıun uza
dıya konuşmuştum. 

Birinci mlilakatta edindiğim 
iııtiba şu olınu,ıu: S:ık ıryad:ı 

Yunan'ılara karşı kazanmı-s nl 
duğumuz muz.afferiy.:t \l o H 
rarla Po:ony:ılılarıi ın alı111ş ol· 
dukları şidclcUi ülllma. ım. Sov 
yet hükumetini lekı·ar bııe ya
naştırmıştı. 

Çıçcrin He bun laa <'n'e.ki 

Ahmet Haıha,'ı 

:zeh irlemek isteyenler 

ağırcezada 

Bir müddet önce karısı ve iş 
Ortağının kl~disiııi ıchırlemck 
isıedıklrrini iddia eden tüccar 
Ahmet Haşhaş savcılığa mürı.· 
ca:ıt etmiş \'e yapılan ıahkıkat 

sonunda da\'a 2 nci ıığırccza 
mahkcınc:.inc intikal elıııişti. 

Xczihc Haşhaş ve AbdUlfettah 
Dutmanııı duruşnıaı;ııın dün de 
vam olunmuşıur. Duru,ma, Ah 
met Haşhaşın gö tereceği §ahit 
lerın cdbi için talik edilmiştir. 

Jandarmalara hücum 

edenler yakalandı 

' 
rnlilakat'arımızda oldt•ğu gıbi 
ga)et açık \'e samimi konuş· 
tıım. Mevzuu ben aç ır:ıl: k n
disine sordum: 

- 'l\mnıuı ayında Yunan or 
dusuııun galibiyeti mahsus b:r 
hale gelmcsı üzerine Ell\ er 
Paşa ve arkadaşları jlc dağıla· 
cağını sandığınız hül:umctımin 
ve Türkiye Büyük l\lil:ct • lı:c
lisinln yerine yardım \'e tesir· 
lerinizlc Anadoluda yeni bır 
htikumetin tesisi için bize ha
ber bile \ermeden :ıeden En· 
\'t·r Paşa lle tertiple r dfişundü
nüı? Sız de takdir edersiniz ki, 
bu teşebbüstiniız. imzaladığımız 
d<l.\illuk muahedesine muh.ı.lıf· 
tir. Aynı zamanda nr,,mıldaki 
dostluk bağlarını z--ı .. ıeyccek, 
hatta kıracak mahiyette lir. nu 
husustaki düşüııcclerlniı:i ıınlı-

y:ıbilir miyim? 
Çiçerin şu cevabı 'ierdi: 
- Enver Paşa \'e ark daşları 

lle böyle bir tertip ı.lüşiınmiiş 
değiliı. Kaldı ki, lıükfımctini· 
zın \'e Meclisinizin ı::ığıl:ıcağı 
hakkında tarafınızdan bir l 'ar 
vuku bulmayınca biz krndı!iği
mizden ve size habrr vnm ele l 
aleyhinize olacak bir tı>şckkUI 
ile nasıl harekete geçcblliriz? 
Bize isnat edilen böyle bir tc· 
şcbbüs'ten haberimiz yoktur. 

Çiçerln s ııki hiç bil' ş<'yden 
nıalfımatı yokmu5 gıbi dav 

ranmak istiyordu. 
- E inıiıc geçen lelii:er b~

ni hakl ı çıkarmakta \'e t eyit €t 
nıcktedir, dedim. Ve il~\c et· 
tim: Belki konıiserliğin::ı:ı ı büy 

........,,., ı:ıı• 
------":""b -:-;:bCrl o bi 

le' bir teşebbiıst n. .ı. e r • 
vabilir 'I' hkik cdınlı. .ıc 0 
J • ' ıJ;aC" , . 
zlm iddi:ımız doğ~ :rur el ıı __ 
lurs.ı. bir daha teke 0111 ı: . 
nıesini temin bu~ urııkııd'r t· 
ver Paşanın Batunıa 1· ı ıı~· 
derek orada Anadolu ıne\: o 
ktimelinin yerine geçcc al ~ı t 
bir idarenin tl ~kilin~ ~e c t t 
ve Anadolu ile muha sı; J" 

biı· vakıııdır. Bun~aob!ıl111 ~t· 
hfildimetinin asg:ırı r J3 tl t • 
dar malumatı olmuştu ;cı;t ril

11 
şcbbUsli menetmek ,·e k ıÇ ! 
rüne mc) elan vermef t d!ı ~ıe 
hük(ı mctlnizin ne gi~ ırrit!l- 11 
aldığını da sormak !5 ınt.serl • 

Sovyct llarıcJ) e K~ rdi' ~5 
ne kaçamaklı CC\ :ıP tUr1' • ~eb 

- Em·er P.as.anı.n allPC t ııı' 
mlinascbctlerının ıhl 

1 
ııı3l~ y 

bus ettiği hakkında. b1~ bır Ş·1• 
tını yoktur. Egcr bo\ 

1 0·~c 11
, 

tahakkuk ederse, mAn r l' bir 
mız şUphcsizdir. J<~nve ~~ • 
Türklyede taraftarla~ ;ıclı1 t. 
parlınin ~eisi olarak 1~r~c;. 
diyoruz. lstikbald; ıına!t~' 0• 
iktidara gelmesi ıht .• e ~· 
naen kendisine hllrn~~ıc ııı rll 
ruz. Türk - Rus do5 ııs'1 .. 
hedesinin :ıkdinde bil ı!1dA gl> ~ 
i~e amil olan'ann b3~~ t•' b..ı 
mlşıir. Onun hakkH

1 e'' c ıt• 
edebileceğimiz h•r 1 ~'013r.'Jf 
muamele, Rus Mil5 .~ 
g!ıccndirccektir. J{of11 'J· 

SO\') et Harıcırc cı r..ı,6 , 
Çiçerin ile olan bırı~ dtl , • 
kaıınıız burada biım;,,r •~tıtl 
Pek enteresan ~afha ıııuıl" 
gınl sandığım bu 1;•c..ıt'e rl 
devamını ~arın ,~~,11ııı~ 
~~ 

Ceıni ·etHavafl 
--~~~· j,ıl 

TiYATROLAR 

* t:llİR TİVATllOSU llAH/\R 'fC 
ÇİÇI:K llAYll.\.'IJ TC.,ISİLL&ıti -
Pcr.şe:nbe, Cuma, Cumarte41. Pıızar, 
Otilhanc Pnrkınıla, BİR YAZ OE· 
CF.Sİ RÜYASI - Komedi. Yazan: 
Stuı.lı:cspcnrc. Türkçeaı: ŞUkru Er
den, Tel: 24888. * "1'01.LO ı.İRK I - Her cnn ıll .4~ 
maUne, 21.15 11uarc, Cwıuırtesl ~e 
Pazar hariç her sün saat 17.30 da 
ıcnzıuı tlı hıılk ma tlnelerı. 

i S'l'ANBl:L cJ~ " 
* ALEMDAR: Ttl• ıesl· / 

Preııs - Pednller J{a
2 

- 2'1 ,,, * AZAK: Tel. 2354 ~ıl_,/I' 
ler - Korkusuz ııet5·'t'tl' \~pi * CEMBE:RLİTAŞ: 1',.ddtf "' 
Korsan Kaptım • :.ıu ~ ı * MAR:'.IARA: •tt\.51- Of.:,,• 
Prens - Fedailer J{~ ,,. '1r * ~1İLLi: Tel.,._ ı,ı•ıll " ..t(jJ P \ 
Kaıcsı - KaııU ....,t flY ~ 
ııın Kadın. 892 - 1 * YENI: Tel 25 ~ 
ı-a 1 - Aşk yııdııı. uıt1' _ııl f 

KA~ .tli Y C .- fl)P' fJ"1 

' 

SiNEMALAR =ı 
* HALE: 1ct. llOll2 

p ,.. 
prizler • BeJ a:ıı Şe1~1 oıtıı ,..,. ------------ * 'OPERA: Tel. pıll ,,, .., Ramide Keçesuyund:ı oıuran llt;\ OGLU clııErt zaıu t'actaıı Pardı&>1' ~ J(~ ... 

Selim Taııder kaçak gecekon· * AL.KAZAR: '!'et. 42~2 _ Mil· * stlREYYA: Tr~urı"' -~ııJ 
du yaparken :Jandarmalar k<"n· zlkholde Ctue.yet - Kanlı ihu!Aı - lı ihtllAl - Yıl•tı fP 
disiııe mani olmak istemiştir. Korkunç İnUkam oıııu. 6ı>l'4 . .. ~ * AR: Tel. 443ll4 - La Dam o .* _YURT:_::~~tn ~fıı'p Bu arada çıkan münakaşa sıra· Kamelya - Bin Tehlike Peşinde. A~ 
sıııda Selimin arkadaşı Salim * ATLAS: Tel. 40835 - Cezayir I~ 

teş, Sabahattııı Gü\cnir \'e di· Ce.msu - Şam Hıı-.ı:zı. GEZILE 
* İ:"Cİ· Tel. 8'"9~ - Toto B-· O' '-ğcr Uç kişi jandarmaların üze· ..... .. ~ 

rine hücum etmiştir, Bunlardan telı:Ar - Dentzaıu Harbl. yr.rôı111 ,,. * LALE: Tel. 43595 - ÖIUm Fe- * Oöçmcnlcrıı 1ı:d• t~ • 
b ir:: daW - Sansuaııtc. Gençler Kotu nr•1"1~pdırfll fP1. 1 

•- n~z j:ınd.ırm:ıl•ğı 4 Sene * L'UKS: Tol. 40380 - Makao - mlmlyetlnl kuvvet ııdtll ,t 1 
önce ôldiırdük· demıştır. Sanık Ha1ııut ve Kadııı. le, ktr ı;ezıtcrı gerısl r>r/. .ı,, * MELEK: Tel. 408G8 - Macerıı ıı:rro 27 hıızıraıı JP~öP~ 1~ lar ~ akalanmış hadise ctrafıııda Kadını - Karuaaı Kızı Lıll. bab gaat 8 30 dil d• ,_. 

1 
tft ı 

trıkıbata ba~laıımıştır. 1t SARAY: Tel, 4ı~ll - ÖlılUrdU 1 kele lnıleu nurs:ı ",,rt!P 
Yargıtay, Millet Partisinin fıüm Adam - Hayali Geceler. mevkllne bir gc~ı 0 * SÖMER: Tel. 42ll!lı - Hıçkı- l~ALA" 
kapanma kararını tasdik 1 rı~ eAı::0T:1:i9ı - Orman Fe- KONUŞ 4' 

• <lallcrı. 11 J.V-\ "°<' ;ı 
. ettı * TAKSIM. Tel. 43101 - Allah- * Avukat nur~d" fıı"'°' 

Bund:ııı bir nıUdd· t evvel Mı! tcrım - Hııç Yolu. iı.ıaııbul nad)~r rıtl~r > / 
• • • ) t.• * YILDIZ: Tel. <42847 - Haydut IVrmokra..•lde !il: 111 il 

Jet Partısınııı Ce~ıyet er nanu· Aşkı - Ormanlar He.li.ımının Son Ji tesanüt) ıncvz:U·- ../ı p 
mına aykırı faalıycttc bulun- r.ıaccraıarı. yap:ıcaktır. ~. ,Je 
duğu tesbit cdıl ıniş Ve partinin - --:-• tehdıt Si 
mes'ul şahısları hakkında şehri- Cemialtı tersanesinin Annesını Lltıfl" , ~ 
nıiz sulh reza mahkeıncı;ınde faaliyeti U ~ur'un dLI' 1eıi l,'f' 
dava açılmıştı . g . r·ııırcr el .ı1, 
Uıun sUren muhakeınelen o Denizcilik ll:ınkasının Caınial· Annesı ~ı rcueıı; ııf ~' 

nuııtla partıııin merkez ve şu· tı tarsencsindc halen yeni in~a:.t t hdit \e baka ad• ı' 0 ~ 
bcleı ıııin kapatılması, mes'ul şa olarak Ereğli isletmesi hesabına tarıP Jcriıı d.ııllıllasııııı ~e 

1 
hısl.ırın da tecıiyelcri karara iki adet 50 metre küplük ~·aınur oğluaun duı:ttcııı ~· 
b:ığlanmışt•. Hatırlarda olduğu klepcsi, Liman İşletmesine nıt I.,> e Sckiz.incı ıŞ ır J1 

Uzcre, Millet Partisi idarc.t:ileri 75 er tonluk dört adet sat \'e şa- <le de~ aın cdtlıll0gııırı~ıı J 
nı:ılıkemenin kararına itiraz e· hıslara ait muhtelif evsafta 30 Nilüfer Tcn:ı 0ıcıııı-d b 
derck Tcıııy z :\tahkenıc::ı:ne mü k:ıdar ahşap ve takma ınoıörlü Jıacliseııin ~a~;t ıaıcbl11 fi~· 
rrıcaat ctnıışlerdi. lckne'er inşa halindedir. lnşaa- ~Lrek tıızının d , 

1
, 

Yargııay umumi heyeti :'llil· tına devam edilen Abidin Daver muştur. cı· 1cll tıl~ 
ht Paıtililecin itiraz dilckçesıni şilebinin 100 tonluk baş taraf Bılah:ıre sa~81' u&ıı , • 
incelemiş Vt· mnhkcnıcnin ka· parç:ı ı bugünlerde kızağa konul olmadığını f,ı cııiJlı 111 1'1 t< 
rarınııı bozu'masını grr~ktlreıı ınak üzere hazırlanmı!:itır. Bu a· sine hakarc~ plc ceı',o~ ı 
bir sebep görmemiştir. Öğrendi rada 6 ncı parçaya kadar olan ğını, bu .sc cddcS il~~ t il' 
ğ mizc göre > argıtay Millet Pnr kısım'ar:ı ait montaj amcliye.:oi ııun 28/l 111•

1 

15tcıt1 1• çı ~ 
tisinin merkez Ve 5ubelcrinin bitmek Üzeredir. fandırılma ın~üclll{llll f~ 
kapa•ılması ve mes'uJlcrinin de Yeni ln<:aat faaliyeti yanınd? I>uruşınıı •

11
jf1 

eezalandırılmaı;ı yolunda verı· lcr~ancdc maki nalı ve makinasız edilmiştir. h. diseS1 J 

len karar! tetkik etmi~tir. muhtelif miktarda liman vasıta· iki iğfal 0 ıcı""~ı 
Böylece :'.\lillet Pnrıisine ait ları \ 'e Dumlupınar gemisiyle leri ycıkCI ~ ' ı 

ıc~kilatııı mal \'e demirbasları K:ısımpasa araba vapurunun re- perbcl1~1pJ , 
h:ızinc.} e intikal edecektir. \'İzyon \'e tamirleri de yapılmıık- Sarı) erde 11 >~'ı t1 

Bir kadın çocuğu ile ken· tadır. D~rcd~ 0~~~~n bır lt~~ııı'1 C.M.P. Maden ocağı mıye ısmı .ı\hınct ,pı : 
dini denize attı 

Fatma Erol isminde bir ka· 
dın, iki ya~ındaki çocu~u kuca· 
ğında o!duğu halıle dün sabah 
aat 5.30 da Büyükada iskelesin

den kendini denize atını&tır. fs. 
kc!crlc bulunan Paşabahı;e vııpu· 
ru ve iskele personeli •ara!ın<l n 
\'aktinıie müdahale ile ı,ıırtarıl:ın 
Fatma ı-:rol ve çocuğu polls: tes 
liın edilnıı§tir, 

kiracı olan iğfııl 't ~ 1 
kuruldu de b;r gcııç 111ı.ib• .,. 

.Sarıyer kazasının ~Taden ma· nık hakkında ıı~ıtd' 
hallesinclı.: C. l\l, P. ocağı kuroı tadAı~.rıcıı: Jl;ıf'llld~/) : , 
mu~ \"e nıüıcşebbisler faaliyete • . ·ndc ıır1 
g(çmişlcrdir. Bafkanlığı Fahrcl Nesrin ısmı tlr 0 ~· ı 
tin SJrı, başkan vckılliğiııe ls· kızı, D)JJI sc; l 1 ,e 
mail Altınbaşak muhasipliğe Ke şında Tah 

1ıurıııilş 
nan Hakbilt'n, katıpliğc Sinasi sınenıaya go tJt 
Pekşen, Ujeliğc Naci Genlş se· mı tır. 1• ıanll11; 

Sanık >a .. a çilmişlerdir. 



., 

&r.&YJ'HD o/tTuğunu D/uj'ormu.runuz/ 
(il.ışı .J .ine/de} 

- Babam ri)•aziyc hocası idi. 
Bende bu derse karşı merak ve 
sevgi uyandıran odur diyeblli· 
riın. Fen Kolunu, sonra da mil 
hcndisliği seçmem hep aynı il· 
glnin neticesidir. 

- :Mesleğiniz.in en beğendi
ğiniz tarafı? 

- Düşünmemiştim. Her tara 
danı severim. Dilhns.;a benlm 
Nthamda mllı.iklr. tcıı:ııik birlcşi 
yor ki, bu güzel bir şeydir. Dai 
ma yeniliklerle dolu bir mes
lek olması da hos. 

- Salıanızıln şahsen yapma· 
yı düşUııdUğilnUı yenilikler v.ır 
mı? 

- llnyır, jjlnıdilik olanlar:" 
yetiniyorum. BUyük projelerim 
yok daha do~rusu. 

- Amatör radyocu1uk hu· 
kında fikriniz! 

- Buna taraflanm. :mı:m:m 
tar kaıandırır. Buluş1.tıra yol 
açar. Yalnız iyi bir kontrol al
tında bulundurulabilmesi sartı 
ile, tabii. 

- Radyo isl:ısyonla.·ı c:ığnl 
tılmalı mi? 

- O muhakkak. DJgiin A
merlkada yilzlcrce radyo ısta~· 
youı var. Me(leniyctin lı~5lıca 

şıırtlaı·ından biri. bu. Nitekim 
Ariana, Erzurum, Izmır raılyo Js 
tasyon!arının kuruluşu i le uğ· 
raşılıyor, ehemmiyet veriliyor 
bu işe. ~fuvaffak olımııı· .. a bir 
dereceye kadar ilerlemi5 sayıı~
cağız. 

- Bizde radyo hakkında fil:. 
riniz? 

- Bu sualinl1.i sadece teknik 
cepheden ccvaplandırabllece· 
bil<-C<'ğim ... İstanbul Radyosu 
her tUrlU modern cihaza sahip 
tir. Bunlıır usta ellere emniyet 
edilmiş bulunuyor. Arıza !arın 
yok denecek kadar az ı,o!ması 
mcmnuniy~t \'ericldlr. -

Mualll Hanım bana bir ta· 
kım dosyalar gösterdi. Bunlar
daki kayıtlara göre geçen sene 
bütün stüdyo arız:ılarının topla 
ını 18 dakika 49 saniyeden iba
retmiş. 

- Televizyon memleketimiz 
de :eliştirilcbilir mi? ı 

- Bunun için Cazla para ve 
elemana .ihtiyaç var. Fakat bun 
laı· halledllcccktlr. Teknik Ü· 
niversite'de bu is!e uğra~ılıyor. 

- Televizyon ve radyo ara
sında ne gibi bir muknycsc Ya
parsıııız? 

- Televizyon görmeği sağla 
dığı için çok faydalı, buna kar 
şılık sahası radyo kadar geni;; 
dcğrI. Yayınlar muayyen ycrl.:
rc münhasır kalıyor. 

- Radyoılaki işinıı ve bu
nun güç tarafları? 

- Te.knik Arızaları önlemek 
ve mümkün olduğu katlar nor· 
mal bir yayın takdimi için \iç 
ekip halinde çalışıyoruz. Bu 
ekiplerden biri gece, biri ımr.· 
düz is görür; diğeri yede:Cde 
her uıman hazır bulundurulur. 
Elektrik tesisatı, ha\•alıındır
ma dair"rerl, daha ne bilfyim 
daima kontrolumuz altında o-

J:ın birrok şey ''.ır. Baı teknik 
elemanların idaresinden de so 
rumlu,rum. işimin en gUç tsr:ı· 
fı arızaların uğraştırdığı zanuı 1 

lardır. Ama ftnzanın yerini 
bulunca da zevkli o!uyor. Mc· 
s elenin halli gibi blrşey, Rad
yoda Arıza dışarıya aksetmesi 
bakımından . UzücU. An mevzu. 
bahis. Dinleyicilerin sabırsız· 
}anarak beklediği dU§ilncesl, 
her geçen saniyeyi bir asır kn 
dar uz.ıtıyor ve kabuslııştırıyor. 
Ama bunu ya~amadan tasavvur 
güçtür. 

Bayan Mualla Acar bana bir 
de am.alarla ilgili hatıra anlat· 
tı, fakat söz \'erdirdiği için yaı
mıyacağım. 

- Güzel san'atler<lcn hangi
l erini seversiniz? 

- H epsini. Doğrusu, mesle
ğim icabı hiçbiri ile pek fazla 

• meşgul olamıyorum. 
- Şahsiyet olarak 

verdiğiniz bir kimse? 
- Atatürk. Gerçi bazı kimse 

lcr gelmiyor değil hatırıma, fa· 
kat Atatürk ''azın \'c 
kimseyi ekle~1iyelim. 

- '.lleslcğiniıi. bugün meslek 
seçmekte tereddüt eden genç 
kızlarımıza la\'!iiye eder mi5l
niı? 

- Bu ~ahsa göre ıleğişir. h 
kadını olmak isteycnrcre evet, 
ev kadını olmak isteyenlere h:ı 
yır. Çünkü bu meslek, k:ıd;ııa 
evi ile yeter dcreceıl~ alaka ıla."' 
olacak :zaman bırakmaz. 'fııtı :ı 
yoktur: gecesi, gündüzü yoktur. 

- Havalanılırmıı daire.si, e· 
lektrik tesisatı, ve stüdyo!arı· 
mızı gezdireyim size ..• 

Bütün bunlan gördükten so:-ı 
ra, hepsi hakkında anlayabile
ceğim kadar t!!knik bilgiyi ben 
den esirgememiş olan Bayan 
)1ual:3 Acar'a ıeşckkiir ederek 
ayrıldım. 

Şu var ki. artık rarlyo düğ
mesini her çeviri~imde toptu· 
mun faydasına clldinen isimsiz 
kütleyi: teknik elemanları da 
düsilnecl·ğim. 

OZi\.S SUJ'o<GUR 

WjJi'a 
Derleyen : Orhan lşılgan 

1955 \"ILI~Dı\ f.'RANS;\'DA 
.\ÇII,.\C:.\K R ,\DYO 
İST.\S\"O~LARI 

Lille ve P.aris v~rici istas· 
yonları yakın zamanda güçleri 
artmış olarak yayın yapacaklar 
dır. 

Ayrıca 1955 yılında 1''ran;.ı'

da beş yeni istasyon Caaliyelc 
geçl'.rekıir. Bunlal'ın açılış ta· 
rihlcri şöyledir; 

Haut • Alsace: Haziran 1955 
Mont • Pillat: Kasım 1955 

Lorr:ıine: Aralık 1955 
:\ormandic: Aralık 1955. 

' 
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Bulasıkllir yıkanmadıkça; tas çatlasa; ~ıuadaa iUraya tı
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İstanbul Radyosu 

• 

· .. 

RAD\'O EVİ - llaıbiye ile 1'alı;~im arasında, Cumhuriyet raılılrsi üıerinıle 23.40 metre kareli1' 
bir ı.ah:ıya kurulmuş dört katlı bir binadır. Temeli 11. Ka~ı:n 19-15 ııaıar günü saat 15 de tö. 
renle atılmış. dent'me yayınhıına 1. Eyliıl. 19t9 tarihinde h:ıştamı~ H 19. Kasım. 190 dan i• 
tibaren de programlı yayına g,•çmistir. Binanın projesi yüksclı: mimar ıııiihendis İsmail Utkular. 
Doğan Ergin baş ve Ömer Gün~y·e aittir. Teknik te:tizatı Ameı ikan R. C. ;\ lirma"ı tarafında• 
yaıulmıştır. Yaklaşık olarak 13 milyon liraya mal olmuştur. Cikü 150 kilovattır. Ru giia erta 

dalga 428 ınetre iOl kila..,ike ÜLerinden çalı~ınaktadır. 

GiRİŞ HOLÜ - Radyo 
evinin biri tramvay caddeı.i, 
diğeri Sipahi Ouğı tara
fında iki kapısı vardır. Tram 
vay <:addeı.indeki büyiik ka
pıdan içeri girince geni} , .e 
ferah bir bolle kar':ııla51lır. 

lloliin solunda vesli)er, sa· 
ğında müracaat biirosu bu· 
lunmaktadır. Tam karşıda 
ise iki merdivenle ortn kata 
çıkılır. Ru mudivenlerin a
rasında radyonun en Jıüyiik 
stüdyosu olan <A > :ıliidyosıı
nun kapısı vardır. Kapıııın 
üıeıinde ATATÜRK'iin 1. 
Ka~ım, 1934 tarihinde ~Öyle· 
diği 5u sözler vardır: • Cir u· 
lusun yeni d!!ltisikliği•ıde ut· 
çü; musikide değişikliği ala
bilmesi, kavrayabilmesidir .• 

~...___....... ____ _ 
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iKi GUZEL PROGRAM 
(Başı 1 incide l 

<;a, büsbliti1n güı;-ıe~ir. 

Hıılbuki Zihni Küçümen; ıu-ogranıı gayet ba~itl e~tirmekte 
«idılen bir ustalık gö~termektf' ve sıkmadan, alaka ile anıat
lıklannı dinletebilmckıedir. Konu~ma aralarına serpi~tirdi~i 
•e\'ch ter pl"ograma tabiilik vermektedir. nunda, şüphesiı; Zihni 
Küçümen"in okudu~u ilim şube.;ioin büyük tt-.siri \"llrdır. 

Diyebiliı-iın ki. bu yayın bir çoklarında müıelere kaışr il· 
gi uyandırmı!j onlara müm grrnıe 1cvki asılam15tır. 

Had)'<ınıın an:ı ~ayelerinden birinin öğretmek oldu~u dü· 
şiiniiliirse, .f.,tanbul l\lüzelerinde~ ınograınının eğitimtmire •· 
lan fayda'>ı daha iyi anlaşılır. 

Dileğimiz; radyoıarımmla bu gibi hem eilt'ııdiren hem öl· 
H':lrn yı.yıol;ıra daha geni!) yer verilmesidir. 

Al •• il. 

1 

S1ı.Pı6~Ş::,v111ı1 

~ PlllLIPS ~ı e . AuNızl 

HAZIRLA YANLAR: 

ALTAN iLKiN 
VE 

OZAN SUNGUR 

• 
27. Haziran. 1954 -3. Temmuz. 1954 

r 
İ$A . 

iki güzel 
program 

, 

$ on aylatd:t, istanlıul lt.ıclyosu ya) ınlanna bir kaç tane gü. 
zel ve orijinJI Jll'\ı_gı »m ko)'dU. 
Cu ıırogramlardan Oilhac;c;a ikhl .Dünya ltaho stnfoni 

orke.straları. ve ·İstıııılıııl ıniizelerinde•; diğerlrrine naıarar. 
daha ('ok &iİ7.el hımr!anmakta ve ilgi çeknıekteılir. 

•Dünya Radyo Senfoni Orkestraları,. programı, müıik .se
nııler ararında gt'ııiş ilgi uyandırmı~tır. Radyoya gt'l'!n (\l'k 

f;ııiil ı.ayul:ı mektu!ı, program hakkında övürü riimlelcri ilıti· 

\'a l'lıneldf?ılir. Jbtı:ı tvlel".İncle serit üurine ses zaptetme A· 
Ieti h:ılıınanl~r. bıı )ayınları tesbit edip saklamaktaymışlar. 

nu göstermektedir ki, halk • ekseri kanaatlerin aksine • 

1 
iyi ve ı;ii1~l 5eyi Ö1lemr.ktf'dir. Umumiyetle söylenile gelen 
·Ilall• anlııınıyor! -~ •siilü, dü5ünülmeden sarfedilen bir ciimle
dir. 

H~ıka, fimdi}'e kadal' iyisini nrmemiştilt ki böyle bir ne· 
ti<·f'yc urabllelim? 

•lliinya Rad~·o Senfoni Oıkhtraları• programlarının ha. 
1ırlanınası, Dünya Radyoları arasındaki iş birliğinin faydasını 
g(istrrınecıi bakımın.tan da ayrı bir inem taşıyor. 

Çünkü. bu yayın için h tanbul Radyosu, 40 küsur radyo is
tasyonuna mektupla miirac:ıat etti ve gayesini izah ede
rek onlardan ii1eı ~Urf'tte doldurulmuş ses şeridi jstedl. 

nü arzuya hemen bütün radyolar derhal müsb('( rtvap 
verdiler. Neticede de i~te bu program vücuda gel<li. 

Dii•ıy:ınırı en ünlii şdleı-inin idaresindeki en miiJ.. ,.ınnıel 

orkC'~traların icra ettikleri eserleri dinlemek fırsatını hbe ye· 
ren ·Hiinya Radvo Senfoni Orkeslralaı o programını tıı kip et
ııı<?l~l'ini b'.itün dinlry·irilt'ı-İmİle tavsiye ederiz. 

1. <.tnnbul .'\1üzelHİndeo programına gelince; gueteri Vt' akıö. ı· « 
arkadaşımııı: Zihni Küçüınen'in hazırladığı bu program; 

tıütüo nankiiriüğüııe rağmen, başarı kazandı. 

NankiMüğüne rağmen, dNtim; çünkü ilmi konuları bil
hao,~a radyoda halka balı etmt'k çok ıordur. Halk, hele müre 
ı;ibi bir yerin anlatllma,ını dinlerken sıkılabilir. Düşiiniinltii, 

ıncınt~ketimiıde a<:ııba kııç ki~i müıt>lerimizi geımek lhtlyaçı· 

nı dur:ır ve gidip ge~er'! Nisht'f bt'lkl yüzde birden aşağı gelir. 
l:irde tın İ') radyo gibi; giirıneden mahrum. bir vasıta ile olur· 

(De\·amı S:ı: 4 Sü: 4 de) 

··················: .............. : 

! İstanbul · i ~ 
; : 

i Radyosu i 
• • • • 

l Stüdyo l . -~i.iıl 
• · · L·~· . . -. d" . . • k 

i Mühen ısmm i Yiik,ek mühendis J\lu.ılla .\cır çalışır en ........• . . • . 
BİR BAYAN OLDUGUNU 
BİLİYORMUSUNUZ? ( 

İstanbul Radyo Evlndr, cleğer- ı--
li karlın mühendis Bayan 

Mualla Acar'ın odıısınılayım. 
Teknik bir lirıı..ıı içiıı ('a~rılmış. 
gelmesini bckliyonım. İlk k::ı
şıf:ı§m:ıını:z olacak, biraz heye-

Ra /f~Y~-'.FT~ 
canlıyım ... Kapıdan özür ıliıe
y·erek giriyor... Ufal( tcfelc. 
kumral, gü!cr yüzlü bh' hanıın. 
Gösterişten uzak, milıı?\'azı, a· 
ğır başlı bir havası var ..• 

- Beni gafil avladınız. Yok· 
sa röportaj vermesini peic .s~v
meın. Edebiyatım kuvvetli de
ğil, öyle süslü cilml el'r yapma 
$tnı bccc ı-emiyorum. 

Bu sırada telefon ~alı~·or ... 
Arkasından imzalanacak kağıt 
lar getiriyorlar... Zanı3nının 
d'orlığını görerek, h~men sora· 
cağım suallere geçiyorum ... 

- 1922 senesinde Sıvas".a 
doğdum. Konya İ lkokulu ve 
Konya Kız :\lu:ılllm'in Orta kıs 
mından sonra, Konya Liı.cslne 
devam ettim. Yükse)( tahsili· 
mi ist:ıııbui'da yaptım. 1945'de 
mühendis çıktım. 19t6'danbcl'İ 
de radyoda çalışıyorum. İş te, 
hayatım. Hepsi bukaıl:ı r. 

- Hayatınızda mühim rolü 
olan herhangi bir kimse dü~ü
ncbiliyor musunuz? 

- Hayır, böyle birini isim· 
lendlremiycceği m. 

- .:\foslcği seçiş sebcbiniı? 
<De\·amı Sa. 4; Sü. 1 de ) 

Hikmet Münir Ebcioğlu 
Bakanhk--emrine ahndı 

G cçen hafta içinde, gazetele· 
rin Ankara muhabirlerı 

Ankara Radyosu proc'lram mU
dürü llikmct llünir Ebcioğlu i 
le spiker DUrnev Tvna;~li'nlr. 
v:ızifeterinc nihayet V?rilcrek, 
bakanlık cmrlne alıııdı:Clarını 
bildirıni~lerdir. 

Esas sebebi hcniiz. t:ım ola
rak anlaşılmınn bu h:ır.:ket 
radyo muhitinde büyU!t clediko 
dulara sebep olmuşluı:". 
Radyoların dahn iyi çalısına 

sıııa ılair teşebbüsl~re girişi!· 
diği bugiinlcrdc, Hikını: t ;\fil· 
nir gibi usta bir radyocunun 
vazifesinden uzaklailırılmaı;ı 
çok garip bir karardll". 

İşin, iç yiizUnün bu giinlerde 
ayılınlanması bcklcnmekıeılir .. 
MESUT CEMiL 
ANK,\RA YA GİTTİ 
Radyolarımızın ç:ılı~ına şek

linde islihat yapılmasına ka· 
rar verilmtsi dolayısıyla; İstan 
bul Radyosu müdürü Mesut Ce 
mil, geçen hafta içinde bu mtv 
zuda temaslarda bulunmak ü· 
zere Ankaraya gitmiştir. 
CEI.AI. iscı~ 
A:'\IERİK.\ YA <:iDh'OR 
Tanınmış cnı yıldızımız Ce· 

itil ince miizik bilgi ve giirgü
sUııU ilcrlrtmek gayt'Siyle son
baharda A merlkaya hııreket e· 
del~ekıir. 
ORIJ ,\~' HORAR .\ \'RUP.\ \ \ \ 
GİTTİ 

İstanbul RndyosutHlakl • Kü-

' 

Hikmet Münir Ebciollu 

çlik Orkestra• nın eefi Orhıın 
Dorar, berabel'inde yeğeni Sop 
rano Selma Emlroğlu olduğu 
halde İtalya , Fransıı ve fspan 
ya'<la bir geziye çıkmıştır. 

Orhan Bor:ır'ın bu gctisi bir 
ay sürecektir. 

roı~;~;~;i-······ı 
~ Unutmayınızl ~ . . 
: 27. Haziran. p11ar günii sa : 
: at 16.15 de İstanbul Jtııd)'O· : 
! sundald ·Diinya nadyo ~en· : 
! foni Orkec;traları• progra· : 
! mında C. n. C. Kanada rad- ! 
: yosu senfoni orkestrası Or. : 
! llealcy Willan'.ın ·Senfoni : 
! .No: 2· eserini, bestek!irın i- ! 
: daresinde ~alacaktır. : . . . ................................ , 

~ ·ttiZDEll yUlll 

S;LPİ'Ş~s~p 111 l 1 p 5 
· AuNızf 

Yük.ı.ek )IÜhendiı. ·'lıı;ıtıiı A<:ıu· ıına lumıında odhında ı;tudy:ıdaki bir ya)'ını kentreı cji)'9l' 
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27-6-954 PAZAR 

ANKARA 
7 .21 A(ıtıe •e r>J"(:ıcnm. 
7 SO 011na1dın. 

18CI Bntıen flll'lnlar. 
1.30 M . s. AJNı )tabft'ler •e b•· 

ra raporu . 
1 4S Pazar 11&tı.hı melodUttJ. 
9 «! 01un h•••ları. 
ı l.5 Hafif flırlular. 

!I JO Sadi H 09&ett. 
9 ~ Kadın &eS •e aas loplulutu. 

lf> J.5 Jtaradenı• ha•aları. 
Hı 30 Ce'trl1e Ceyhun. 
11 llO Daldan dala.. 
JJ_JO Puu U:e<:1. 
12.00 Adıl'r .. u. 
J' 31 Yurt"6o eesll'r. 
1300 M. 3. A1arı •t babl'rler. 

13.1.5 J8J>&n1oı Jıkıı&Jarı. 

JJ.30 Otı:ı~ s•rf'teei. 
13 4.5 Y•IOIA Dl&mbolu. 

14 QO Han nııxını, aJı•m progra 

mı ...-e Jııarı-n>ş. ••• 
Jl-'I A(ıhş •e proe;raııı,. 

17.tQ Tao11,G •e Clcan müsJti. 
l'i.30 Ali C.n. 
17 4.5 ioc:eua ı~u.a.nü fuh). 
18.30 R&dJO ne in,Ulrce. 
11-°" 1!Mn Altan . 
l&OO M. 8 AJarı ,. .. habforler. 
191.5 Tarihten bir •aprak. 
19 20 a) Oftenb&ch Orteu• cf'hen 

»emde u•ertOrtl b) Beetho
•en: ıı. Vı1ana d•naı. 

JP 45 Nttdet Varol. 
20.J.5 Rad.,.o raz.et.ff1. 
2<l 3Q K ıea •J>OI' hab4'rler1. 
2()_3S iııu-1ın çalalım. 

21.45 Plil albtJmu. 
22.00 C.S 'YI' d&Df\. 
22.30 U~t : Marar fante2.111I. 
22.4.5 )I_ B A}arı •e babtorler. 
23.60 Prosram ... e a.a.,anııı. 

ISTANBUL 
J2 .57 A(l1'f •e ı:ırogra11a. 
13 00 Haberler. 
13.J:!ı su «trlerı 

13 30 Viyolonist Haıu WUk. 
13.45 l:!afJ)•e A1ıa. 

14.15 Dana •e caz mOattı. 
14 40 TiırltUler. 
1500 a) VlnttnU) Bel11n1 cNorma1o 

Uvt<rtUrü b) c. Salnt S.ena 
•Blım.ııon et oaıııa .. danın c3 
o. Verdl •OteJIOJo dan Bale 
m.Ualt;I. 

15 20 Ahmet Çafa.n. 
15 4!i Jtalıl P'Umıerden mOzUı:, 
Hl 00 Azize T02.f'm. 
16.J!i CBC - Kanada r&dyoeu ten

tonı orkeatra.aı Dr. Haaley 
wıııa.n ...-ntonl No: 2 {Bu
W1ıı:irın ldarre.lnde). 

17 00 fluu.n GUTen. 
17.30 'nana •e caz muuıı. 
18.00 oıııuı - ötrencl aaatJ. 
J!.4.5 Karı$1k bafJt m\.Wt. 
19.00 Haberler. 
19.15 KtlçOlt karo idare ede•: 

Nl''fıı&I. Allıjf. 

lD.45 Ne anu etlt-rHnl• a) Wald
'LeUJel, •PateucHer1o Yala b) 

O . Vt-rdl .. Mabucco• oıxn

aıOO..n DJrler korosu c) 
C&l!ll.t:hlU<J'fO - TedeM:"O, •Ta• 
ıantt'lle •LA minör• d) O&t
nnıM. •Aı;tı: Rond\ı• e) . G~ 
unod, •f'au•I. ~OJK'TUJDdan 

arya O CI ~buuy. •Sulte 
Ber~ama111Que• .. Prtclude • ıı 
Pucclnt. •Olannt Bcblcchl• .,,. .. 

2(1. 15 Radyo (laMU:e.l. 
20 30 Nadir Hilkat Çulha. 
20~ Bunu duydunuz mu'!' 
21 00 &-binle bu hafta. 
21.15 ~•Um!:, pl)'ano melod.Uerl. 

Ferdi Stalur. 
21.30 Spor halx·rlt-rl. 
21.4.5 T._nbur ııoıoıarı izzettin öt

te. 
22 00 Rad1omuzda bir mbaflr •ar 
22.JG Olnleylcl istekleri (Turk 

Mua11ıı:l@I). 

22 45 Haberler. 
23.00 Pr()framıa.r , 

23.0:S 0\12'.t:l · t;t:f'h:r sUttl m~Jod1-
lt>r. 

23.30 Da.na muıtJtı. 
2<I 00 KAJ>llDl .. 

1 Z Mi R 
1151 Açılı' •e rrcıgraınıar. 
9.00 Yalnıs lllU'larla müzik. 
9.10 ITUıt muaitlıd). 

9.:.10 i:r.m.ırde p:e(en hafta. 
9.40 l\eı<elt aa~b müzii:l. 

10.00 Katlln dınıe1ıc1lrr ıçı.n. 

10.JS Ne•ln Dt:mlrdö•e-n. 
10.4.5 Ayhan Yılmam. 
ll.1$ MU2Jltll bir bJklJe. 
11.30 Sabah naj:mtJerl. 
112.00 Yayın.ın wnu. 

'I•• 
14 ~9 Açılı~ . 
15.00 Şarllılar. 

15.~0 Ba.şhca prccramların t.atdl· 
mi. 

15 2:!ı lılouloudjl llO) IOJor. 
15 4.5 Tlirküler. 
16.15 PercJ Flt.ıtb ortetua.aı. 

11-~·o Arif Sami Tolııl'.r. 
17.l~ a) DonJutt.J: Don PaacuAle 

u•ertürü bl De hlla: •l.ııpan 

yol Bab~.;tlı·rınde bir gtte> 
ç~ rıyanıııt, Artbur Ru
c:t>nı~ln. 

17.45 Rı.ıdyo yurt ıurllUlerl toıQliU 

18 1.5 LhmKdtllm. 
18.40 Sent't Candaııı. 
Hl 00 tiab<:ıh-r 

19.13 ınce AU! (U~ak •e Bryatl 
ftu-11). 

20 f(I Ptrrı Como, 
20 10 RadJO • Spor. 
:i.0.1.5 RAOyo 8,a~~tf:aJ. 

~(L30 6blo ı~ın ~tıt. 
21.00 Sanat dunya!ılnd•n haber,., 
21.10 Yalnız tıaıtlıuıa md:rJt. 
21-2.5 Mf'"Ddf'iaKıbU St:n!cınl No. 5 

ça.ıan: Arturo TtlftC•nlnt İd 
N B. C. senfoni orkeatraaı. 

21 .SS "!'arın ne pl.ır; llmt 
22.00 Kt'maı M111nh. 
22.30 Prcı,ram 'ile yayının IODU. 

TEKNiK ON'' 'CRSiTESi 
20 15 Acılış ve Tora mu1t.11:ıat. 
20.43 Haftalık proeramın ıalııdlml 
2()_50 Oounoo : cFauıı. bale mü· 

pJ_.1nden llıııımlar. 

ll 03 F.nHCO: lA maJor Ruratn 
Ral"'Odl.S. 

21 14 And" K~tf'lanetz orket1tra 
tondan parcaıar 

21 27 De Pana: •t>u1te PopuJatre 
ftlPAIDOlt• ('alanlar~ ı .. &c 

cKrmanı, Aloıandf'.r 

ın ıf"ı:tano). 
21 « t(ıın~JııJ • Kor.,.A :>U : tBal 

Anaının uçuınu. 

21.43 Fa"b&rll<ln WlllJ Schnt"lder'• 

den eıar>nl•r 

21!17 .kw<f'ph flt.rauN1: •Radet.ıWJ 

Mar!<t. 

J2 00 J'rf"lfl'Tam 'YI' kaPf'J'll•. 

28 • 6 • 954 PAZARTESİ 

7 ~-8 
1.:ıo 

7 45 
•oo 
8'.'0 
0.00 

1J ~8 ,, .. 
12 21 
l:ı :;o 
J:ıl 00 
1~ 1, 
13.SO 

1'.\ """ 

ANKARA 
Açıh" •r prcıt!'ram. 
o o naydın. 
JJ&brrler •e ha•a raporu. 
Karma p.b&h rno,-11;1. 
F<ılf'ro •e t.anyrı1ar. 

CH'lnOn rı .. ,.......mı •« kapanlf. ••• 
Acıh, .,,. rrotıram, 
Af!llı:er .. ıı 
TOrlı: );ahramanhtı. 

Nf'.•ln Dem1rdb•elll 
M 8. Ayarı •e haberler. 
HaJU Vlyaaa mbsltJ. 
ötte ,.ıl'.eteel ,.,. 

,. .. 
Hl~ 

17.80 

l73 
17 .. .5 ,. .. 
l&:<o 
1!'100 
19.1.5 
lfl?A 

Ha•a T&p()nı. ak ...... rn rrotra 
mı •e ~1>rı•nı'-••• 
Açıhe •f frQl:Tam. 
Ot-n<·lt>rln bcft'ndlıtl plıU
ı .... 
8erb8t _.t, 
J.14' dlhA Jf'\(IJIQ 

a) &anattı: So-oat. b) Cho
ııın ; l ••lıı. & .hen-0, Mazur 

••• 
Klııi.,lt Tmlt mnw:ifl. 
N , 8. A ,._J'I 91! haberle:r. 
Tn.rihte-A ltlr Jarorat. 
~ .. _ ..... ,,.r 

~ !!# .~ ;;!:' "ii ö 
~-;; -~""G'.g 
"' .z::~ -J!f~ -
~ ..;p~-J;IF;F,-

19.30 K6yUn 5UU. 
ıt ~ Yurttan aeslf'r. 
21 l:I RadJO lhelM!. 
20.31 Rad70 •nfoDt orkeetraaı 

He-yuıo T•ubtt ldareaın·de a) 
Jt l('olal : W ludeor'u n .,en ita· 
d>Al&n U"t'fr\DrU. bJ Momart! 
Alnıaa danaları , c ) Rlchard 
S\.rau.; Roeen Ka ... aUer 
•alalerl, d } Yohann StrauM: 

~nup ,-l!llf'rl ••lal, Toban 
Strau11e : Güzel Ma•l Tuna 
... ..... 

21.IS RadJ<ı baft.uı. 

21.Jıl MuallA Mukadder Ata1ıı:am, 

22.00 &-rhftt ..... ı. 

22.ı:ı ~end'l:lnl11 rttlttıt'tler. 

22.4.5 M S. Ayarı 91! habf'rler. 

2.3 ee Pıogr&a •• kapan-.. 

ISTANBUL 
12.Yl 
13.00 
13 15 
J3.30 
14.00 

Atıh~ •e program. 
Habeı'ler 

O.As mUztiil. 
LlH.ft Oılnıc'l'I. 

•I Lud•lit: ••n Btttho..,en 
•Prooıetheug'uo Yarallll$J• 
Çalan: Paul "l'&n Kempen ld. 
Drttden Jllarmonl orke&tra-
61 bJ Bd••rd El@ar •Coc&aııı 
ne• Çalan: Beı.tektı,rın ld. 
BBC Hnfonl tırkt>ılnMIL 

14.2'0 saı.ne Sinan. 
14 45 Rene Lebaıı'dan bafıt şarkı· 

1500 

18.00 

18.30 
UL4?ı 

ıar. 

Kapanıı:ı. 

*** Ac;ıhş •t> ffı;,..Jı:Jtı Dermao Za· 
all beyeU IA<:emaı,JranJ. 
llıııı;llııtce denı. 

Jbrahlm .SOlınu ve arkadaııı 

lan 
19 oo, Habe:rlt:r. 
Hl 1.5 AJıılle Artuo . 
20.00 a) E. Cb•brler •H&b&nf'.rM 

b) L. ••D btttho•en. •Baf;a 
ttllt'"• No ı Ye i C) R. W&K-

20.15 

"' 30 20.35 
21.00 
:ll .JO 
21.30 

2143 

ner, •Uçıa.n HoUıa.ndah• ope
ı-uuMJan •rJa dJ c. Dtbu1;1:r 
-Prt' .. ll'rE Ar•bf'SQlleJo e) G. 
RoNılDI, •LA 0.nlılll.• f) R. 
Addhnıel. -vaı .. ııu R. &:bu 
wıa.nn, •RUJ••. 
R&d)'O ,aı&Eteet. 

Kııoı-• ~hır habe'rM-r1. 
Nttml kıza Ahıı;ka.n. 
Konuıo;:ma, 

f;>arlnla.r. 
\ilyokırılF\ Zıno P''"*nCf'-M'&Ul 
Claude l>r'bUN.J Sonat )l;o; 

3 •l:lol mlrıor• rda)ı;at edtn: 
Robert CatıadeE-us ll"lyanoı. 

boor bublh•lltrL 
22.00 Nurt.cn t:.ürt'IMn 'Ye Suıt.an 

Koktur•. 
s.ıı f'l'lt•rlerl. 
Haberl~r. 

22.3() 
22.4'5 
:tl.00 &ambtJO • Bor-. •e pr(lgr&m 

lar. 
23 O? Daı'• mo ... ıtrı. 
23.20 DLnJcJl<..1 1aıt;Jııler1 

Batı mu~gi). 
24.00 KaJ)4ln•,. 

(KlAill 

1 Z Mi R 
15,. 
Hl.00 

Ul.30 
1643 
J7.l5 

17.ıo 

17 .40 
18 00 

18.25 
18 4.5 ,..., .... 

Açıhf "t't! ıırogram. 

Salbe Ku~ tUtotuııan • Oü
&ln Ergun. 
Bando musıpı. 

Mukerrem Ba)d&n, 
B&fJıca progamların talı:dl· .... 
hat. Ön•er Tango • Yala 
•e Poıta toplulutu. 
Mu•lli. Ar-.cı . 

Ne-.. Yorlt ITlo'tiUDdan dana 
mı.ızı~ı. 
Kt>rlm ileri. 
TUrt tarlhlndeo .. Jfalar. 
M&r~lıor. 

llabt"rlcr. 

19.15 
:i0.00 
20.JO 
20.1!1 
20.30 
:ı1..:.ıo 

21 .30 

Radyo Jııume fulL 
Tony Ma.ı Un, 
!:"«"hlrden .kUçUll haberler. 
Radyo ıgaut.eeı. 

bdJ<•fonllr. plyu. 
'J"tll ~lama Ue 01un ha
\'alan. 
., BİlC&r: En1l:,ma Va.ryMJon 
Jarı b) Ç&Jan Arthuro Tc..ca 
nlnJ ld. N. B. C. ıs:eı.ııonl or
ltt·a\11M11. 

21.!ıS Yarın ne pişjrclım? 

:>2.00 Fllhri Ka•al.a. 

;a_ıo l!orM "t'f': J•rô@"'"&ID.. 

22.3!1 Yayının Kmu. 

TEKNiK üNIVERSiTESI 
20.15 Açııı, •e pror:rıı.m. 
2(1_J5 oıuct: •Altt>Ste• uTertUrO. 
;-o.23 llttthoTen; ne majtır 2. ıcn 

feınl. 

2:0 . .58 I>uhmnanyı • •BJ.r ('ocut Te· 
mi Ourlı:ı~ "aryu.1onıar •• 
Ç'a.lan; C"rll Smltb (Pl)'ano) 

21.20 J_ 6. Bach; Re mıneır, 2 No.. 

Ju Paıtlı.a ç .• ıan: 'Vlyolonı..t 
Ythudl Mtnubln. 

21.:,0 J. 8. BM4h Pre!Od .., .. POg· 
l~. Çalanlar: Kllı.nıf'DIJ't 
Wanda l.arıdQWl'kA \:t!: Piya
ııl!!t Wllhf'hn Ea.t'lı:hau., 

22.00 Program Ye ltap,a.nıı,. 

29 • 6 • 954 SALI 
ANKARA 

us 
7.JO 
7_45 
800 
8.30 
9.00 

11.58 
1200 
)2:.30 
13.00 
13.15 

13.30 
13.4..5 

14.00 

Açılı, •e J•rorram. 
Günaydın. 

Habt-rkr •e ha•a raporu. 
Karma ubah mU:r\ijl. 
t'-Mrkı Ye dane. 
Oliaun protrramı ... e Jııapanış ••• 
Açılış •e program. 
A&.ker eaaı.l. 
Jiuuet Er80s 
M. 8. Ayarı •e habf'rler. 
Rad~o salon o:rlıı.f'atraN. a) 
PrOYWl : lntermea.o, b) Ba· 
um,uı.: 6t·rC"n&Ulla t') Bre• 
Dl'r; ft.aıyan kanç"oettaıı.ı, 
dJ Demart't. Par~a. e) Gol· 
wyn: Polka fJ SchneJdt-r: 
Vale potpurı..J, 

Ol(Je 1tatttesı. 
RJ..dyo •lon orket\ra.aın.ın 
dt'IUllJ. Ha.... raf>('rn, aır..şam prCJB ra 
mı •e Jııaf*nı,, 

le 51 Açılı"" •e ı•r(IJ.:ram, 
17.00 li('e"tıoYt·o: Fa majör JaJh 

lllll'.ia.r .k ııaru·u 
17.:ıCJ ine~ 4~aı.a.raban faıoıh). 
18.00 Turhan Kar.bulut Tell u 

Nkla TUlekçl. 
Hl.Jıfl Radyo ue inıtlllr.t:f'. 
ııı 4.5 B<M:,.rt'Jer vecldl. 
19.00 M. 8. Ayan •e babf'rler. 
19.15 Tarlbten bir yaprak. 
lfl 20 flf"hlye AkM•J' , 
19.45 Dini • ahl.v.lti mıı-1labe. 
19.'" T&ııbur ıak11ımı Ct·mıl BeJ 
20 00 ~rNa~ •• Krt;-l~le:r"dcn pa.r ..,.,.. 
20.J!i fta.d)'CI Fal'eteej. 
20.30 Heı:ı l'M'ıt·e. 

21 .00 TemtDJ. 
22 00 Konu..-ma.. 
2:.ı 1.5 NKdel. Y&var. 
22_;,o Da.~ d"•ıt. 

24..4! M. S. AJ&rı ..,e haberler. 
;.ı:ı_oo Proyram ,., .lı:•1\anıe. 

ISTANBUL 
1:2.57 Aı;ııı., •e flTogram. 
l3 00 Haberler 
13.l:!ı Dan• muıstğl, 

>3.30 Mıısaff'r Bırun, 

14.00 Kııçot t.Gle konu-r1 Zoltan 
K<:ıday •llerJ'J Janoeı• aQltl 
Çalan: Euaı:tne Orma:ldy ld' 
Pbllarmonla orlltet.raıı.ı. 

14.20 RadJte Br~n. 
~4 45 Tı:nor Rudi B<JıurJke. 
.1:!ı 00 Kapa.nıs. ••• 
18.00 A\ıh, •• darı• mt\l'ltl. 
]8.20 ~ ... dıklerl tıJııral•r 

18.30 fh• tUrJııUler lı:U•~. 
19.00 Haberin. 
lf.l.5 X.arı,ılı: Alı:fa.19 mOalQI .. 
19 31 G»ar llua.rteU . 
Hl~ R•41'• 1ı"lv~ tlf''!f't.1 

20.l:!ı Rad~ P,Y.f'tf"!li. 
20);0 llu.a ~lı'.r haberh·rl~ 

:.tO.ll~ K11<.üll ..,,ıu .. ua 111Aı'e eden 
Ortıan lkıra.r. 

20 5t HtJ•habJn autJ. 
~1.00 Rıaa Rlt. 
2J.:Ml t;illı du111amn·-
:ıı co Cf'm&l K&mll O-Ont"n~. 

24. 00 Be:mt &on t,.-1anbul. 
22.JO PIJADO Dun~w:ında ıeaınt.ı-

ler Ct'maı ~it Rey. 
22.:;o ~ e'""Jt-rl. 
:ıl.45 Habe'rk'r. 
23.00 Kambiyo • Br•rtıa •e prCJST&m .... 
zt t'1 JJıaH 119Üıı.ıil. 
23.31 caa ... u. 
~ ~ OtyJa tıaJJt Wlf'iedllf'r, 
24N Jl"a_.rı"'!. 

1ZM1 R 
l:l.51 A('ı)ıf •e pracn.m. 
ll.00 o.man 'TUtttı. 
11.30 Poe Wt>t Brwln eaa orkestra .... 
16."'5 Muhanea Cna1 • Al6eUJn 

een90J. 
17 1' :ea.~h~a proer•mların talı:dlmt 
17.2() A1hedo Anı&nl"I lı:on~r or· 

lııHt.raaJ. 

17 3S Kome .aa l!ll!ll'f"ltti. 
17 SU Aodrt Cl••eau. 
18.00 ŞarJıııJ&r. 

18.30 ~,_..Jıılrr. 

J8 45 CtftçJeın ıaatı. 

11..SS X:6y be•alan. 
uı 00 babfrJer. 

19.ı' Radyo e-rlltlrlf'r faelı. 

20.00 Ra\'eı· T.dı;ane, .eoltat: Ruı· 

-ı-ıero RiCf"I. 
20.lO Şt:blrdt-n ku("Ot haberler. 
20.15 Had:f(I F•ttteel. 
20 30 hmla rou ıg!k okulu aaall. 
~-4' Şarlul..,.tn m .. Cf'r&.el. 
2J ıo aeıahattln Öq:U. 
21.30 Eı:e- MıtoloJl61. 
21.40 Ba,ch ! Vı'1C.lonıı,.J 110n11tı. SO-

llııl.: Dlıntt>l Sa.klenb4'rg. 
21..5.5 Tarın ne pl<11lrl'Um. 
2:2 00 ~in Otindu2. 
22_30 B<·nıı& •t> Jırcıt;ram. 

22.3~ Y•JUılD IKırlU. 

TEKNiK üNIVERSITESI 
20.15 Açıhıı •e Ttırll mutıı1ıı:l!'l. 
20 45 f'rqıram IBttthc"l'en 'd11n pi· 

yano eM"rlf'rl). 
20.46 •Hammt'rkla•lt" Sonat. Ça 

lan: Loulıı Kentntr. 
21.30 Op. lll, do mLnör. 32 No. 

hı Stınat. Çalan Wllhelm 

Kf"mpH. 

21-51 Op. '17, Jl'antula.. Çalan: Ru 

dolf Berkin. 

2:2 00 Prcrram ..... kapanı,, 

30 • 6-954 ÇARŞAltlBA 

ANKARA 
7.28 Açılı~ ..,e pr(IQ'ram. 
7 JO ouna1dın. 

7.4:1 Haberler "" ha ... a raJ.l(lnı. 
8 00 Karma N-bah muıı1ı;.ı. 
8.30 Pert'J Paıth (IJ")f~l.rMI. 
9.00 Glintln prı .-ramı "l'e k.61..,anış ••• 11.58 Açılı~ ..,.._ Proeram. 

12.00 Aalııer eaa&J. 
12.30 Muır.atıf'r İlkar. 

13.00 M. S. A~·arı "' baberll'r. 
13.JS Rad)'O &alon orkewtrası ilhan 

ÖUoJ ld:ı.re;elnde •) Verdi' 
ruroı~tto OPf'.rae:ından f&n
tl'llJ b) Jl'aure: BöZIUz ro
mana el Atrauu: Perretu\ım 
mcblle d) Tnnılatt:m: •ala, 
e) Yun,-h.-rtn stı.aJU köyJU 
kadını. 

13..~ bfıe rı:autW. 
13.45 hadyo .. ıon orlı::n-tn8ının 

de•amı. 

14.00 Ha•• rıiponı, &Iı::~m Prorra 
mı •~ .lı:aıı&nı .. ••• 

Hl 58 Afılı' "l't!: J>l't>itll..Dl. 
17.00 earJıııla.r. 

17..20 10,...,.1.ıcuml,ur 1armonl mı 

zık&&J nıısan Kllnçer ~d&rttiln 

de a) Paul Llnclle: f'cı:U..,al 

wa.nu. b} J. Strau•: Val• 
•Ou;o.el Navı Tunaa c) Ro&· 
to-Jnl: •Olllllaume Ten JC!pf:

T-ından u•ertlır dl J. S 
BM'b Prch.d. Ke.ral Ye ıu~ 
e) h.M"bm&nnınotf: Preıud 

18.00 oonuı Akıncı. 

lb.1~ St'vdıfb:ılz: Mf;Jer; Marıo Lln 
za, Erna SM-ll. 

18.30 RadJO ne lnglll«e. 
18.ot.5 Piyano "e keman rtfallatln-

de f&r•ıJar. 

19.00 M. s. AJı.rı •e haberler. 
19.1.5 Tarıtııen bir ~-apr•.k. 
19.20 va,.,-rte orlte&traıarı. 

19.30 Hoıun raatı. 

19.43 Yurttao uııler. 

20.1.5 Radyo 88.Yf·tnl. 
20.30 Gf'nç P("f;J('rln geçidi. 
21.15 Hq•tmı:.-ın MLAll. 
21 30 tınıd <~~a orktt;traıarı. 
22.00 Sr·rbeet ttaat. 
22.13 Yent_· muzilr. tonurı aı Bax: 

TIJ,tagl!I, b) Berg: Wocr.e& 
opc~ır.a.an pe,rçsıa.r. 

22.4S M. S. Ayarı •e haberler. 
2:1'.00 Proj;ıam 'Ye 1t.as-nıo. 

ISTANBUL 
12.57 Açıllf •e ,program. 
13 00 ll.abf'rler 
13.15 Dana mUP.lğl 
13.:ıo Elı.rem Konr;ar. 
li.00 Raı:t"o ••lcın C11krEtraeı ton 

t'f'rl İdare eden: Bf'm1h Ar
rr'1<> a) J. !':t~·ı .... \.'!yanalı 

Kanı (•ah<) bl J. Slrauq An 
nen lpollla) t) .J. RU-ntt On 
Jkl daJııUı• Pcter llıcudcr 
ır-otr•urt). 

14.30 Mualli TaJııar. 

14.45 Darıo N(lreno'da.n ball.f fAJ' 
)-ılar. 

15 00 Kapanı" 'I•• 
18 00 Açılı"' ,., Tur&çe tanvolar. 
11.l:!ı TtlrJııtBer 

ıı.~o Paruk A.lı:el •e ar.k~ı.an. 
19.00 Haberler 

19.J~ f'luı.ıl lıf':YCl1. 

19.:.0 Yatm lkrıhtf'n bir aabtta. 
20.00 oı,fnlk-rdf'n TalPltr. 
20.l!i Rrı.dJO ~U'f·U,1;1. 

2030 Kı.a f('h)r lıa~rlerl. 
20 ::ıs Radyo ııyatrosu. 

21.30 K•nplı: t.af;f mtlz.tt. 
:ıı 40 İrfan Dı'(:rnl;()z. 
22.20 Can Alı:ş:ıı, 
2.2.10 KC•n uo.mA, 
22.45 Hh1*rkr. 
~ 00 Kanıtıı"o '- Borsa •e prog

raml.ıu-, 

23.0'7 O.ne ... e ru mtır.1,1 . 
23.:.10 S&mucl Ilarbt-r VlJolcın~f'l 

)onı;f"rtOf<U Calanlar: Zara 
Nt IH·•a fVJyf'JlonJıe]) Ti' Be• 
tf'lıl.rın td. Yeni eenfonııı: or 
lı:eııtra. 

24 00 Hapaı:ıış. 

1ZM1 R 

ı s !\.il Atılı" •e PMFTaırı. 
J& 00 Ftkret Karahan, 
18 .~ Da•@ lll\U-lQl. 
ıe 45 Radyo yurt ı.orıııuım lı:tırnnı 
17.J.5 fta.>ıll(• proırramJarın takdimi 
17 20 Oülf'r ÖSgeçtt. 
J7 .50 •l Rosı<ını: uyrrtDrQ e) Stra 

'tlllQy: Pnktnf'lla r01t1 Ça
lan İır<>r f!tra•JnElı:J ld. ~\t'n 
fonı orlı:e.tta!'l 

lft l!i 1M• a&a: (Sq-A.J:ı fMh), 
JD.00 Habf'-rlt'r . 
19.l.5 İamet ('rWn"f'l. 
JD.31 DIP.)t•tt;-ınıa 1( ın birkaç Je· 

nl plik. 

19.•s 
]9_50 

20 ıo 
20.1.5 
2o:ıo ..... 
20.5:!ı 

21.00 

22 2.3 
22 '.'\O 

' ' 15 

&>rbl'-!!t eaat. 
Ma:rt.a AwaU"den 
ııololA.rl• 11lyanoda, 

""'· 
•Keman 

Neş"et ö-

:-<ı·bırden )11rtlk baberlf'.r. 
Rad•(I ıı:au-tnı 

-Yalnır kemençe Çalan: 00-
ntyd Orhon, 
Bb-blır,t 

iki llt·ııı:-ı• <l&n!I. 

Raodyvııun mOzlkll bllmert
AI. 
'farın nf' J'll.tılrellm1' 

Bofl'a Yf' program. 
Ya,ının M.ınu. 

TEKNiK üNiVERSiTESI 
,. 15 Açılı, 'te f>Jf'«r&m. 
20 l& Ra,-d' Senfoni Ko. 92 •Os · 

fonft. 
20.4:1 Mf$Att . 'I No. lu •H&f!nf'" 

&-re-nactı c.ı.n: Df-nea Zflll 
vıtırMIJ C~hı krman) , 

212.'! TI f'lf•&UN<: ~OIJlh Ope
,...,,,..1\JI •IS&l('lı~'rıln !>anf'I• "' .,, --r. .... · .. , ........ __ , .. ~ nfWl'nt 

"ından •Of'llnln Oduıt eah-
11~"' N'l"lh·ı:-11Jf'r" S.,prAn(I 
Tif"l .. n Tralıbt'l, Tf'nor Kurt 
B.aıurı. 

21-50 Hnro Wolf• 1.• .. r'lltr. SOJll• 
Jen ~ f\arlt~n Oleirl('h f'J!l('

hn - Oıet ••u 
22 00 p,.., ....... ., •f" "Ap&n:ıoı 

J.7 .954 PERŞEMBE 

A NKARA 
7.21 Ae>h' ff ı:ınıcram. 
7.31 OD:n•Jthn • 
7.4.5 Haberler. 

.11 oo K•rmıa aabab mom~. 
1.30 Batu m\lglk programında : 

Dt>na1d Voorheee"ln m O&l&l 
!1.00 Otlnbn PIOflT&mı •e ltapanlf 

*** 11..58 Ac,:Jhş Ye procram. 
12.00 A111ı:a aaau. 
12.20 Ouludan habf'rler. 
l 2.30 Jl'ahri.Je C.ner. 
1390 N. B. Ayan •e haberler. 
13 J' Virtum kerna.ncıla.r: Yehud! 

Menuhln. 
13.30 Öfle J'1'Ktft.i. 
13 .4.5 Polka<-ılar. 

14 00 Ha•a nponı, alı:~ J)J'OIP1l 
mı ve kapanı.,. ••• 

H!-~ Açıl)fJ: •e prot:ram. 
17 00 Bt.ao Kenı.on •e Cbarlle Pat 

.lı:er orke,.Lra&ı. 

17.30 FUı.ret Uturlu - Zebra KQ-
çil'll'tnı, 

17 45 &-rbftt -..ı. 
J8_00 Ol)errl ıse•enlf'r -.aıt. 

18.2() ioc~ ÇU\.f'"INl1 ıiatahan 
• Bkaa f-11 ). 

19.00 lıl. S. Ayarı "Yf: haberler. 
19 l.5 Tarthı.-n bJr yapralı::. 

ıtt241 Ttlrktiler 
Hl <IS Dtnl - ahlaki mueababe. 
19-" Tantnır talı: FJııol. 

20.al Z..dofuı Ça.pll'dan keman 
.eoJoları. 

20.13 Radyo v..--e1e"1. 
20..31 6t:.,..lntı Carlaya». 
21 .00 Kahn.manlar K«"(IJor. 
2:J.J5 MarnN. 
21.30 Spor patc-.t. 
21 4:1 Aııuman Arsun. 
22.(IO ı..:nnıın:t ... ıı. 
22.J.5 OJ"'f'.taJ& °"'f"t·t. 
22.4!1 M S- 1ı.1an Te habf:.rltt. 

23 00 Prorram •c lı:aı-anJ~ 

ISTANBUL 
12.57 Açılı' •e program. 
1300 Habt':rJer. 
13.15 Halil melodUtt. 
13.30 Melahat Pars. 
l4 00 C-&mJJJe Salt Sacna Krman 

lton("r·rtosu No: 3 •81 mlnor• 
op. 61 Calanıar VJyolonl•t 
Zlno Yran«ec:.attl (Keman) 
•e Olmllrı l1Jtropu1oa Jd. 
New Yorıt Fllarmonlt sen
foni orlı:ff'tnuııı. 

14.20 Şarkılar 

14 4.5 Rcn.auı"dan .-rıııııar. 

15.00 Karanı~ .••• 

lB 00 Magume Ufuk. 
lC.2() Zlraat MAW. 
u:.:ıo Celal ince. 
lD 00 Ha\ll'rJt'r. 
ltı.15 Htı1ıı:ee ~Jn müzJ.Jı::. 

l9.::IO vı~·oıonht oar, . .., 
l!l.4:!ı JJc·rt Turll mıatkı.aı Iı::on~er-

••tuarı ılerncgt topluJucu. 
20.l:!ı Radyo gautftll. 
20-~0 Kıea ~t.ır habf'rlE·rt. 
20 33 Occır-.e Gf'.rıetıwln'dcn melodi 

lt'r. 
20-50 Dtln)ada bu ha.ita. 
21 00 AlaEıtın \av&fl.a. 
21 .30 Taı1hl f'>kr-lar. 
<.ıl 40 lıluztk a:.f'CB)uagı, 

22.00 Sabite Tur. 
22.30 Boytık "t'J:rtucı&lar (Pl)'.anJet 

Artur &tın.abcl). 
22.45 Haberl«.>r. 
23.00 Kambl)'O - Bcın.a 'ftı program 

'"'· 23.07 Kuı".Qk )ıafit şarlı:1l&r, 

23.30 Dan• •« caa roU.i.lll 
:M oo xa,...Jıı,. 

IZMi R 
]5_58 Atıhı:ı 'tf' prograın. 

ll.00 zeıbek lt-r. 
16.15 OrJı.tetra ile Opera ı:ncloOI· 

lerl - lA Tn•ıatt•
l&--25 Su?&.D ~ır.t-n. 
16.t:I Dana mw-.Jl;L 
17.JS Baıoılıca pr~ramların t.altdl· 

mi. 
17 20 Kı mal MıaulL 

17 40 italyan •• Almao ~rllıları. 
17 :ı.o R11ı11yo yurt ttlı&ült-rl toroeu 
l8.2il Se.ı1*"t saat, 
18.30 f'at•ıJ&r. 
19.00 HaN'.Jı('r. 

19.15 İ2.mır Tıil'k mugil'la1 ce"!ll· 

yeU. 
19 4S iaı taı.r.o. 
lD.~ l'J)ano rou11lllJ81 Çalan; lıllb 

l.eJ ("f'JCbl. 
2C·.l0 Şehın:ı•·n lı:9çt}k habeılcı. 

20.15 RadJo ı;-&Z4'teal. 

20.:ıo Nurln\·tı Oödllc:U. 
20.:,0 Spora dı.1.J _ 
21 00 Şa.uı.ıruı-.ı dtntJcJlm. 
21 2!i Ortr~da Jar:lm 1>&1ıt. (Blı.tt; 

Can.4t'n). 
~ı.ss \an .. ı uc pl~irtllm? 

22 00 Ahmet ~t ru ı:-s. 
2l ?{) H'"Jit-A 'Vf' pıtf,rıam. 

22.3.5 Yı:ı\ ının eoı11ı. 

TEKNiK üNIVERSiTESI 
2:0.t.5 Açıllı, •e TOrlı ı;r. ı•\k..Al. 

20.4$ Pıotr:raı:n (Snbubf:rt '1 dtınll· 
yoruıı.). 

20.46 Do mJJör, 7 . BenJonı. 

2:1 .32 B1 Et"mol 1 ·ıyano eonau. Ça 
lan Clara Harllıl. 

'2 0.5 I't<J«ram •e Jı:apanış. 

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2 • 7 • 954 CllJIA 

ANKARA 
7,JO A\-111, •e f'JOKJ"am. 
'J.:J?ı 11.uraıı-ı Ke-rım. 
7.t~ Haberleı •e ııa ... a raponı. 

l!l.(IO .Karma ubah muzı"ı. 
1.30 S.batıı nq'etıl programı. 

9.UO Ounuıı Jır(lf".ramı •e .k.aµ..nıf ••• 
ll.51 A(ılıf "l't l-•fDl.J"'&OJ. 
12.00 A~k.er saati. 
l:ı.:~ Mualll. Mukadder At.&k•ıı. 

l3.00 M. 8. Ayarı "l't! Labule:r. 
13.lS Jan Auı.ı:u"t plyau<ıda. 

13.30 CJtle 1'.&M.İ.Ul. 

13 ~ Ma;t.Jyı lı•Wla..t•n mcıocıner 

14.VO Ha•a ll•J>Ol'U, a.&f&m pı(Jti.Ja 

mı •e ltaı\811.ıt. 'I•• 
ll.!»11 Açıh• tt P1"81&.al. 
17.00 JoJuuın SLıau•"un Y&hJcrl. 
17.J.5 'I'tlr•tller. 
17 30 Oıt..ar wıoıan. 

17.~ lliJme J'Wı. 

1815 ~ettıo•en : AJ)a&Jooat.a eo-
nau. 

18.4:1 &>UA&:ıı: Tcimtn. 
lS.00 M 6. AJan •e habnler, 
19.15 Tanbk•n bu 1apraJr.... 
19.:ıO Na\ Kına Oole. 
l~ .. "'O KüJUll Yat), 

l9.4!1 Yurtıa.11. uıtltr. 
:l0.) :!ı RMi)'O &&Mt<:Bi. 
~O.!W ~t...ı u11ouuwanlarlle TW'll 

mualıU. 
:ın.so Radyo Jr..1.lllMl! eu.J. 
21.iJO Beıbeı.t ~ı. 

21 ı~ f'U'ddJ NaıtJn orkeetratıı. 

2ı .~O 1'aJ1hımlZdtD M"(IDI! fıkrala:r 

21.40 Kabare .wı.ı:r.ıc:ı. 

22.00 &rWıt M*L. 
4l 13 6tl'JLG T&n Urclı:. 
2:.t ~ N. 6. Ayarı 9C b&beıltt. 

23.lJO ) "H'.lf!:l&HI 9e kaııanı,, 

iSTANBUL 
12 ~7 Açılı, •e JJıeıtram. 

13 00 Haberler. 
13 .J:I D&ne mthJtl. 
13 :-e Afife EtllBoflu. 

14 DO P&hnf' ....-rlf'rt lçln mnı.tır:. 

14 ~ Nuet.a.Ja çagıa.r. 
14 45 rra..ıt aıaau. 

l:!ıOO Katl&JIWll ••• 

11!1 Ol A~ııı, •e I!oll'ıcılar. 
ll 15 TUrlı.wlf'r 

11 ~ KOloı~a. 
11.40 Mth•f't Aktf'r •e &.rkadO.!'!• 

IUL 

J!) 00 11&.Mrlf'r 
29_ ıs ea. t°'f'f'l'lt.ıi. 

l9 !'18 RM'll€ı ll('nf{)nl cırlJ~t.raM llon 
wrt \tta,• t:f'l•ıt: Cf'-INlJ PM!lt 

RrJ a) P.<kıtJard ı..ıo "Le 
Rol d"'Ytp. \lttrtt3rft b3 Alf'll
aaltdra Borodtn •Orta MTA 
8kf"olerlrıde1o c ) Jotlf:ph Hay 
dn &_,.n!ont .. Do mlntır• 

tLondıa). 

::ı& JS RadJO gu-.et.nJ. 
:Mt.JCI JCJ• tehir ba~lerl. 
.20..J!S BaflJe AJla. 
~.~ Şehirden ~ht:re. 

.:ıı 00 ffatıa.nnı aıfaııi k-mall. 
21.15 RadJc Jı:JIWk TOrll muı.ıkJ· 

eı &opıuınuu . 

22 00 Konuıı:ma. 

22.JO l.udwlg "ilan Beel;lıOl'e.n Pi· 
)UlG Sonau •Do DAJOr• op. 
~ ı Waldşkhı ı Çalan: W 11-
:tıeı.ı KempU f Plyano). 

%l.38 ca. ••enlerin eaat.I. 
22.ts Baberltt. 
:DM KamblJO - lkinla .-e prograa 

'"'· Xl f11 Darı• ır;ı fl;ı.!t) 

413 .38 Ceemgea Bl..et"ln .o..:rmeıu 

uvc:ıU>ntlaa t;at;ne-ltt). 
24 00 Kar•n,. 

1 Z Mi R 
l5-SI 11.(JJ>ş; •e r·r(lt,·.ram. 
lti llO fknt:t c~..,. 
16~ a) Bef:th(FH:D: •AJ l~IJo Ml 

netı Çalan: '1\llht;lm Kr.wr.ıı 
b) Cl:lopın · La OCmol r:uajur 
WllıDIUH Çalan: Alt..-.1Wd~,r 

BJailo•t-.llJ. 
16.40 Mubarıcı::e Onal. 
17.00 Va.J"")ete mUl"''~:I. 

17.J.5 &~ıca f'rl'o·nıroların t.akdlml 
]7.20 &'Tbt~l •aL 
17;.,. Nımt>t C~uz. 

18 00 JJ&ıır IDU4:.·tl 
ll.:+o Fabrt 1'.ata.ıa, 

l!l.88 Ha\ltrl~r. 

l!l.JS Jııce ~: fTUlrDUMH• ıu-
Jı) . 

2il oo Dann1 Maye ..-e. Bnıny Lee 
ıo.10 "ehlrd('D •U(\llı: babc:rlu. 
20.ıs R~.tho guetai. 
'o :;o Şark>lfU. 

21 00 Haftanın ~tyaal ıc:m&U. 
21 l.5 h.&l:ılı Turlı: mu.sııııım. 

21 <IS ~:ıcncell l'ıJııraJar. 
21 55 Tarın ne J-llflrchm? 
22 00 bu~.ı..n Tamaı.n. 

:t.ı ::-o ti<ın;a •e f'Jotf&m. 
~2.!•~ Ta1ınııı wnu. 

TEKNİK üNiVERSiTESI 
20.l:I Açıb~ 'Ye lı..J-ııı Mllillr.. Ha· 

~ırlıyan •< t&k<:tım e-d< u ö
mt-r Um~ fft'ril'r: a) Pauı 

Dııkıu-.: -~ıhirl-u Cıı•Q:ı• b) 
.Jcan Sıbf'Jnıa: .ı.TaploJA.• • 
M nroıu• pot;m c) Onorıno 

Rt·•ıııthı: •Roma ('"amlaru 
d) Al1"f'rt R"'ııı.el: c1'acchU!O 
•e Arfane Elültb, No. 2 eı 
H. VJJla - 4•tıcıa : .. uırapu
nı. - l:kntonııı:: poem. 

22 00 Propa.m •<' kapanı~ 

3 • 7 • 954 Cllltf AR ESİ 

ANKARA 
7.>A 
7 :ıo 
7.4.5 . .. 
ı .:ıo ... 

11 ~ .. 
1200 
12.!lO 
13.00 
13 15 
13.30 
13.45 

14.00 
14.~0 

1:ıı.oo 

Açılıf ..-e program. 
Ounaydın. 

Habcrl«.>r •e haya raporu, 
Karına eab&b mtızıl,.-ı. 
Hatlf İspanJol muzıı:t. 
OuoOn protrTamı •e kapanı, ••• 
A<..•lı• 'tt: pıotram. 
Af.ter aaau. 
Ce ... rıye Ceyhun. 
lıl. 8 . A)'a.rı •e haberler. 
Nt-ıfeJI lıa!lf mUl.lk. 
Öt;le ~au:tee.I. 
fbano 'tt. keman refakatin 
de earltı:ılU'. 

Rad10 ba(!l&ma ta.l.ımı. 

qıenceU t.aııı P10lr&.m.I. 
Ka,ıp mtlı.tı.ıııııuı. ba'Vara ra 
poru, &k.-,m 1r1 ıı Ye ka 
ııanış. 

16.51 
1700 ,. .. 
18.30 
)8.4.5 
19.00 
19. l!I 
19.20 
19.4~ 

"'"" 29.15 
20~0 ,.,,. 
21 hO 
:ıı.1s 

~•s 
; ;_uo 
2: 30 

• •• A( J}Jf •t: pn.,.;ram. 
Radyo ç<.ıeull eaau. 
lncl"tllıw5 1-!u:-i"ynı fa.alı. 

Rad"O Jle lngllll't;f'. 
luc:ttaa1.a OJUD ha .. aıan, 
N. S. Ayan Ye haberler. 
Ta.rlbi("D bl.r Jlq>r&lı:. 

Nt •in Dt:mlr<lö•en. 
Maliye vt"Ji.$.lttl eıaaı.J. 

M~oıın -Jı:uartetJ. 

:Radyo gaıı.('teıı.ı. 

Kıaa liııt.ıı' J,abcrlt:rt. 
Llıtın Amt:nka da.oa orte6tra 
ıan. 

})afla llOJ)\] f.Ohbetl. 
Hafıa aonu flr'OltramL 
M. s. Ayan •e baberl~r. 
Eı.:itnce )'e ... ltrtnl ~ti.lycıruz. 

l'ro.:ıam •e kaı:-anı.._ 

JSTANBUL 
12.57 Açılı~ 'YI! prOEram. 
13.00 Hatttlt'r. 
13.15 111« IDl RIN AhlEk&ıı. 

13.4.5 Rad10 Mlon orkıt1truı kon 
""rl İdare t·dcn: Sr:mlh Ar
rEşa a) Ça.,to.r:;kl Hu.ın ea.r 
lı:J bl iYanm1c1 Carmcn SJI· 
•a l••lıı) c) B. Neumann 
u,..u.ı.ııı.rın Açmuı dJ Mtcbe. 
JI OecfleJ1n buı f lf'r e) A. 
Joyce Bobfml• {'f"ala). 

17.4.5 OO{meıı. Katdr~kr, 

J8 00 Nf'Cdt't Kcıyutt>ık. 
18.~ 0)UU ha•al&n.. 
J8.4:!ı Da.lf' uıhncleıınden. 
19 00 Hı.ı.bf'rllJ 

19.JS Cuma.rttN a.._,.mı için mO.... 
19_4.5 ~l'Jııl Noıen. 

2(1. 1$ Radyo l!:U.C-\ttl. 
20.30 2Kıli& trhlr haberleri. 
20 3:!ı 8.u. ft<r ıerl. 
20 ~(I Kc>nugma. 

,,. 

....... 

~\.\.~\. 

UIUI\ \1llAl\ 
(Jotolro Olara•ı 

ALMANYA 
A.F N. 1100 kw) 

1100 kw) • 
547 
344 

150 kw) ••••.• 271 
S.d•n • Baden C70 kw) ~ 
Btrlin Ri., 1300 kw) 303 
F•anklurt 1100 kw) 505.t 

110 kw) 48.47 
Hamburg 1100 kw) 308.t 

• 47 81 • 41 15 ~ 44 
Münich ııoo kw) .••••. 375 
Slutlgart !lOO ho) ...... !123 

ııo twı ...... 49 75 
DENIZAŞntl 
20 kw .•......• 19114 • ~.44 

AVUSTURYA 
Viyana 1 •••.•• 48 78 • ~ 48 
il w .. 
Vıyana (100 kw) •••••• 39'14 

• !100 kw) •••..• 388 

BELÇiKA 
Brüks•I 1 1150 kwl ... 483,9 
Brüt.ti ll (150 kw) ... 32t 

DANiMARKA 
Kopenhag 1 (150 kw) 

• 1150 kw) 
Kopenhag il (60 kw) 

FRANS4 
PARIS • INTER 
Alloııis <250 llw) 
Nice 1 160 kw) ........ . 
NATIONAL 

1224 
4950 
282,8 

11129 
19:1 

Paris 1 <100 l<w) ..... 347 
Bordeaux (100 kw) .• 249 
Marseılle (100 kw) ••• 422 
Strasbourg 1100 kw ) ••. 335 
PARİSİEN 
Pam ııoo kw) ......... 200 
Lille !lOO kw) ......... 218 
Lımoges (]OO kw) ····- S7ll 
Lyon rıoo kw) ••••••• •• 498 
Rennes ııoo kw) .••••• 445 
Strasbourg 050 lrw) ••• 2!58 
Toulouse ()00 kw) ..• 318 

HOLLANDA 
Rilversum 1 1120 kw) 402 
Hı!versum Il (120 llw) 298 

INGILTERE 
B. n. c. 
Saat Dalga munlofu 
6 30 - 8. 15 •.•.••.•• 48 43 
630 - 815 ......... 4149 
6 30 - 8.15 ......... 3188 
630- 8.15 ......... 2480 

12 30 - 17.30 .... ..... 13 97 
1230 - 1815 ••••••••• 1982 
1230 - 1930 ...•••••• 1684 
1230 - 22.15 ....... _ 1985 
18 00 - 23 00 ••••••.•• ~.12 
2000 - 2300 ......... 4091! 
20 00 - 23 00 .•••••••• Si 88 

iSPANYA 
NATIONAL 
Madrid 1120 ı4.1:ıı na, •• u:ıuuı:ı. 

14 ::-o Bu Cffrler1. 
14.~AJ Hattanın programı. 
ı:ıı_oo Elı:rl'm Bur. 
l:!ı.1?! Caa mOatJJ. 
l.5.30 Be"l'tımı~ u••Jer • Ek'•llmlf _. 

lı:ılar. 

2:J it M•flı.ar..1. \"Jldınm. 
21.lt DJnit:fll'I ll!lt"klf'.rl {BAJ'lf 

\ı llrl.İ.7-lİtf). 
22 00 Afhap Kwa('an. 
2:2.31 »e,... Pl'rd«lt-n mUDk. 
";;';} 45 H•bf'rler. 

~ 1 l~VFC 
kw) ••••• . 407.l ı· 

Molo1a (150 kw) •••••• ı~ı 
Sund"1ıll 1150 kw) ... 50~ -~ 
Gothenburg (150 kw) 306.I 
R5rby ()00 kw) ...... ™·' 
P'alun 1100 kw) .••...... 245.3 
S(ockholm <55 kw) ••. 388.1 
;'>virp~ 

16 00 Kan~ıJıı bafjf meıocıııu. 
ıe.ıs Mu&ll& Oô&ça1. 
16.ts Mr>ı:ııikadan melodiler. 
17.&0 Jtadmlar ıuıı hf'JeW. 
17.40 Kayıp ml'ktııpları. 

23.eo }"(ambı10 Bona • "' proaram
ıu 

23.0'1 la.rış.1k hafit oar&ılıu d ana 
•e ca:r un,lzlil. 

:M tKI K.f11Jo.&1llf. 

1ZM1 R 
14 51 Aç1l14 'te prtı(.'l&aı. 
l!i.eG Duımu~ ıla%l4":Jelıllu. 

ı:ıı.JO aı R<.ıf.ünl, La ~<'.ala Dl Be
ta - u•erLDrO bl Mozart: La 
ınaJ<.ır pıya:no konıı.f'rto•u 

ıe.oo RUtUlı: dlnlqlcllcıle bal)ba-... 
ıe.4!'1 BWua P1"0f;1amıa1ı.n \Atdımı 
le ~.o OU)t·r Ö7.{-eç'lt. 
11 a Mfkı.Q• ınelodller1 
17.4~ tt.attyo V\ırt ttırkUlerl .lı:orOFU 
11!1.JS rtrihan 61'·7.tr1. 

lll 31 .Nlya7.I E:rf1rn t1tt.nırı orlı:eııtra 
aı ııoJ!.J;t~ wurıı. i";'Cör1.lr. 

l~ 00 HA.bl'rlt'r . 
Hl.JS flatho Jı:adınlıı.r fa&IL 
200CI Cnmartnl ııohbetl. 

="O 10 ff'hlrdtn .lı:tıı::t>lı: haberler. 
::o 13 Radyo f?&U1f'.si. 
~.30 DlnJeylc;ln.ln gıaU. • 
21 45 Yarın •ne plslttllm? 
2:1 se ı:mın GUndü2 .• 
22_:10 ~n.a •e ı:ırtır.ra.mlar. 
22..3.5 Yayının r.onu. 

Schwarıtnhourg 49 '!11·31 4e 
Monte - Cenerl r50 tw ı ~S8 t 
Beromnnt:ter (150 kw) 587.1 

iT ~ı YA 
NATIOSAL 
225 ..................... 4~7.3 
150 ..................... S".i3? 
l05 kw ..................... 225.4 
iKİNCi PROCRJ\M 
ı:w ......................... 355 
70 ......................... 2611 
5 "" ..................... 47 .92 

11)1<'\f:t-/PI IRG 
LDhembııre rl50 ırwı 1293 

n 050 ı.wı 2ose • 
VORVFC 
O•le ııoo n.ı ......... 477 

ııoo •w> ......... 228 
1110 ır..ı ......... ı37e 

• 110 ır..ı ... 13~ 

' 
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l\AJl\'ESIJ'liDE - 'J'arsus yolcularından bir grup, K81ab lanka olunda, Şark Kahvt~i'nde 
l§ eğlenl,>orlır~. (Solda çarkçı bası Nuri, ortada. ırtın da o;atıa soprano Jrıaı Ar n 

;ı nargile içen eşi deko ratör \'edat Ar, ~n sağda Ali Rıza Gebzell görülülOr). 

arsus gemisinde çllgınca 
ir neşe hüküm sürüyor 
~----- . 
~ce/eyin sabaha kadar eğlenenleri gündüz ortada 
tmeğe imkan yok Bezik meraklılannın ba-

şında Dr. lutfi K1rdar geliyor 
taıetemizi temsilen •Tar 
• l:tlllisinl hiks ı\menka 

1a!ıatıne katılan l'asib ı
tıı Ka1ablanka Umanın
goz:.dcrdiği ılk l azı \ c 

serisi elimize \arını 
:llYor. Ilımların llkınl 

da okuyacaksınıı.. 

Şark Kah\ esine rağbet c<liyor· 
lar. Şark Kah\esi hakikaten o 
rıjınal bir ~er. Ortada bakır 
mangalı, arkalıksız 'e alçak ha 
ı;ır ı kemleleri. kase gibi fin
canları ile Şark Kahvesi cid· 
dep güzel tanzim edilmiş. 

Daha henüz pokerler başla· 
m:ıdı, fakat bezik partileri bir 
hayli hararetli... Bcziğin bel· 
li başlı meraklılarından biri 
de Turizm Kurumu'ııun Baş· 
kanı Llıtfi Kırdar ... Kırdar \a 
kıt buldukça be-tik oynama) ı 
ıhmal ctmıyor. Vakitten bol 
hır .ey de olmadığı için onu 
her 2aman be2ik oynarken gö· 
ruyoruz denebilir. Uyumak, 
duş ;ı. apmak vesaire gıbi mün
ferit •meşguliyetler• de ilave 
edecek olurs;ık, ::emide sabah 
lan ak ama kadar )apılanları 

sıralamış olunıı. 
GECE llA \" 'fi 
J>All.\ H,\REKETJj 

fakııt aksam )eme •i ~enilir 
;ı.eııılmez geminin ha\a"'ı )tı 

karıda da ) aıdığım gibı birden 
bire değişiyor. 

ilk akşam program mııeibiıı 
ce yapılmasına karat" verilmiş 
olan resmi balo, münakaşalara 
yol açtı. Hnnımlar durnmdan 
memnun tabii... Fakat be)ie· 
rin ekserisi ne frak, ne de :.ıno 
kıng getirmemi~"er. Baloya res 
mı gelenler parmakla gi:ı teri· 
lec k kadar azdı. Un nıha) e· 
tmde elbisesizler ağır bastılar. 
~Muazzam• olma ı gereken res 
mi balo bir sürü gömlekli ile 
dolu\erdi. Bu sefer elbiseliler 
baloda yadırganır hale geldı

lcr. 
Velhasıl ııemide resmt balo 

\ermek teşebbüsü muvaffakı
' etle neıicelenmı~tir denile· 
inez. Maamafıh bu ilk gece na 
zarı itibara alınma) acak olur
sa, gemi geee hayatı bakımın 
dan dehşetli hareketli. 
LAl,E Sı\LO~U n : 
,\TLA:\TIK PA\'YO~U 
B iri birincideki Lale Salonun 

da. diğeri ikincideki At-

!antik Salonunda olmak üzere 
iki caz durnıad.ın ~·alıyor. La· 
le Pavyonu daha uyade resmi 
bir mahiyet arzedıyor. ÖbürUn 
de her şey ho görülüyor. 

Yani LAie Salonu, daha ağır 
başlıların -gidenler duymasın 
ama- galiba ya.,lıcaıarın de
\3m ettikleri bir yer ... Atlan
tiktc ıse ne kadar deli fi~ek 
\"arsa loplanı) or. Artık her ı;e 
şit mambo \e sambadan ~Kati 
biıııo liirkü~üne kadar her çc· 
~ıt havayl.ı dans edtn edene ... 

aCğlence Komiseri• Orhan 
Bora ı. ıı:ısıl muvaffak oiuyor 
b•lınem ama, her iki salonda 
da a) nı arıda me\ cut... Sade· 
ce me\·cut olsa neyse... Bü· 
ılin ) olcuları neşelendirmek 
içın yapmadığı kalmıyor. 

Orhan Boranın ::ece h'ıİ} atın 
d ki muaıuım roluniı in'kar eı 
meye imkan ) ok... Buna Dar 
\aş'la 1-'rıtz Kerıeıı'in müzı~ı· 
ni ve Sc\ inc'iıı ş.ırkılarını ıla 

\ 'C cdt'rscniz i:etelenn mahi· 
) eti hakkında bır fikir edine· 
bil ıı"Sıniz zaııııedl·riın . 

5aat ıam ) :ırınıda ~eminin 

barı a~·ılıyor. Gemide ne ka· 
d:w ııe 'eli iıı:.an var~a oraya 
doluyorlar. 

Ondan sonra artık üç mü o· 
lur, dört mü olur bir kıyamet· 
tir gidiyor. Umumiyetle ;:ece 
sabaha kadar oturanları alin· 
düz, gilndiızcüleri ise ı:tcc gür 
meğc imkSn yok ... Adeta mii· 
navebeyle uyuyorlar denilebi· 
lır. 

Bi2 gaıctedlere gelince ge· 
midr.ki her iki ırup hakkında 
malumat sahibi olup sizlere ye 
ti tirmek için ı:ece, ı:ündüz a· 
yaktarız ... 

Allah cümlcmiıe ku\"Vet ih· 
san e)liye ..• 

\'.\Rl~Kİ \'AZI: Tarsus· 
ta kaçak bir yolcu olduğu 
haberi duyuluyor... Yolcu
nun hıiviyeti. .. l'asih lnal'
ın kaçak ) olcu ile ) aptığı 
konusma ... 

Polis noktası karşısında lzmir Fırıncılar Şirketinde 

hırsızlık oldu anlaşmazlık 
Senelerdenberı İstanbul \0ilfı· lımir, 22 (Hususi) - Fırıncı

) eti karşısında pulculuk \'e tü· lar şirketindeki anlaşmazlık de· 
tüncUlük yapan Naıl Dcmirkanın \'am etmektedir. Bugün dokuz 
dükkanına geçen harta hırsız ı fırıncı irkettcn ayrılclıklarını 
girmiştir.. bildirmiştir. Bu fırıncıl:ır, şirke· 

Polis \C jandarma kulübele· tin kuruluşundaki gayelerin ta
rinın ı;:özu brıü•ıde dükkana gi· hakkuk etmediğini ileri sürmek
ı en hırsı2 1500 lira kıymelindP ıe ve 5irketten ayrılısın<la öden· 
damga ve posta pulu çalmışur. nıcsi icap rden onar bin liralı:. 
Geçen sene de aynı sckilde dOk tazıııin:ııı öıleıııekten imtina et· 
kanın soyulduğu bildırilmekte· mektedlr. Söylendiğine göre ~ir
dir. ketten istifa hareketleri daha da 

Tı.itUncü dükkanıııın sahibl; genişliycrektir. 
.polis ve jandarma noktaları gö 
ıü önünde bana musallat olan Türk - Yugoslav ticaret ve 
bu şeyıan kimdir?• diye sor- seyrüsefer mukavelena
makta ,.e hırsızın bulunmasını 
ıstcmckıedir. 

Sovyet gemisi çektiği Türk 

bayrağını değiıtirdi 

1ımir 22 <Hususi) - Fuard:ı 
inş:ı edİiecek o:an Sovyet p:ı.vi
)"onuna malzeme getiren Mar~· 
şal Tolbukin isimli Rus gemlsı
nin bugün çekmiş olduğu rilrk 
bayrağı nizami olmadıAı için Li· 
man İdaresi tarafından müdaha
le edilmiş ve bunun liıeriM füıs 
gemisinin accntesı Türk bayra
ğını dcğistirmlstir. 

Kazada bir kişi öldü 

Eskişehir 22 (Hususi> - A
vukat Naci Toros iclaresindeki 
b r taksi Mahmudiye yolu ilze 
rinde Rifat Sunar adında bir 
gence çarpmış ve kafa tasını 
parcalıyarak ö!Umüne ebep ol 
mu~tur. Sa\cılık hadiseye elkoy 
mu~tur. 

mesi meriyete girdi 

Ankara 22 (A.A ) - Türki· 
ye ile Yugoslavya arasında, An 
knrada, 26 şub:ıt 1953 tarihinde 
imzalanarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince 6495 numara 
lı ve 11.3.19.54 tarihli kanunla 
kabul edilen ticaret ve seyri· 
sefain mııkavelenamesi tasdik 
olunmuş ve tasdiknameleri 17 
haziran 1954 tarihinde Bel~rad 
da teati etmek suretiyle mer'i· 
yete girm:sıir. 

Başbakan'ın yapacağı 

seyahatler 

Ankara 22 <ANKA) - Başba 
knn Adnan Menderesin ağustos 
ayında İta lyaya. eylül ayında Al 
manyaya ve bilahare de Yugos 
lavya \"e Paklstana yapacaEı res
mi ziyaretlerın hazırlıkları de· 
\"am etmektedir. 

F.İKiR VE SlkAVETl.lRI .. 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN . 

Beyoğlu ilk Yardım Hastanesine teşekkür 
ve Sağhk Vekaletinden bir dilek 

Beyoğlunda kulak, boğaz, bu
run m!itebassısı doktor Kamil 
Seslioğlu mektubunda, ani ola· 
rak ameliyatını icap ettiren Arı
za .. ı dolayısıyle acilen \'C en on 
terakkllere göre yaptığı önemli 
ve başarılı bir ameliyatla kendi

vapurları kendi evleri gibi temiz 
tutmalarına dikkatlerinı:ı cekil
me~ine ve memurların da sık s:k 
kontrol ederek ikazda bulunma· 
larına ihtiyaç \"ardır. 

At arabaları 
sini derdin<lrn tamamen kurla· Günün ihtiyaç ve şartlarına 
r.ın Beyo~lu Ilk Yardım Itastanl' hiç uymsyan at araba:an fstan
si Baştabibi \'e operatörü Samih bulda hala kalkmamı tır. Çnğu 
Olcay'la mesai arkadaşlarına \'e demir tekerlck'i olan bunlar 
hemşire ''e nteınurlara şilkran çok gürültü yaptıkları gibi ::ehri 
,.e minnetlerini bildiriyor ''e ay- daima kirletiyor'ar \'e yolları 
rıca burada ;:ördiikleri ve dtişiin- tıkıyorlar. Belediye meclisi at 
dukleri ~eyler için şunları sazı- arabalarının tedricen kalkmasını 
yor: temin için yenilerinin lşlemele-

• Üç yıl önce açılmış olan bu rinc jzin verilmemesini kararla' 
ha,;tancnin en ileri memleketler tırmışsa da erbabı araba acledi· 
seviy_esine yükr.elm~si ~e mod~r!1 J n~ zi):a~eleştirmcnln muhtelif se 
amclıyat \'e tedanlcrın tatbıkı, kıllerını bulmakta devam ediyor 
servislerin ıekiım~l°., ıılat ve ci- lar. Zamana göre artık iptldat 
hatların tektmmulu. hu usun.da nakil \"asııası halini almakla be· 
sayın ~~şta~IP_.samıh Olcay ~n raber mahzur'arı da rok olan bu 
;o;arfettığı bu):u" ı;:ııyretlere g~- arabaların ~ureti kat'iyede kalk
rUlen es~rlcny ~ yakınen ~ab~t masını sağlayacak kararlar ve
o~d~m. Kcndilerı~e ~arşı t~k~ır rilmesi yerinde olacaktır. Şayet 
hıı,s.ı duymamak ımk~n h?rıcın- bunıar bir müddet daha kala· 
dedır. Ayn:a ~eslekı a~lak _ha- caksa gürültU yapmamalnn için 
k!mından ~or~uğüm razılct, uze- demir yerine !Astik tekerlek yap· 
rımde_ dc~ııı _ın_tıbalar bırakmış· tırtmalı \'e hayvanların sokakla. 
tır; Kendıl~rını ~aşnrılarından ra pis'.ememe:erl için de mcdc
do ayı tebrık ederım. nl mcmlckellerde oldulu gibi 

Amerikada gördüğtim modern Hlzumlu ~eYleri arabarıların kul· 
mimarinin şaheserleri mua1.ı.am l:ınmalar; ~ecburi olmalıdır. 
haı;tanclerin kiiı;ük bir nümune-
si olan fakat teçhizat ve bakım Kereste ve odun depolar. 
cihetinden hi~· farkı bulunmıyan 
bu efkat bucağındaki intizam. 
temizlik, samimiyet ve alakadan 
dolayı ~ükranlarımı tekrarla-
rım. 

lstanbulun en kalabalık bir 
bölgesinde bulunan bu hastane· 
niıı bugünkü gıbi )"ainız acil vıık
alara münhasır kalmayıp bütün 
ihtısa ubclerıni ihti\'a eden ve 
hertürlü ihliyaı;lara cevap vere· 
cek bir :sağlık libide i haline ko
nulmasını da birçok eserlcri)•Je 
kurucu \'e yapıcı olduğunu faz. 
lasıyle i pat etmiş olan Sıhhat 
\'e Jctimai Muavenet Vekili .sa· 
yın doktor Behçet Uz'dan da ri· 
ca ederim.'ll 

Şehrin işlek ve kalabahk yer
lerinde kereste \"e odun depoları 
\"ardır. Bunların sahipleri depo
larının istiabından fazla mal ge
tirerek etrafta buldukları boş ar 
alara yı~ın ~apıyorl:ır. Mesela 
Kadıköyünrle Emlak Kredi bar.
kaunın arkasındaki geniş yer 
kereste deposu halini almıştır. 

F:kseriyet'e ahşap binalar ara· 
sında bulunan bu depolardan çı. 
kacak bir yangın etraftaki bir.:ı
ları tehlike'i vaziyete dilşlir.:bi· 
lir. Hem tehlikeleri önlemek ve 
hem de bunların yaptıkları gü
rültti Ye pislikler! gidermeıı; i~in 
kereste \"e odun depo~.mnı-ı ŞP.h 
rin ken3r ve müsait mRhall~rinc 

lstanbul Sağlık Müdürlü- bir an eneJ naklettinlrrek bu 
husu ta Bc'ediye mec'i,inln \f>r. 

ğünü nazarı dikkatine mis o'dugu karar da yerine ı:e-
Şiş'ideki Etfal hastanesinin 

doğum kısmındaki ~ataklar kirii 
o:makla beraber bir karyolada 
iki ki ı ~atırıldıgındnn ve diğer 
temizlik \'e bakım i~Jerinc de a
laka gösterilmediği gıbi yemek
lerin de iyi olmadığından şika· 
yet rdilmektedir. 

Denizcilik Bankasının 

nazarı dikic.atine 

Şehir hatlarında işliyrn Ta· 
purlarda halkımız hıç temiz:iğ: 
riayet etmiyorlar. \"edikleri feY
lrrın çöplerini. kağıtlarını. 005 

sigara paketlerini kutulara hattfl 
yanluındaki rleniıe atmıyarali: 
yer'erc atanlar maales•C çoktur. 

Görrnek ve içti mai terbb c 
noksanlıklarının bunda t•sirleri 
ol"T.akla beraber vapurıard:ı ka· 
napeler ara ında ~P kutularının 
hıdunmamasm:n da d:ılıli var· 
dır. 

Açık yerlecd• oıuranhrın çöp. 
lel'İ ve salreyi denize ııtm:ıhrrna 
imkan bulun a ııire \'iılpurların 
kapalı kısımlar:ndakıler pen<.e· 
r ... \"e kanapelNirı van";ı:ındakı 
~igaralıklar küçilk VP c-:.scrıya 
dolu oldukları icin ı;öıııer• ora· 
l:u a koyamty.ırak yerler~ atıvor 
ıııı. F.saı:.cn bu sigaralıklar da 
birçok \"apurı,rcla yol<' ıı •. 

Ç'ok çirkin bir hal aıan bu ıa
ilbalilikl~rin önilne geçme· ıçın 
vapurların her tarafına, kanı:pe. 
ler ara ına çöp kutu'arının ko
nulmasına \"e a\•rıca muhtelıf 
yerlere ıe,·halar a·sılarak halkın' 

- Burt'lı Collins bur:ıdalar 
mı? 

tirilmclidir. 

4 saat ara ile günao 

3 adet alınabilir 

1 SAGLIK BAHiSLERI 1 

Yüksek tansiyon, berin 
kanamasına yol açar 

·························· ·························: i Beyin kanaması felç yapmakla beraber birçok hallerde i 
~ esaslı tedavi hastalığı tamamen bertaraf etmektedir i 
~......................... . ........................ . 
Be~ in damarları afeııeri ve 

felçler, kalp hastalıkları 
ve kaı erden sonra tabii ölüm 
•cbeplerinin ba~ında gelmekte
dir. Halen Birleşik Amerika· 
da, kalp ha:.ıalıkları ,.e kanse· 
rı tııkinben beyin afetleri nc
ticcı:.i her :>ene 140.000 kişi öl· 
mektedir. Aynı zamanda bu 
rakamııı dört mi>li kadar insan 
da bu dertten ıstırap çekmek· 
ıedir. Fakat hala bu hasıaı.k 
daha ehemmiyetsiz bir çok has· 
talıklar kadar dıkkatimili çek· 
memektedir. 

Be~ in kanama:.ı '\'cya inme 
denen bu hayatı ola) ın meka • 
niımasını daha iyi anlayabil· 
mek itın be~ in ıle kan arasın· 
daki sıkı münasebeti göz.den 
geçirmek lazımdır: 

Oksijen. mineraller, hormon 
lar, gıdalar ve diğer hayati 
maddeler \"Ücudun her tarafı
na kalpten çıkan atar damar· 
lar içinde akan kan vasıta~i)·Je 
taşınmaktadır. Eğer beyinde 
bir atar damar hararı olacak 
olursa o bölge~ e kanın ve ok· 
ı.ijcnin ba.şk1 bir atıır damar 
yolu)la ı;:iımesi ekseriya milm 
kündür. Ok:.ijendcn ıamamiy
le mahrum kalan beyin hüc
releri ancak birkaç dakika ya
~ayabilirler \'e eğer ölecek o· 
!ursa \ ücudun diğer ;yerlerin· 
de yenileri ı:eçmeı. Eğer böy
le bir hadise beynin her hangi 
bir merkezinin hücrt"!erinde o
lur a bu mcrkeı tarafından 
idare edilen vücut fonksiyon
ları felce uğrar. Beyinden çı· 
kan ~inirler beyin içinde çap
razlaştıkJarından beynin sol 
tarafında husule aelen bir l· 

fet vücudun sağ tarafında zu-
hur eder. 
Beyiaı damadan Metlerini 

iıç ı;ınıfa ayırabiliriz: Ser"bral 
embolilcr, bunların % !5 ini se· 
rebral throınbo:.l;;ır, % 40 iliı 
"o 60 ını ve beyin kanamaları 
da miıtebaki ni~beıi teşkıl c· 
der. Serebral embolıler, ame
li) a itan sonra meydana çıkan 
'eya bazı ~artlar altında te· 
~t:kklil eden b·r par~a kaıı pıh· 
tısı ve~ a tıkacın her ban~i 
bır )erden atar damarlar yo· 
lu) la be) ne nakledilmesi \'C 

orada bir kan damarını tıka· 
masıyla husule ~elir. Embo· 
lu Yunancada tıkaç mana ına 
1:elir. 

ı-:mbolus be)iıı damarlarının 
birındc yerle;tı mi buııun i· 
çin pek az şey yapıl~bilir. A
meliyatlarda dicumarol veya 
tromaxan ı;:ibi kanın pıhtılaş
masını geciktiren ilaçlar kul· 
]anılacak olursa pıhtı parçacık 
tarının te~ekkülüne mani olu· 
nur. 

s erebral thromboslar ise da· 
ha komplekstir. Dır çok 

hallerde atar damar cidarları
nın yağlı maddelerle kalınlaşıp 
sertleşmesi demek olan arthe
rosclorosis (damar sertliği) 
ekseri bu pıhtı parçalarının 

ve thrombusların teşekkül et· 
ıncı.ine sebep olur. 

Bazan atar damar bir sinir 
spaı.mı neticesi büzülür ' e 
adeta kapanır. Ara sıra spazm 
gev~er \'e damar eski halini 

alır. Yahut beyin bu tıkanık· 
lığın etrafında bir deveı·an dl! 
2enlemeğe çalışır. 1\eıicede 
kanla k5.Ii derecede beslcnm -
yen beynin bu parçası eski 
kabiliyetlerini yenid~n kazana 
rak felçlerin büyük bir kısmı 
ortadan kalkar. 

Beyin kanamaları ise bu 
tipin en ümitsiz '\e fena ola· 
ıııdır. Bır atar damarın ja 
) üksek kan basıncı (Tansi
yon) veya UI) ıf b r du\'ara sa· 
hip olması netice i yahut her 
iki sebeple birden cıdarı yır
tılırsa kan etrafa sız.ar. Heı· 
ne sebeple olursa olsun bt'yin 
kanamasının ~·apıığı hasar, 
diğerlerıne nisbetle iki misli· 
dir. Böylece damar cidarından 
sızan kanın ihuv:. ettiği ok
sıjcn ve di~cr h::.yatl maddeler 
lüzumlu olan yerlere 'idemez· 

dı~i bir krızden sonra meşhur 
Messiah'nı besteledı \"e bır çok 
stnelcr daha )aşadı. Sır Wins· 
ton Churchlll gcÇenlerde de ha 
fıf b r krız atlattı. 

Bu gibi bir krıı neticesi her 
hangi bir tarafı felç olan has· 
tatarın tcda\'isinde bliyUk iler
lemeler ka)dedilmişt.ir. Bey
nin sa!lam kısımlarının harap 
olan kısmın u21fesini üzerine 
almaya alı~urmak lç"n hususi 
egıcrsiıler, su \'C elektrik tr 
da\'ileri gibi ~eni yeni buluş
lar tatbik edılmektedir. 

ler. Ve bu kanıyan ~·erin civa· B urada munffakıyetin dayan 
rında beyin mekanik olarak dı~ı esas nokta hastanın 
hasara uğrar, basınt neticesi cesareti \C eski a ı~kanlık ve 
zedelencbilır. usta'ıklarını elde etmek için ar 
Ba~kan noosevelt'ıe olduğu :r.u \'e iradesidir. Bır ınsan i· 

gibl eğer kanama ağırsa. ölllm çin ~eniden konuşmasını öğ· 
çabuk olur. Fakat ekseri ka· renmek. sağ elinin )aptığı ha· 
namalar kilçllktilr \'e tıusule reketlere sol e!ıni alıştırmağa 
gelen ısrar hastanın hafızası· mecbur olmak, ayakkabılarını 
nı kaybetmesine sebep olacak bağlamasını tekrardan öğren· 
kadar değildir. mek muhakkak ki çok zordur. 

Bevin kanaması neticesi .\ite<inden \e }'akınlarından 
husuie ı:elen kan birikintisi ve büyilk bır anlayış görmesi IA· 
pıhtıları amell~ atla kaldırılabi zımdır. 
lir. Pasteur Serebral bir throm 

Netice olarak beyin damar- bo~tan )"&tarken vaziyeti ~k 
}arı tıkanınuına ve bilhassa iimitsiz 1ıorüldüğünden devlet 
kanamasına mfıni olmak ıçın tarafından emrine tahsis edil· 
ilk ) apacağınrz ~ey, her sene mck ilzere )aptırılan labora· 
tansiyon ve kalp çalışmalarını· tuvarın inşaatı durdurulmus· 
:ıı da inceleyen tıbbi bir mua· tu. Pasteur bunu haber aldı 
yene)c tabi olmanrıdır. ve derhal itiraz eıti. Arkadaş-

Beyin kanamaları \'C diğer !arı imparator 111. Napoleona 
damar fıfctlcri ckserı tehlıke rica eltiler: 0 da insutın tek
işa~tlcri 'ermeden gelmez. rar baş' aması için emir 'erdi. 

Şimdi)·e kadar 3 000.000 sıh sonra Pasteur iyileşmiye baş· 
hat muayenesi yapmış olan ladı Bu veni ltıboratu\•arda ku· 
l'.Life }:.xıcnsio::ı Examiner~• duı "aııı ı~ı ve daha bir çok has 
adlı bir organızasyonun di· talıkları keşfetti. 
rek~öril . D.r . . H.arn· ~· Johıı- Çe\'iren: 
s?n un bıldırdığıne ıo:ore .. tan· Ruhi Kemal TÜRKYIT.'.\JAZ 
sıyonu 20 cm/11, den yuksek _ 
olan her dört ki~ıden biri be· C. .. 
~in kanamasına <lüçar olabilir 1 Gunun yaıısı : 

Yüksek kan tansı) onunun .,.....,..... - - -- - · 
erken teşhısi. onu indirme fır
satını verir. Bb) le j apmakla 
k .. lp \"e beyın damarları afetle 
rine ) akalanma şansınızı azalt 
mış olursunuz. 

Be~ in damarları ifetleri faz· 
la olarak bo) unda 'c !;alanın 
araka ında ~iddcılı agrı'ar, 
bas dônmcsl 'e bayılma, ha· 
reket \'e.}a hıs sınirleri rahat· 
sızhkları, burun kanaması ,.e 
gözun retinasında muan e!l ka-
11a01abr ı:ibı ihtar edici belir 
tıleri •le de ihuva eder. Bu be· 
lirtilcr dı~cr ha ınlıklarla be· 
raber bulunabilirler ve mulla· 
ka yıiksek tansiyon \'e beyin 
d~marları rahatsızlığına de· 
Ulet eımcz:er. 

Yliksek tansiyonun sebebi 
hala münakaşahdır. Fakat dok
torlar onu kontrol edebılecek 
bir çok meto<l ar bulmu$}ardır. 
l) Fazla Eişmanlığa , \"e her 
ttirlü ruhi ,.e asabi "erginlik· 
lerc mani olmak. 2) Çeşitli di· 
etler (perhiz). 3) Ameliyat -
damarları büzerek tansiyonu 
arttıran sinırleri koparmak. 
4) Kan damarlarını tedricen 
ge\"şctip tansıyonu diışüren i· 
lftçlar vermek. 

Beyin damarlarına ait bir 
kriıclcn sonra mutlaka ça· 
lışm:ıya son \"ermek !hım 
geldiği anlaşılmamalıdır. Mik 
robiyolojiııln babası büyük 
Fransıı alimi Louis Pasıeur 46 
) aşında bir krizden sonra 27 
sene )asııdı ve en bü)·ül. ke~if· 
lerlnl yaptı. Sir Joshua Rey· 
nolds 59 yaşında bir krizden 
sonra 100 tane cam·as yaptı. 

Georgc Frederie Hande! geçir 

Yeni Fransız 

Kabinesi 
('Baeı 2 nci del 

ile an'a ılabıleceğı. SuS)anın 
hiç bır zaman Franuya teca
'!iz etmiyeceı;:ı şeklinde es.~~n 
me\·cut gönı ter, At ııntık ca
mia ını, Avrupa ordu unun ku 
rulusunu sarsacak kadar genı~ 
lıj ebılccekur. 

CcnC\·re konfcransınd ,n pe· 
,inen ümitsiz Amerikanı:ı, Av
rupadaki mevkiini alamaına~
tan cndi~ell Almanyanııı, Av
rupa bır!iğine taraftar bir hü· 
kümct kuran Belçikanın reak
sh onları Fransanın lı!h!ne ola· 
maz.. 

Yalnız lngiltere, o dn ~imdi
lik. Gilncy Doğu Asya'daki 
çekim er i)aseti adına mem
nuniyet duyacaktır. 

M endes - France, Cenevrede, 
artık Çin Hindinde münfe· 

rit bir sulh yapılamıyaca(!ını 

bu bölgenin bioklararası çatı • 
maııın u:mas n.okt:ısı olduğu 

ve umumi bir dünya politiitası· 
nın çerçevesine girdiği Hkrinl 
hatırdan rıkarmazsa, Frıır.sa is 
tikrara ka\"Uşabilir. 

Aksi takdirde bugünleıde sık 
sık bahsedilen .Mechsın fe.shi 
ve yeni seçimlere gı~·lmc:.i :za 
ruret olacaktır. 

ORHA~ ARntı\~ 

- Henüz gelmemi . Belki de 
bu akljam gelmez. dedi. 

- Collin 'i bu!amazsınız. Sene 
!erce evvel evlendi \ e 1-ı:-ısıylc 
bcrab •r Yeni Zelandaya hicret 
etti!er. Louisa Bun'a &elince o 
buralardadır. Aını. ne ııcaıp 

nıahllıklur o •. Bütı.i•1 mesc'e
niıı anahtarı onda .. Heqeyi o 
bilir. Buna cmıniın. 

VAUll::llı~ * çıviaM•~~E·V.=~ 
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Bu söz:eri söyler söylemez 
kapı dönerek açıldı \"e içeriye 
bir kadın girdi. Doğruca mu
ayyen bir kö e)e doğru yUrüdil. 
Oraya sık sık gclme~e aııs· 
kın olduğu ha:inden bcllı~di. 
Paul'ün nefesi kesilmi~lı. •Mu· 
hakkak bu L<>ulsa Burt'tur" 
diye düşündiı. Otuz yaşlarrnda 
kadar bilyük göğilslü \'e g•nis 
kalçalı bir kadındı. Ucuz yün
ıu kumaştan bir elbise giyiyor
du. Ellerinde san eldiv.!nlcr 
vardı. Çanta ı çok süslüydU. O 
kadar bayağı \'e aşağılık bl:
hali \ardı ki Paul şaşırıp ka!· 
dı. 

Swann bir Jn 6~1ti~U. Scnr:ı 
iJfı\·c etti: 

- Fakat ondan birşw öğre· 
neccğinizi pek ummuyorum. 

- Acaba or.u nerede bu!:.bi· 
lirim? 

- Gayet rabıtalı bir ai:enin 
yanında çalışıyor. Adam aldaL· 
masını bildiğı de bullda:t be'li 
ya .. 

Swann yastığının altından 
bir kağıt parçası çıkardı. Uı:e
rine birşeyler yazmış~ı. Bunu 
Paul'e uzatlı ve: 

- Alınız, dedi, Bel!d işinize 
yarayabilir. Ama ~iiphe1 iyim. 
Şimdi artık beni bırakınıl. Si· 
ze elimden geleni yaptım. Çok 
fcııayıın, uyumak istiyorum. 

Yan tarafa döndii. Çarşafı 
çenesine kadar çekli ve mü!S.· 
katın bitmiş olduğunu böyle
likle an!atmak L tedi. 

Paul yerinden kalktı. Heye· 
canlı bir sesle: 

- Tesckkür ederim. Tekrar 
gelirim. dedi. Sonra merhamet 
do:u gözlerle hastaya baktı. 
Kalbi ümitle çarpıyordu. Swa
nn'ın yardımı çok klymetli o-

labilirdi. Paul'ün icinde bir his 
vardı. Emektar poli in bir~ey· 
ler daha bildiğini, IA.kin bu sır
rı içinde !öak:adığını sanıyor
du. Gelecek ziyarette bunları 
da öğrenmeği kendi kendine 
ahdetti. 

Xll 

Ertesi ak~am işten sonra 
Paul l\1ark'ı buldu. Ona Bonan
ıo'nun önünde buluşmak üzere 
telefonda randevu vermişti. 
P:ıul. :'llark Bonlia'yı görünce 
çok memnun bir tavır takındı 
ve hararetle elini fıktı. 

- Bu aksam baş:ıyor mu
yuz? diye ı;ordu. 

- E\'et. Ukin evveli )'emek 
yiyelim. 

- Hayır. ıc~ekktlr "•l·rİ'n. 
Ben be~e doğru yedim. Slı ye
mediniz mi? 

- ' Ben de birşey !stemıyo
rum. 

.Mark Bonlia Paul'ün yanında 
yih'lirken şöyle konaşuyordu: 

- Size telefon ettığim nn· 
danberl sabırsızlık i'.;.n"c kıv
ranıyorum. Bana Bun'tan bah
setseniz e. 

- Burt biımetçilik ediyor· 
muş. Hayatta pek muvaffak ol· 
muşa benzemiyor. Bugün ızin 
günüymü5. Onunla bı:tusacağ:z. 

Mark: 
- Epey i· görmüssünüı. 
Dedikten sonra hemen ~u söı 

!eri de ilave etti: 
- Ya Swann nasıl? 
- Fena. Onu bu~ün ö~!edcn 

sonra görmek istedim. Beni 
içeriye almadılar. 

Bunun üzerine !;esslzc~ yürll 
meğc devam ettiler. Kqın ka· 
palı olan müzika ~alan ytrin 
arkasından geçerek parkta do
l:ıştılar. Hava kararmak üzere 
idi. Ağır adım'arla ihlr tepe\ e 
tırmandılar. Burarian müze ile 
~anat galeri.:.ı görUnüyordu. 
Şehrin en güzel mah:ı 'lc~ı o'an 
Parlock llill'e \'ardılar. Burada 
yüksek kestane ağaçlannın gö~ 
gele<liği geniş cadde!er ve bu 
cadclelerin iki yanında mükel· 
lef evler vardı. Bunların civa· 
rında dar ve kaldırım tasıylt 
döşeli birkaç sokak da bulunu. 
)Ordu. I.Akin bu eskiden kal 
ma idi. Bu ~okaklarda ağıldan 
bozma kiıçücük evlerle minimi· 

ni dükktınlar ve (Altın l'ıieşe) 
ismini taşıyan bir de meyhane 
vardı. 

Paul bunun önüne vardıkları 
zaman: 

- işte geldik, dedi. Size ih
tiyatlı davranmanızı tenbib et
meme !Uzum görmüyorum. E
ğer sôyliyecek bir~ey bulamaz
sanız susarsınız lllmaz mı? 
Sokağı bir b:ıştan bir başa 

yürUdtikten sonra küçUk pen
cereli binanın önünde durdu
lar. Dönerek açılan kapıdan 
içeriye gird:ier. Oldukça gllzel 
dösenmls bir yerdi. Pilsi\üllü 
abajurları ve kadife sedirleri 
vaı·dı. Kadifeler z.ımanla bıraı 
aşınmıştı. Duvarda at yarı~l:ırı
na ait resimler asılıydı. Barın 
arkasında da yald ııları dökül· 
mliş bir eski çerçeveli ayna 
vardı. Her an müşteriler (;le'i· 
yordu. Bunlar mahallenin dlik'
klncılarıyle isten çıkan kim · 
selerdi. faul arkadaşıyle bera
ber tahta bir masanın başına 
oturdu. İki kadeh içki ısmarla· 
dı ve dikkatle etrafına bal\ırı
mağa basladı. Sonra Mark'a 
dönerek: 

Kadın oturdu. Bir kadeh cin 
ısmar:adı. Çantasını karıştı:
dıktan sonra etrafı tetkike baş 
!adı. Paul'le ı;:öz göze gelince 
Paul hafifçe l?ülümsedi. Kadın, 
sanki tahkir edilmiş gibi nid
detle basını çevirdi. Fakat bir
kaç dakika sonra, ı:enc hiddetli 
bir tavırla, Pauı \"e arkadaşına 
doğru döndü. Paul bu defa ye· 
rinden kalktı ve kadına yakla5· 
tı. Böyle bir hareket onun ah
lakına uygun değildi. Lftkin 
buna sanki kırk yıldır alışkın· 
mış gibi tabii bir tavır'a yaptı 
ve: 

- Merhaba! dedi. 
KaJın kısa bir sükuttan son-

ra: 
<Arkası \11r) 



-· VATAN 

BULMACA ! 
%3 • 6 • rn;;ı - ÇARŞA)IB.\ 1 :z 3 ' 5 1 ' 

A:\KARA w :i ,.lB Açılı• "e Proa"m. 1 1 

~! ~:~::ı::n~, hava raJ)oru. : - İllİ = ·ı.ı= . = 
ı.oo Karma aa.bah muzı"1. 

1.30 S"'bah net'eıı ,. -- · -- _- -. -- _-ı 0.00 OunCn Pr<>Gnmı "' kapanı .... 
ıı..:ıa A(1l41 ve proırarn. 11.1t 1 j 

~~:: ~!: ~:~1laran. ı"' . ,. • .-. _ _.. --! 
13.00 ı.i. S. Avarı ,., baberler ...J . - - -ı 1 ı 
JJ.l:J Rad)·o ~·on orkeatraıı Se· ı _ . _ _ 

d&d EcUı ldareslnde a ı Kom • \ - • - -
uk ! Viyana halk havaları 

potpuıısı. bı Schubr-rt As- ac 
kert mar . cı Bocbertnt ı Soldan S&ıı:a. ı Bır müzik ale-ı ">: 
Monuet . dı \'an de \'eld~ . l ll 2 Btr nlda 'J - Bul&))Wl bir 
Ruhumun ark.ı..ı . haıı.aıılr: . 4 - Blr besi maddeaı : Blr ~ 

13 30 0"ie l"&ZeteıL mabut. ~ -- Oonderme 't'eSlk.Ul. e ... 
13 t.5 ~.,.0 l&lon orlı;.utra.ınuı a.e ı Bır mu ıltl •ıetı, 7 Ottııl a j ~ 

vam'ı. Trnı ~lnlr!L Blr beal madde•I : 
ıt.00 H&1'a raporu . alı:.şam proa;nı. Yukarıd!ln A>a!tt)a l Torık. a -

mı •• )ır..;1.panı,,_ ltslndtn bir blhk , t'lli& t :l *** J - Korkulu ruva; su. 4 sır rn. 
ll :ıa AçUıe ,. 8 pr~ram ,.. ~ Rey . Bır f'!: ntbı memıe,c_ 
li.00 Settı1hat. !.ror;Okmen • t .. met paraı;ı. 6 Bır kadın adı. 7 - Bir 

Uturıu • Nermin Vur•• _ nida Zamanın k.ı ımlarından Bır 
Muıta.!a sag~·L)lr·cıan bera· nota 8 eır ~Y amber; Gramer 
ber tarkıl.;1.r. terımıerıodf'n t>lrı 

17.20 Rıyasetıcuoıbur arm.001 mı DÜNKÜ BUL:\L\CANl~ llALLl 

KLOROFİLLiRADYO Li N 
f(ullanınız! 

.z.ıkaaı a> SChrodc: Bor ·! ~ ı Soldan Saı;a l Ienı 2 Kre l • 
ma~bJG . Parea : Pastoralc, ma 3 ravıf' .'\L. 4 Ata. :ı -
bohuın.ann: uvertUru Man! Rat!. ıs Ta,ıı . i An: Kab 8 - /J.·~ /. .'!. KLOROFİLLI RADVOLIN 

red• dJ fac:haık.owair.y ltal- E!ea. Su 
l•n k.apral, Yukarıdan A a;;ı\lii 1 - A,;.tarma I 

1fl 00 Oul Batu - uı.,- e Hek m e. . ı - Ra: '.'ile. 3 TetUt 4 Ema · 
18.IJ Jk.I Ptrano Ue: r-a .fare . .S - Xan ıs AlıW. 7 - Sa-

18.30 Radyo Ue Inblll.z.c'!:. •, ' · - ra 
8 

Tav Bu. "1 
~~· Nahoş ağız kokularını 
_..., ---- giderir 

li.4.:i Piyano tefalc&t.lnda ~r~ü•r 

Ok.uran: Ce•rtre Ceyhun Pi 
yanoda: hlenwre Tuna''• 

19.00 ~t. S. A)·t.rı ve )'ıa.l>e.ı-ltr. 

19.l~ Tarlhteo ı:...r yapra:.. 
19.:?0 Ne•'ell rltlmler. 
19..30 Koyun aaau. 
19.<U Yurttan .e:ıııer. 

20.1' Radyo ı•~et.esı.. 

20.30 Genç ıealtnn ıeç ·dl. 
2;.ı~ Heplm1zln aaati 
21.30 MU:tlle estrleriılin dili , 
2:. 00 Ser.>es: •at. 
22.ıs Tocn~ rıyano ıco1t(L"rt0-ru. 

21.4.) )-f. ::" l.ları •e ha'>c·:.ır. 

n .oo Pros:••tı •• Upan1.J. 

*** 
İSTAN8LL 

J1.l7 .... t1llŞ Ye proı,;,ram. 

13.00 H&btrler. 
13.1$ O.nı muzıtı 
13.30 SUL&D Koktwıı:. ... üme.t 

ltOO 

14.30 
14.4.S 

AJp-arıılan . 

Radyo aaJon orlteatr•sı kon 
aerı aıTran&lator Çt~ek.ler:o 

RU)'Ul (Val•I b) ?.I. Schmet 
Iını Toledo'd& Bır sece c) 
.M Schmelllnif i.panyol dan 
aı dl A. Ke~lbey Taaı A: • 
lannda ı::.uıtt,. 

Turkuler. 
Hafı! &&kılar ( Andr• Cla\e-
auı. 

1~.00 Kapanı, 

18.00 

18,J..) 

11.30 
19.00 
19.l~ 

19.13 
l!l.SO 
20.00 
20.1.) 
.:'0.30 
.20.:U 

2140 
22.10 

23.U7 
23.30 

2~.00 

ll -~8 
18,00 
1'.30 
16.-U 

17.13 

11.ıo 
17,)0 

*** 
A~ıh• ve Roberto in;UU or 
lıı:ealra.sı. 

o~un ba••lart Sadl Y&1"er 
Ataman , e ar.;.adaııl&rl) , 

tan.:k Aktı Hı arltadaJları. 

Haberler. 
Radyo ıu:ı.me rasıt he\ f'ıt :\la 
Rad)-o t:Jme !aııl ht~et.1. 

Konu ._ ma. 
Taiı.I CeoerhU Te arkada an 
Radyo ıa.teLe&I . 
Kı• ... h:r haberleri, 
R.&.d_, .:> ı .-..·atroau Dolaşık Çi
le - Yaı;an , OllTer Oold.ap 
m.th. 
Rlr..& RJL 
:ı..tını Te<0..ı.nut bırlltl adına 

lconuı-rn•. 
:ı..ıethar•t A·aıa y. 

Kambıro - Bor a T• rırot:ram 

lar. 
Dan11 Tt c·a:ı m11zlt~. 

Guıtuanııtın mud&I aı Jo
hano s. svendaen .. son·•c p 

de Sanaliarlar Karn&Talı.. 

bJ Klıua F.&&e •Piyano ve 
Yaylı 1&.ı.l&r ıçı.n ı.:onçuto> 

!io: :/.. 
Kapanı, 

'l'H 

iz~ılE 
Aı;:a.- •e r:var...m. 
Emın üunduz:. 
Dans muit'l.(J.. 
Radyo yw t tuık.Ulerl 

•U· 
ko:o-

Ba11hca ı>l'OirAmlana t.&lı:d\p 

mi. 
ouıer O~eçlt. 
a) Bttb.>\Ul Corlolan u•er 
c.uru bl Mendelaohna : P1ya· 
no tonsertoau. 

ıa.ıs tncuaı : <Suı;o.tk. 
19.00 Haberler 

:tıs.lı). 

19.15 tamet. Çetln11tı. 

11.:lO Dıakotetınız ıı;ın 
nı plak. 

J!l 4.5 Serbe•t aat. 
l!J.53 Carta Amatt"den 

aoıoıarı•. 

bıruı; re 

20 10 ıs.ehtrden ltUı;ııı.: baberJtr. 
20.15 Radyo a;aıetea1. 

20.30 Sa" eııerıerL 
20.1;; Blzblle. 
20.M Radroouo mtıı.llı:.i1 bılme<.e· ... 
22.23 Yarın ne plsıreilm 1 

::ı:ı.30 Bor .. •e pro;:nm 

*** 
TEK:l'İK UNİVERSITE 

20 1$ .-\çıhs •• prosram. 
:ıo.ıe Gluclt •lphlaeoıa ln AL ıls• 

uverturü. 
::10.2.) renor Peter ,.\ndrea ıeo Uo· 

t:arı:ın operaıacındao ar} •p 
ıar. 

:ıo t:ı O...-oralc Re mınor, ::1 ~ n• 

21.:0 

214& 
22.00 

!on!. 
Pa anını~ 1 No. tu keman 
konçertoau. Çalan : Z;ııo 

1'ranceacattt ı Keman • 
Chopın: Parçalar. 
Program •e kapanı.ş. 

BORSA 
ı,t . Bona~ının '.!l .i.951 tı1atla.rı 

1 Sterlin 784.00-i84 00 
100 Dolar 280.30-~80.30 
u.ıu L.ıreı i-4.80--44.IO 
ıoo t&•ıç,.. rra.nıı 64.ro--e4.03 
ıou P'lortn 3.ll.4.0-73.68.40 
ıuo oranr.ı1 e.:t:t4--e.334 
t!JO Çetoslot'at Kur. 3..50- .5 .')() 
ıoo hTıt"re ıcur >412.50-541'2.!>0 

~, 7 r\JLLI ·r \Jl\"11.1.Fll 
FSll\.'I \f.. 'fA.UVIL.\T 

Sn·as. - Er;runım [ "• iO 
BıV"aş - Erzurum 2·7 21 40 
1941 Dcmıryolu I 21 .öO 
1941 Dtmlrvohı 11 21.85 
IR41 O!!mlryoıu 22.70 
)Jllli ).ludafaa t 22.ts 
'.\tıllı ~ıuda!aa ır ın ao 
'l!llı A.ludafaa nı 21.00 
l.tılli Mudafaa IV 12.25 
Ziraat Ban.kut I 21.10 
Zlraat Bankası tr 108.10 

"" 5 1 \i ZLi T.\R\ ır.tEft 
1~41 DemıryolLı ı IOS.35 
Kaıı.:ınma 

KaUonma 
Kalkınma 

11M8 Jstlkrl!'::l 
1948 Tabv1l 
1949 Tah•Ut 

1 105.80 
II 101.60 

IJT 10:?.25 
l 103.00 
n 104.so 

104.00 

T A.8 \.1 LLER 
21.&S 

l'"j, 5 F'\17.LI 
19~ tkramıs-eıı 
İlr:.ramh"tll :-.ftld \t' .. l 
lrlc. Ut41 D. Tı.uıı 23 "' IV 110.1.S 
l!'l41 Demır~·oıu V ~11.15 

1953 Tanvlll 101 ~ 
l!l~I ·ıahvıu 101.30 
Ziraat Bankın IH ~oo.:ıo 

Zır••t Bankaın IV 100.00 
Z.r••S Hankıaı 100 ıo 

fl\"°K.\ HISSCLERI 
r.C f.lerk,.7. Bank.•.111 2~0 00 
Oarantı Ba.ni.&'1.l H 1:.!S 00 
Obll syoa Acd l·II ıu 00 

Osmaa1. BaD.J:MJ 110 00 
TIJrk KrL"dl 121.50 
Sanal'! Kalkınma il. 100 00 
l"I Bankaııı R. S.).00 
Yapı •e Krf'dl Banıcaaı N, ııs.50 

Altbarık. T -~- O. 13 .. \0 
l'•ırk T'l• arf' Ban;;;a~ı 8~ 

Arslan Cımento ~4 00 
ısark Dt!ıtlrmenltd 4-0 00 
P\lllS BOftS\!!ıJ ALTIN flYo\TI 
ı ı ı Kilo altın 4 :6.000 Fr 
t1 ı DoLar '.161 Fr 
st.ıuırsT A.LCJ ıs TJ'f \TL \IH 
:'-iapol~tı -44.75-45.00 
Re~lt ~80·5~.0lı 

Hamit 50.00·.50.2.'.ı 

Gulden "' 41.00·48.10 
Vahit. 49.25-49.30 
1ngtıtıı t.ırıaı ıu .40-61..50 
s. Rot(ll; 4t.ıs-te.M 

KLLtS A.LT.UW l IYAl'L \fll 
Deswıo 74i-730 
Yerıt tül(:• 743·74t 
Mf':kalk"G 74S-7SO 
St.andart 743-745 

K.\Ll"'l DE. LBİRLiKLl:.R 
Cumhurl}'et A~a. 250.00·.!::ıs.oo 
Ret.at 430.00-43.l.OO 
Hamit ;\4;.!..00·345.00 
A.ı:ız J00.00·302.SO 

Sl:.RB.EST Pll'\S . .\0\ Do\·ız 
P'l\"ATL.\RI 

TurKlre Account 
Talt&$ bterllnı ..-. 
'!akaıJ .-\YrtJPt r• 
1 aıı.uı Amerikan 
Dolar Eıelı:tır 

Ool•r Trınırer 

8terllnıı: Etex.U! 
I•vlçre ı•ranı.t 
t·nn ız F·Taucı 

Fransız .f r. Tr 

1680·170C 

-.-

l 
lt&l)·a ı.ıret 108 
Almanya ?Jar'° I 
Yunan Orahml 1000 
lırall Pruta 
?J.ıınr Llra'lt 
LLlbnan Lira 

, .. , l\'lf' tıa .. hil f'dıldl 

1$.'>0·1600 
618·612 
&30-632 

ı:,5()-1600 

144-145 
1000-1600· 16511 
eo ıoo-ıoo 

100·100 
14.2p143 

17-18 
270-280 

14-40-160 
180pl8S 

ZAYi 

//::~~ KL~R·ö~i~~;·R;~·;~·cı~ 
~ Size beyaz ve sıhhath 
~ dişler kazandırır 
~fi/riJ: KLÖRÖFİ~Ll·R·;ö·;ö·ı:İN 

J ;.:..---- Dişlerinizi çürümekten 
korur. 
•••••••••••••••••••• 

Sabah. dğle, ak,am, her yemekten sonra dışlerınızı 

KLOAOF'iLLi 

RADYOLiN 
ile tırçalayınız 

l ·~ ber rftn ?O r r. - 15 cao 1%.SO T.L. - :ı rtın ı T.L. <On kellme4le• 
f ra~ıa bf'her kf'llmf' ldn her ı:ıtn "!t kuru" alınır.) 

DOKTORLAR. 
DOKTOR ÇIPRIJT - Cilt, Saç, 

BOZKl'RT EMLAK - 200 par 
ça ll ıı;.; ı \par ~nıiin, \ .na. Ha. 
Do~y.ı~ı m.-\·cuı ur 

1 
Zührevi ~lüt.ehassı.·ı. Bevoğlu 
Po-•a Sokak Telefon: 43353. \ BOZKl RT E~ILAK - lt•ponı· 

tu..,-;.· z, n:::: d·r. .\p;ı.ı Lffi.an 
Dr. ABİ,IELF.K - Cilt ve Züh- katla m·.t hi4li :sa.,o,;~ad~r. __ 

1 
revi Ha.stalıl<lar Müteha ı ı. Be 36 AY \"\DE İl.E .\R~A SA· 
ıoe:u. Jstiklal Cad. 407, Tel: TiSi - Kuçükya'.ıdan Kartala 
41406. ıdar n1uhtc·:r ~emt:erde. man-

u lı. bah<;f'li cv:cr :n~a~ına mil 
Dr. 11.\S.\'\' tıls:\L DİLGi- ~a; nıüfrcz ar:-ıa'.<tr, 
'IE:\ - \iman lla~ıahanes: sa 
bık doktol"u, nafi. etit:ği Fen<'r
bah('e D.1l~an. 1\ra·ık 16 :\o. 
da her&ün ha:-ı 1 al.ırını kabul et· 
m• k:edi; Tel. 62546, 

\für.acaat• Bostaı.cı Son tram 
,.a~ dur gı 'io. 538. 

SATlLIK llRSA - Corrabpa· 
.şa Jla:;ıaııcsi l"İ\"arıııda asfa!ta 
ycıkın 40 metre cepheli 168S 

DAHİLİYE MCTEHASSISI metre k<r<lik ar.a acele utılıl;· 
Mı\IIPEYKFR Elektrokaı- tır. 
d:ogram. Cun1arte.sl Öğleden \Ji.tracaat: \lahmutpa~a Hacı· 
soura ha-;taıara mec~anen ba-ı küçük Cam:i :;akak ~ıc.bmetpa~a 
kıl:r. Harb'ye Hail ~arıazı llan~.-':.;_·o".-'-8 ______ _ 
No. 82. S.\TILlK 5 KAT yeııı apart:~ 

ınao :\'$3nta.;ında: denile, Çam 
ı l·ca ...-r '\r·ldıl 'f('pelcr ne nazır, 

1 

k• ' ör i f~rli, parke do~eli \·e bU-
. Uct·z I:;:\IL.'\.h.. - Galata, tUn kon[oru hail. Apartınlan 
t:n~on Han 1\"o. 24 Pazarte::.i, 

EAILAIC 

1 
Salı güuL·ri 12 lil 17 arası. 

l) Ortaköyde ,\partman arsı.· 

!111, 

2 ı l\Uçükyah \'f! Ce\· ı:1.~ , ciya· 
1·1 \·llıi arjJları. 

3) Ga ata kuçük dükkıiln. 

boş tesl:n1 ed·lir. :\lüraca<ı.t Tel: 
21537 - - 83119 

DOGlı ıU.'l>ESIZi'I en büyük ça 
maşırhane."i İntibah Çama~ır .Fab 
rika,ıdır. Feriköy 81263. 

. KIR\LIK DEPO - Si ·kcci ŞİŞLi /\İLE PANSİ\ONU -
fıp;tdıl arkaı;ıııda. -tOO 'f. kare. Her türlü kon!orüvle emriniz· 
'lüracif, Telefon. 22811. ı dedir. Camil kar~;ı~ında Koca· 

BOZKLRT 1'~'1LAK - Taksim m~n_sur 67 
. -

Abdülhak ha,;· Cadde<i :'o/o. 23 1 U_VGl'S S,\RTLARL'.\ lngılizcc 
Tel foı· 93~32 ogretılır. OÇ::ı« ncııer 1mtıbanlara 

<:> · Y· tiştirılir. Te'efon: (~abahları) 
BOZKL RT E'IL.\K - 30 sc· 82492. 
-~elik _·crübr~ile .ıı.lı m saumd;ı. ı-r------D-O-K-.1-.0-R-----,u~ ;dm·s -, 

BOZKt:RT E'ILllK İpoırk 
'I. FETHİ ÖKTEMGİI, 

Dahiliye )lütebas~ıst 

lçiudı :a:;kerlık durumum ya- mukab· paıa sıe~·enleı·ın cm· Galataıı:ara) 

Suteraı.isi sokak ~o. 26/1 
Kon~k Oteli karşısında has
ı.al~rıııı her~iln 15 den 20 ~-e 
kadar kabul ve teda\ i eder. 

zılı nüfus tczk<:rcm ı ... tclsızri rine amaded:r. 
diploman1ı ta'• ettim. \'enı:cp ------------
rini ç•karacağımdan <·sk'.leriııin BOZKl'RT E.\1LAK - İpotek 
hükmü ~oktur mukabil 48 saatl. pa a tenıin 

1930 dotunılu 
lli.i:;cyin Ccmaı E:;1'.ıc:ioglu 

,..deı 

K. K. lv. Dairesi 
Tf'l~fnn: 46168 -
Bşk. dan 

Spor ve S~rıi s .. rayı ark .. sında temı-.i'.lcr veren 250 ~er :ram:ık. B!r kılomuı ve 2.5 kiloluk ku1ularda o:
n1ak utere Zeytinyağlı Doln1a, Barbun;:a fasulye ile ararmeUıt 
~;,a.tın alınması dii ·ünüımektedir. Gerekli tetk:katın yapılabilme· 
si iç:ıı ınüte~,.bbislerce fabrik<ı ı.ı.ı-ıııın yerlerini imalat sistcm
lerilc bu mamUIJcrinc a:t e\·saf fia: ve saire gıbi lüzumlu hu· 
ı;usla:: hakkındaki tf'kliflerini \:r üc_:er adet nümunelcrin. 10 
Tenımuz 9.54 de Aıık.ra K. K. K. Lv. O. B~k. lığına gönder· 

. . 
SiRKi' APOLLO • 

nın 

Son 10 ~ünıind!D istifade ediniı. 

SİZDE 
OKUYUNUZ 

Şu hakikati asla unutmayınız. 

Dünya yüzünde diğer her bir 

rnarkadan fazla GOODYEAR 

16stikleri ile seyahat edilir. 

Dünyanın her tarafında milyonlarca insanı 

son derece memnun 

bu lastikleri sizin de 

niz içabı. değilmidir ? 

eden azami randımanlı 

kullanmanız menfaati· 

1
#' ~a~~ ~d~e~i ~e~i~eAM~i~y~ ~ö~ "ı 

KIRALIKTIR 
Müracaot : Telefon : 28719 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı ' 

Kıtaat llônları ----Trablon Or, Rite, Gümü-;; hane, Bayburt, Erzurum, Er· 
zıncan aras:nda 2100 tonluk yiyel'ck, )-·em. yakacak nakli 
kapalı zarfla eksi:tmeyc konmuştur Ton kilometresi 17.5 
kuru , tahmin bedeli 64512 lira, geçici temınatı 4466 lira· 
dır. İhalesi 5/Tenımut/954 pazartes: saat ıı de Trabzon As. 
Sa. .-\1. Ko. da yapılacaktır. Sartnanıesi komisyonda görü· 
lür. Teklif mektuplarının ihale saalinden bir saat evve:ine 
kadar kom'.syona verilmesi. 1649 

Rizenin Güneyce ile Çal·eli katalarında ayrı ayrı k a· 
det As. Şube i binaları l-·eniden in~a ettirilecektir. Kapalı 
larfla ihalesi 5ıTernmuz/954 paııırtes: saat 11,30 da Trabzon 
As. Sa. Al. Ko. da yap,laeak:ır. Ke0i! bedeli 112249.04 lira 
:;:eçici temina:ı 6865 liradır. İhaleye girmek isteyenler komis· 
l:Ona müracaatla :yeterlik belgesi alacaklar \"C :baleden ÜÇ t:ün 
ev\·el belgelerini komisyona \(!rcceklerdir, Keşif ve ,arınamep 
lcr kom:syonda ~örülür. Teklif nıcktuplaı-ının ayni gün saat 
9.30 a kadar komisyona veril mcs\. 1650 

(1649/1650-i304) 

* ı 110 lon kuru soğanla 440 ton Patates kapalı zarfla 5 Tem 
muı 954 Pazartesi saat 17 de Yas:tıviran As. Sa. Al. Ko. da 
satın alınacaktır. K so,Eanın bedeli 26400 lira. G. Teminatı 
1980 lira Papatcsin bedeli 105600 lira, G. Teminiftt 7530 lira· 
dır. Ev:!ıaf \"e artnamcsi komts:ronda görü·ur . Teklif mektup· 
larıııın ih•le saatindt?n bir ~aat evveline kadotr komisyona ve· 
ıilmesi. 1693 - (7455) 

* • .\s. İhtiyaç için 6 ton Ta\-uketi k;ıpalı ı.arCa 5 Tcm:nuı 954 
Pazartesi !aat 11 de Eskişehir .\ . S.t. Al. Ko. da .,atın alına· 
caktır: Tutarı 22500 lira ı:ctici ıcmina· 1687,S iiradır. Şartna
mesi komisyonda ve ö~ledcn evvd Atıkaı İst. Lv. A. tıan kıs 
mında görülür. Teklif mektuplatın1n ihaıe ~.1atiPden bir s0tat 
eV\'<'line kadar komisyona \•erilmesi. 1733 - (7583) 

::*\-::~~: 

11 Meğer traş olmanın 
DAHA İYİ 

bir yolu varmış 

Alelade traı bıçakların agızları 
bor cep çakısı gıbı bılenmıııır. 
PAL ise, ustura gıbı oyulnıuııur• 

BIÇAKLAlll 

85 kurul 

Cuma1ı.c~1 ve par.ar hariç bcrı:ün tenı.i:itlı halk 

matineleri. Seanslaı·: 17.30 - 21.15. 

vı !>.lehe meıeri. ıao9 - <7847ı Prenses Mevhibe Celôlettin'in Hôtıraları 

DEUTSCHE ORIENT • LINIE G.m.b.H. ' l G E ~Mİ Ş Z A .M J\ N 
JADRA.'ISK.\ SLOBOD:l'A - PLOVIDBA; 

pjJJKA 

KUPA 
TlMOX 

DUNAV 
SAVA 

TÜRKİYE - ADRİYATİK Limanl.rı 
arasında mu nıazam posta 

Yakında hareket edecek vapurlar 
vapuru 5 Temmuıa doğru 

» 

" .. 
B 

15 

s 

" " 
" " 
" " (Samsundan) 

Fazla tafs ı~ı ,çın Galata !\ecatibey Caddesi 118 No. Koza· 
cıoğ:u Hanının 4 üncti katında Acenta.sı 

H. C H U L D T Ltd. Sil. 
ne müracaat olunması. Telefon: 4668.1 - 404!i9 

1 ,, 
I~ HAMBURG OLUR Ki ••• 

TÜRKlYE, ASVERS. ROTERO.U! HAll· 
BURG, BREllEN Limanları arasınd.il mun· 
tazam posta. 

BREİTENBURG 

GLÜCKSBURG 

H.\SSELBt:RG 

~!ORSUll 

Yakında hareket edecek vapurlar: 

Vapuru L:m.anımızdadır. 

• 2 Temmuza doıru 

• 10 • • 
• • • 

Fa.ılı tafsil3.t ıçın Galata. Kozacıoglu Han_ 118 No. da. 1 
Umumi Accnıcsi H. SCHUL OT Ltd Şu. Tel: 40H9. ................................. 

Yazan: SARA ERTUGRUL KORLE 
Saray hayatının lçyüzii, adetleri, eğlencen ve 

acı tarafları. Sarayda geçen aşk maceraları ...• Niha· 
vet hayatla karşı karşıya. 

Satıı yeri: inkılap Kitabevi· Ankara cad. lstanbul 

imUJu &a.lllbl: SbiA....~ kOllLS 
VaamJ NllfflJ•t Mtldürti.: MELtB YENr..& 

Bil -.nda Mes'Ul Mtldlr: 
tRSAN ADA 

tY.lT.UU Guıt.acllllı '"" \fatb.atılık T. A !. - lıtu'aJ 
'1ACA~ "9.\18.4.411 

;:~;:;:,:::::\@ BiLLURiŞ ·ıtz 
~·:}-....... :·····:- H n ' 
:::-x~~:·:~:-,S Fıncancılar Rıza Paşa a 

-
Kaptan alınacak 

b e ı•.·:..ı 
1. cı Ordu Mufcttı~lığınden Har ı) · l tı' Jr 
Ordu Denız motôrti !çın 788 sayıh mc~i ucr' . 

~artları haız bir kaptan alınacaktır. Aza ore ucı;, Jf 
lira olup sı.na,·da göstereceği başarıya :t.arı1 ıf1' lJ 
1unacaktır. Jstrklilcr:n 1/Tcmmuı 9:5-1 a. atta.ı 
:ckçc ıle Ordu Personel ~ube~ırıc muı .. ta 

YarJığı, 

Sa.klanı 

taJ;iaya 
>·üzt.ınd 

\'trdır. 
tenıin 

~ 1Yorla 
İlztiıne 

Ok 
tlıanıas 
l'a fiy 

8ıınıar 
lloktala 

nı. 
lb•Jıenı 
tüınrü 
lor. n 
rakat 
dıkça 
lih; ın 
halkı s 

Ok 
•lııe 

~,,, l Ü 
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~ •$Y• 
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11 lık ın 
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-1ıınk 



"A -
- . . 

\'AI A X ,_ 

Pahalılıkla mücadele 
irkaç Eıin cntl .. ı \ atan'do. bir okuyucumuzun pahalılık 
meselc~inc daır l.ir mektubu çıktı. ~ayın okuyuc:unıu1 

rtalıı.ta \'Urgun. \ ıırJ;ııneu diye bi~ey bulunmadığını. ilıti
arıı ı, gelrceği ıHıı;iJncrek fazla kazanmak Ye bir miktarını 
klanıak isti\'enlcı-in me\ eut oldııiunu Ö) IÜ) or,, u. Bu nıii 
liia) a tamııml) le i~tirıik edcml}eceğiz.. Gerçi, t~kilitsnlık 
ıizünden, ihtb artı~ı dü ünerek fazla kazanmağa çılışanl,ır 
ardır. J'akat asıl \"\lrguncular bu gibiler değil. dun ıalıklannı 
nıin etmls olanlardır. Bunlar \'tlrgunu sın hırs evki) le ya· 

1Yorlar. Bu ı;ibilerc karEı sıı., tedbirler alınması \'e 'ıırgunun 
nüne geçilme i laı:ımihr. 

Okuyurnmuz kağıt para miktarının la);nini H arttırıl· 

amasını, ıııaa5 '<' ııcretlere zam yapılmamasını, eruk H e • 
fiyatlarına zam )apacaktara acır ceza Hrilme ini istiyor. 

tınlar l·idrli bir tetkike Uibi tutulması lazım ı:elen cs:ıslı 
Oktalardır. 

l'llektupta buz dolabı, elektrik siipıirgesi, fotoğraf, film 
~lzemesi derıler, kiırkler, ipeklıler, radyolar gibi maddelerin 
Unırük resimlerinin )iizde beş Jiiz arttırılma:.ı ileri c;iiriılii
or. Bazı c~,·~ııın giiııırtlk re mine mm yapılma~ı doğrudur. 
akat bunu çok geni tutmamak icap eder. Kendimiz ' llJlmıı· 
~kça buz dolab•, eltk1rik supıirgc i. fotoğrnf, film m.ılzeme i 
bi ınaddelcrin gümriik resmini pek fazla arttırmak lıenı 
lkı sıkınt.)a sokar. hem de fazla gelir temin etmez. 

Oku),ıı umuı fb at rlışının ltın kıymetinin yükselme· 
1ne mütenasip olduğunu ii) lu) or, • Bugiınkü fiyatl:ll'a "an. 
il, Hikııelmemesi e babı temin edilmelidir.• diyor. Bu nıutıı

doğruduı. Bizim de cHelce öyledlğimlz ı:ibi yapılacak ilk 
eŞ)a fi)atlarında istikrar temini olmalıdır. Bu yapılabilir 

Ucuıluk kendiliğinden gelir. 
Hula a, bilhassa ~ehirler halkına çok sıkıntı \eren pah:ı· 

lık ıneselc~i, bütiın cepheleri) le ele alınıp tetkik edilmelidir. 
11 rapı ima~ a ufaklcfek tedbirlerle bir netice) e 'ıırııması 
1ıın~un değildir. 

Enis Tahsin T1L 

Belediye se~inı 
liannnu değişiyor 

<Başı 1 incide) ç m kanunu üzerinde yapılan 
ktırilen \c l\lec ıse ~C\k dı son tadıller İçışleri komisyo· 

t anun tasarısına nörc b~le· nunda kabul cdilmi~li. Buı;:un 
ilene] meclıs tıyel klerı ı· aı a)asa komisyonunda tekH"n 

tapıJacak s çıml rd" h r miııakerc ne başlanmıştır. A· 
hdck , e n lı in eı nı na) asa komi;.yoı u tlrelcrıı den 

llYrı tesb·ı edecek 'l'C s çım bır kısmı )enı tcklıfın b·lhassa 
h sınde yedek fi; c:erirıden şu iıç t'Sa ına lt'raz cımi lcrdır. 
~:ngi b'ri 3 . il ü~ clerd n l z 1 - B r parıidt'n adııy "OStl'" 
~~alınış olsa bile y ne ) cdck ııl n ~ahsııı başka paniden a· 
r.ı kalacak v ııııcak 'ISıl u day tosterilenıiyeceğ". 
b ttd<'n hcı hangı h r ı · ·ı ı • 2 - Parı ı yoklamasını kazıı· 

,l 111unması halindi? a 11 Ü)e namı)aıı şahsın diğer partid1.:n 
~' e~ekı r. aday göstcrikmcmcsi. 

a a - Part l('r ara •naa mtis'"' 
rının d•ğ r b"r Mikmlİ gc rek lı tc ) apılmaması. 

~e d beled ' Ve ı' < r.el s ~ " Oğlcden eV\cl bu ~ :ıslar ü· 
~ seç mlcrıııın ) • P hıcağ zerinde müııaka a'ar olmuş, k.ı 

ı r Bakanlar Ku. ulu ket" ııunun ılimü kabul edilmı~ r. 
~ tesb.t olunııeakt ... Öğleden sonraki e ls ~c bır pa 

tının ~arın l\lecl umu· · 
~ Y~tind .. k d 1 • tiden aday gösterilen ~ahsın Ol 
ıı~eıı c muza r e mc ğer partilerden namzet gös e, • 

c muhtcmeld· • lem yeceği hakkındaki hüküm 
~ c~lm ta an ı umumi itirazlara uğramış 'l'e bl' 
~2 (Tt'lcfonla) - Sel fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

~Uafemala' da dün büyük çarpışma oldu 
e Ol <Ba. ı 1 inrlde) 
t dıığu \ e asilerin bu li· 

ı c gccirmek iç n yenı ga) 
;arfcttikleri bıld"r imek· 
~t Ucrto Barrios riidyosu 

1111 tatil ctmiş•ir. 
lt~arın sözcülüğür.ü ya· 
~.rtuluş radyosu• ıse an· 

ı · !t kuwetlcr"n 25 ka· 
\. ele ı:ecirdıklerinl hildir 

-ıı ... d 
'tıı 0' a da sıddetli ı;.upı.~-
~a duğu haber 'l'erı'mek 

Cıı l'apa ve Gua'an bas e· 
' a•eın 1 ''il a a') ı Puerto Bar· 
Q~~ına bağlay'l:ı demır 

\ ınde bulunmaktadır· 

t'cl 
cı 16 subay mah-

kuın oldu 
~e 22 
~ts <A.A.) - İhtiIAl 
Q k~' rcjırn ale~hincs 
~k~ rınaktan sanık 16 su· 

nd hUkmUnil Vermiş 
~illa 
:ı, ?dan on uçUr.c muh 

•.ı be Ceza arı vcrılmıs. di 
kıı raaı etmışıır. Ce:ı:a· 

' ~· tcc 1 olunmuştur. 
~ 1 h Al Ahın t el Is 

ap e mahkum ed J· 

~l.l· 

Arbenı'in lı.ayıtsız a rı,11 ltslim 
olması htenh·or 

Tegucigaloa (Hondurns) :?2 
CA.A.) - İhtilal ordusu rrıı;ı 
Albay Cast•IJo Arm:ıs, Guate· 
mala Cumhurbaskanı Ja:!obo 
Arbenz ile komünisıl~ri tu•an 
idar" 'nin kay•tsız şar• z tc~lim 
olmalar ııı talep etm;~tir. Albay 
çok mühim şchirl..: ·: ele geçir· 
d:kler"ni, bir yan1an da G~a•c· 
mala'nın ta içPrilerine kndar so 
kulmu5 bulundukhrııı •dcıa et 
mckted:r. , 

Sokağa çıkma ya ağı 
Guatemala chri 2!? c A .• U -

Guatemala hükumeti, dün gı:ct· 
den başlamak üzere buradıı ı;o 
kağa cıkm:t yasağı koymımur. 
Bu emre göre, sular karardık· 
tan sonra halk sol:nkto.ı dr.1ıışa 
mıyacak, motosik1°!le caddeler· 
de gezilemiyecektir. • 

EJ.uator'lla 
Quito CEkuator) 22 (.,,P \ -

Ünıversite talebeleri fcder.lSyo 
nu d!i 1 bir defter açarak Gun· 
ıcmala'nın hükümranlığını mü· 
dııfaa etmek için gönüll(i tay· 
detmeğe ba lamı tır. Fcdcra • 
yon, Guatemala Cumhurbaşk:ıııı 
Jacobo Arbenz'e kendis'ni ôes· 
t"k ediğıni bildıren b'r 
göndermistir. 

Profesörlerin 
kanununun 

emekliliği 
tepkileri 

Bunun faydalı ve zararlı olacağı hakkın
da muhtelif fikirler öne sürülüyor 

Ünhersııc \C ilim çevrcleri•ı 
de ~linlerdenberi mlinakaşil keı 
nusu olan, profesörlerın 60 ) a • 
tandan \'C 25 h znıet yılından 
ı;onra cm eki ) c ayrılmaları hak 
kındak! kanunun mecliste ka· 
bulu iızerine kendilerbı le temas 
cttiğimız ilgililer, kabul edilmış 
bir kanunun leh \'c~a aleyhın· 
de b")anat vermekten çekinerek 
~u fikırleri ileri sürmiışlerdır; 
•- Esasen üniversiteye ınıı

sap eden mezunların sa~ ısı .ıt· 
tikçe aıalm.<ktadır. 

Bu k"nunun kabulü ıdcn son· 
ra ilim yapmak isteJ enlerin giı 
tikçe azalacağı muhakkaktır. 

.'lormal bır mcıuııiyetlc üni· 
,·ersiteye ıırmiş ulan bir in.~a
nın 25 ) ılı dolduğu uman 49 
)aşına ıcleceği düşünülürse. {ı· 
ni\crsite ka~bımn ne kadar bü 
) iık olacağı görülür. 

Belki bir kısım öğretım U) e· 
Ieri subJcktü olarak kanundan 
memnuniyet duyabilirler, fakat 
objektif olarak dü~ünUlecek o· 
!ursa, memnun olunacaiını ta· 
sa\'\Ur ::üçtür. 

Zaten aı olan muhtari)eti kal 
dırmak yoluna değıl destekle· 
rnek elzemdi. 

En \'erimli cağını ya,a)an bir 
profesör 60 yaşında, tekaüt ola 
cağı endışesini duJ mamalıdır .• 
Bu zihniyetle hareket edm pro 
fesôr kendini ilme vermekten u 
zsk ka'ııcakur. r~sasen 60 yası· 
na &elmcden seııesl dolacaktır. 

Dıı::cr taraftan baıı hu>uslarrla 

Avrupa Güzellik 
Kraliçeliği 
Anlaşmazlığı 

kanunun fayda ı da dokunma)a 
<.ak dc~ıldir. Meseli: Tıp lakul· 
ıe i ı:ibi b·rk \ fakultedc ilmı 
kira~ et ızlık de:ıı de karlro .. uz· 
uk ) üzündcıı uzun seneler ıcr 

fi cdcmcyco doçemler pek çok 
tur 

K ııunun billıas a mılspct ta· 
ı .. flarıııı ilcı ı Uı·eıı birkaç pı·o· 
fesor de ~unlal'I sö>l mıştır· 
•- EliaSen kanun 1J i tcıklk 

cdilirı;c ı:örülur kı, e .. kısine na 
zaran bü~ tık bir değışıklık yok· 
ıur. 

Ş" ındiye kadar Üııı\·erı>İtcleı· 
Kanunuııcıı ~cııato)a tanınan, 
profesörleri 63 l aşında'l sonra 
kkaüt eclctıılmc ve emeklilik :;it 
l°e)iııi 70 yaşına kadar uıatabil· 
nıe hakkı bu kanunla şu şekle 
girmışıır: Asgari ~ a;ı 60 olmak· 
la bcr .. bcr )ınc azamı ~aş iO 
tir. ııra kanun ınaddt'siı e gcire 
senato 60 ~aşını doldurmuş olan 
bğrelim il) esini emekliye ayıra 
bılir ve ) ıne isterse 70 ~aşına 
krıdar \ azıfede tutabilir. 

25 hizmet > ıhnı doldunnuı; o 
!anların durumu da nyııı şc.kıl

dedir. Esasen universite içinde 
25 hizmet ) ıhııı doldurmus 'e· 
~a 60 ya tna 1:elmi tekaiıl oma 
~a hak kaz.ıııan bırçok kım.~e de 
me\·cuuur. 

11 attiı bu kanun, h:ı.ı.talık ve· 
saıre &ıbi sebeplerle işe yarama 
) an öğrctım üyelerine verilmek 
te olan binlerte !ıranın tasarru 
fona da hizmet edecektir.• 

Fransa' ya gelecek 
Olan Kanada hava 
Kuvvetleri 

\s orlaed l'n 

:'-:e\crs (~'rans.a), 22 - Av· Ottawa," 2;<'~dK:~:da Kra'İ· 
ru_pa ;üzeli ık. kralı~es! seçım ko Ht Jla\ a l\uHı-t 'erinin hal n h 
mııesı umumı dcle~csı Lous .Fon • ., , 
teırny Christel Schaak"ın b.r gııteredc kuzey Luffcnh ını da bu 

· ' · , ı•unan l. AH:ı Grupu gelecek 
ol\lıss olmadığı ı~·ın a:\lıss l~u- 1 L' 't ·ıı .. mart a .- rans:ının " arvı e ıı•ev· 
ı·opc un\unını kaybcd<.'ceğını l(i ki rı kı· K~ r t 
sii~ lcmı~tir 

1
.ı n~ na_· c ı ece· ır . (y ı~c 

. • .,, . bugıın S:wunmıı B;ıkan ığınJaıı 
Hliıı kınN lerın -·' \:ı~ınd:ı o b"ld' ., ll D'ğ rt 

<lukl:ırını ıddıa ettıkleri 2a '.\:ı· : ırı m~ . r. 1 <'r. t ıra ~". 
§ıııdakı Bcrllnli mankrn Chris- •NATO 1 ııfakına rlahıl d •\Jet cı 
ıel dıin ,\\ rupa ı,:üıellik kraliçe arasında stılih,1a~ın standartlaş. 

1• se" lnı t" tırılmast mese e ınc tema~ eden 
• >ı ı. ı .... . B •· "k Jo'ran ız habcr·er ajan~ı }'on· .nanada !Sa~·unma a.-n".ı .Broo · 

tcna) 'ın kraliçenin durumu hak Claxıon dun iCC~ \'erdığı bcya· 
kında uııl.m öylemis 0 du u· na~ta. tand.lrl pı) :ı~lr ''l:.ı~ı ~l.a 
nu bildirmekted' r: \"ak B lçıka taratın _ın ~<' .' ıırı-

• :\lmnm·a gıiulı ıın len Q.IOd rn piyaic Hı!~ğ.nın ka· ı 
kralıçc ı scçılmes·ı den ~onra. bulüne tarafı r oldu.iilll' J fakat 
kendısının c\ lendıgını \C iki <.'n etrafı clentm lerd<'n e'dr. "di 
ı.encdir de dul olduğunu iığren· c:eek nctict"ye kaıhr bu hu u~ta ı 
m•ş bulunu~ oruz. Bu ~artlar al hrhangi bir karar verılmh·ec.ğı
tında Chr Slcl Scha.<k'ın Auu· nl be'ir•mi~tir. 
pa güzeli Un\anını muh:ıfaza cık ,\mel'İkın h:na kunellcri 1 
bilmesi mümkün değildır. Çiiıı- Wicsbadrn, :!2 (A.P.) - Bir· 
ku bütlin gilzclik mü)abaka'arın leşik Amerika ha\'a kllv\•ctlrri 
da tatbik edicn kaide~e :;:öre, ha komutanı, ,\ vrupa bölge~i:ı
mıisabak:ılara ~alnıı :;enç kızlar <lcki gUC'iinli tak\'i)'t'Yi '-aı·nrl:ı~
iştirük edebılirler.• ıırmı tır. AHupa h<ilıı ~iı <lt'kl 

Avrupa güz.eli umanı ıın ikin hava kuV\et'eri başkomutnnı Gc 
cıli i alan Fransız ı;:üzelı Pa· ncral Wll'iam H. Turnt'r, 21 ,.e 
risli model 21 ) aşındakı Dani· :188 a\' • bombardıman grupları· 
cJle Gcnot'~a \cnlmcsi rnuhte· ının sonbahartla \uupaya gelC"-
meldir. ceklerıni açıklamıştır. Her iki 

N .. f k .. t.'kl • grupun uçakları F·86·F tıpindc 
U us U U erı Sabr" av • bomb:ırdıman uçak-
yenileniyor 
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kalı makamlardan alınan mallı· 
mata nazaran, niifus kütük!eri· 
ııin \rap yazısı ile i.;IC'lmis o· 
lanların•n turkÇc) e tebdili hu u 
sıında harekete geçilmiş ve bu 
husu ıaki hazırlıklar bitirılıni~ 
tir. 

Belirtildiğine !?Öre, klitük'cr 
a·ı oldukları nüCtıs memurları 
\'e bunlarla ıntisıer<.'k c,:alı~a~ak 
t"sk' yazıyı bılcnl<.'rind<'n mü· 
teşekkıl komisyonlar tarafınd:ın 
ıebdıl C'dileeckıir. 

Killilklcr·n tcbdilinde azami 
dıkkat \C tltızli~ın göstcrilmes. 
hususuna bılha a dikkat edile
cek ,.e ) anlışlık ar yapılm•ya· 

cakıır. 
Bu suretle bütUn kütükler ye 

ııılenmiş olacaktır. 

'arından mülc ekki'dir. Bu iki 
grup. 12. Amerikan ha\'a güeline 
tefrik crlilmi 'erdir. Amerılt ı, 
XATO ittifakı çcrçevrsi dahı1in· 
de giriştiği taahhütlc•rc mü~tcni· 
den \"e bu ikı gnıpun ilAve,\yle 
\Hupa kr iminck halen 15 ı::ruo 
bu'unduraraktır. :'\ormal olarak 
bir grupta 75 ııçak \"ardır. 

Nahas' ın eşi Zeynep 
Serbest b1rakıldı 

,h od<1td Prt!u 

Kahire, 22 - Mısır hiıkfımcti 
bugıln ıhtı)ar ve ha talıkh sa· 
bık Başbakan Mustafa El ~aha 
sa acımış ve acar hanımına, İs 
kenderi) enın deniz ahillerlı de 
scrınlcmc ıne musaadc "tmi ıir. 

75 yaşındaki Nahas ile 49 ya 
~ındaki karısı Zc~ nep El Vekil 
geçen cylıildcnbcri Kahire ban· 
li~bstindcki luks ''illdlarında nr 
zar<'t altıncla ikamete mahkum e 
dilmislcrdi. inanılır mahfıllere 
~cire lılıkCımet ~imdı yazı İsken· 
deriyt•<le gcı:irmclcnn~ mu\'a~a
kat etmiştir. ~e~nrp El Vekil 
gc(·en martta ihııllil mahkrmcsi 
tarafı ıdan ~ argılanm ış Faruk 
rejimi sırasında. kocasını.. b.ış 
bakanlığı dCHinde :i milyon do· 
)ara y.ıkın nİŞ\et aldığı sabit 
~örülmüş. ev hapsine nıahk m 
edilerek malları müsadere olun 
muştu. 

Nah as Pasd da çeşhll ~ oısuz
luklarla ı;uçlandırılmıssa dn he 
kimleri, eski başbakanın mah· 
keme huı.urun.ı çıkamıyecak ka 
dar hJsta olduğunu il<'ri silr· 
mekıedirl<'r. 'l.<.'~ nep l~I \'ekil 
~q;eıı halta \ ill:ısından kaçmı'ı 
'e lskr.n<lcrıye) e giderken polb 
tara!ındaıı ~ akııl.111ını~tı. 

1 

ltalya'da grevler 
noma, 22 c :\.A.) - İşçi t z. 

1 
mıııaıı hakkında b:ızı tcşkilıiı ış· 
çilcrl tarafından akılı)funan en· 
lasms}a kar~ı komüni5t • ıısra· 
list genel iş konfcdcr.ıı>) onulllın 
gıri tiği proıe:.to har ke•ıoi !es· 
tr.k'ı:m. k mak adı~· c b!ı·ıin it~I· 
varla mılna\C·bc ile 24 \(' 48 •:ı· 
~tlik ~r \'ler ılan edilm,,.,ı kar .. r da k 

0ınuııi t idaıe\e kar§ı harrktte gr<·en ·lliiı rı~et Ordu tı• !tUbn~.lnı ı llonduı a ;ıa · aştırı mı 11r. Gre\ ler.ı bu~un 
b; ~ anacaktır. (.;u;ıteuıala hududu üzcrinı\c bir harita~ ı tetı.:ik ederlerktn 

«Daily Express» 
B. Milletlere 
Hücum ediyor 

Aasaclatcd Press 
Loııd·a 22 - Daıly Express 

buguıı Bırlc~ıııls ~lıllctler tcıi· 
kiliıt•nın komıinistlerc mahsus 
b r propaganda pJzann.ı <'ondu 
ğilnlı )aırn ş \C: .:\rıık dü!:ka· 
n kapatmanın zamanı geldı de 
mişıir. 

f ng l z gaz ıcs;, bu kor•ıd. kı 
makalesinde m'sııl ol rak .. ı ı- ı 
ları , hal ıı Guat<'nıalada p ıı· 
l;ıjc \'erm ş olan ihıılal o ıı :n 
luluğunu B rl k Amer :: ı\ a 
ytik etmek tıuı;usundakı c ')· 
bü~Ier nı z•krctm ş \C şu 1 ırı 
yoızmıştır: 

• Htır dCdltlcrin, bu • ek1aı· 
Ilı clesıeklemek cı l paroı err t 
ınc) e d \ am etme! r r ci bir 
\'aı.ı) ettir. 'I'c§k ldt, hür mcmlc· 
ketler... C:ıydacl:ııı z yadc zarar 
\'ernıekıedir. Su:hti korumak şb~· 
le dıır~un, Birle~mş :\Iilletlcr 
te~killiıı ciostlıır ara na ıııfak 
sokmaktad . Bu lilklfık )at pa· 
zarını• k pc,kltrı ar •k ndır 1 
nıe!idir. 

Bayrakl ıdaki kavgada iki 

beksi ve 4 köylü 

yara landı 

1zm r 22 <'f H. !\,) - BaHak 
lı semt'nde bü)uk b"r ka\ga ol 
muş. ik" bt'kÇı ile dört köylü 
yaralanın şıır. 

B <j rak'•da Yenimahalle civa 
r•ndıı bazı ek'n tarlalarının sa· 
hiple•i Bornova koruma ıe~kilfl 
tına müracaatla tarlaların.ı ha\' 
v:ınlarJ11 girdiğhı şikayet cım ·ç 

tir. Had c mahııllinc ~elen 6 
koruma bekç si tıır'alarda bulu 
nan a\ \'anl:ırı cıkarıp götürmek 
:.,,ted klcri s rada, hay\ an sahip 
lerını\rn 25 kadarın•n hUcumurıa 
maruz kalmışlar 'C bu sureti" 
aralar·nda çıkan munaka a. ka\' 
ga) a in •kal ctm tır K vg.ıı ın 
vah"nı bir hal ald•ğı sırada Bııy 
raklı kıırako unn haber verilmiş 
ve ~ rtı en tak\ •Y<' ku\'\ et Itri 
kavgayı gilçlükl yaııştırm• ':ır 
dır. xct;eede bekçilerden 2 ki· 
şi \ c müt~cavızlcrdcn 4 kişi ol 
mak üzeri' 6 kişi nrnhıeliC yer 
!erinden yaralırnmı \ e tedavi 
altına alınmışı r. llad· N1e suç· 
!arı o::iiriilcııler ynkalanın•ştır. 
Tahkikata dc\'anı olunmakta· 

1. El Sunüsi Bayar' a mesaj gönderdi 

Karaborsa 
<Ba&ı 1 incide> 

laıı umıt cdılmekted r. 
Şekr.r fı)at'arı ın artıtı ş·· 

kerh mıımuJlere de ıcs.r etm ş· 
ur. 
Şeker nıeHuund~ :alet ıt·k 

\C U\ aııık d Hnnan karabo ıı.cı 
lar: ~)ili hıalı)Cti sabun. ıplık 
'e ln aat ınalz.eme ı Uurı•ıde de 

' gôsıcrmekt!'cl rll'r l\le\ ırn do· 
ltıl ı ı} le bun ı~t ih .. kıııın art 
nıası 'e bun ımıı\ındc kulla· 
mlaıı fazla asıtlı ze~ t n~ .ıglarııı 
pı) a ada bulunama~ ı-ı b ı· sa· 
bun kar borısa ı me)dan ı;t•ır· 
ın•tt ·r. lıı•a .. ı nıa Zt•me \ e ıp· 
lıkı d uz \et bo lcdır. 

'J'uğ o1nın 1000 taı c •nın !•)a 
u 120 Jıra) a kad .. r sa ılm ıa· 
dır. Dcmır f ).ıt'ıırı ıda 30-35 
kuruş ) uk c ~ardır Dı c 
malzemelerde de -çh kapı kı 
llciı mente e ' s ı: b - fahış 
lll' t artı ·arı kın ded im. t r. İr> 
1 k karaborsasını )arıııan am, 
ı~e. f:ıbr ka \ e ıezı;:ııhl .. rı kış 
:ı;ı•zonu hazırlık! rı da bu u•ınıa 
Si H ı~halatı .. kı SLIÇIUklerd r .. 

rna~ı 1 inddr.) t.ırarıı dan k .. r-ı'a mışlarc!ır \'clhası . \ urguncu b r ıumre, 
ı lı)a ~lıllel\e.ktlı Ahmet Giır- Bu·ıdan ısoı•;a mıimıaz ~ısa· talep cdılen \e ta;ebı kar ı!a-
ı;oy. Genelkurmııy lhşkıını Or· fırler okul şeref salonuna alın m .. )an her ı.e\ nıa laı uzerındc 
gc ıeral Nurdt•ıı Baransel, Cum, mı \ e burada kcndılerın okul ı Karaborsa ) ara•makıa 'e bu ha 
lıurbaşkanlığı kiıtlbı unııımbı kumandtını tuğgcneriil Kemal r~kctını • erbe~tçe ytırutreckte· 
Hal dar Gork. Ba~bakan ık miıs· Yukep tarafından okul teşkılaıı 1 dır. r 
ıcşarı Satıh Kc;rur. Dışışlcrı Ba \e cğtmı hakkında ma.ümat _Dığer l..raf•a \ııl \C .~ele· 
k.ın ğı miısıe.arı Xuıı B·rgi, Lıb \erılmıştır dıye Bakan \ck·lı Prllf -~okay 
~.ı Dışı-'en Bakanlığı miıstc 3 Muıeakıbc dost Libya Ba • •('ker dar ıj?ı hakkında du., ba· 
rı Sule~ınaıı Cerhi, Türki)·cnin bakanı Mu taCa Ben Hal m ıh· s na şu aç kl:ıma) ı > apm ~t·r:. 
Lib1 a Elçisi Celal Karasapan, tısaslarıııı u cumlclerJe ı!ade • H~r ,e~ den en d unu S-O~ • 
Vb) a Başbakanlık ) avcri Ab· eımi tır: le~") ım: l ıa~bulda ut anda. a 
dtis cldm El Katta!, Llb~a Baş· ııLüıufkAr sözlerinizden dola· rın eker ıhtı) .. çlarını kar ıla· 
bakanlık husus\ kalem mıidU· )ı z..tı de~letinize tesekkür ede yncak stokumuz. meycutıur Fa
rti Abdülhamıd Ben Halim. Cum rim. Bu okul Atatürk ~ibı dün· kat hem§Chl'llenmizın, bakkalla 
hurbaşkaıılığı Başyaveri Alba) ~anın ha)ran o'duğu bır ku· ra muracaat'a lhtıyaçl.arından 
Refık Tuli:a. Dışişleri Bakanlı2ı m:ından. bir siyaset v~. ıktısat a· f~zla .eker ~lmak .suret•yle .~:~ 
ikiııd daire umum müdüru Or· damı ~e1istirmiştir. Umit ede· bır durum ~arııttıkl .. rını nıtı 
h.ın Eralp, Cumhurbaşkanlığı rlm ki, daha da böyle cihan-ti hede et;ım Bakkallar da bu.· 
hususı kalem müdüril Fikret mul kumandan \e subaylar ye· dan şık.yet e tıler. Bu husu ~3 
Bclbcz. Dı~i leri Bakanlığı pro· tı~tirccektır.• da muh•ercm halkımızı., dıkk .. t 
tokol umum müdür \·ekili Beh· Bundan so:ıra misafırlerımiz ler n• ç~kme)t. rn,zunı u ~ıı~;t 
çel Özdoğancı. Cumhurba.kaır okulun muhtelıf dersaııelcrindc )orumj 1eke~-t ·~ · e de 1 

lığı husuı>i doktoru Prof. Recai \'erılmekte olan derslerı takip me~ı:u 0 ma 'ım.• 
Ergüder, Libya Ba bakanı he) e ctmi."er \"e bilhas a iı:ırp oyu· 
tı erkanından Mahmud Galbun nu der hanesinde cereyan eden 
'C Libya Başbakanının mihman harekfıtı •dıkkatle takıp e)lcmiş 
darı Dışişlerı Bakanlığından Sul lcrdır. 

hi Di.,lıoğlu ı~tirak cım /crdır. Son olarak okul spor salonun 
I.ıh'a Başbakanı Harp Okulunda d;ı bğrcncılcrin ı:osterdiğı çe· 

Ankara, 22 - Hıikfımetlmı· şitlı por hareketleriııi bil1ilk 
ziıı resmen da\'ctlisi olarak şeb bir dıkkatle takıp \ c sonunda 

Müreffe' deki gaz 
Anlaşması 
Havale edildi 

d r. 

nnıizdc misafir bulunan dosı da por ba oğrctmc ıi a bar Hıi ıııurefıcrle bulunan ycra1 tı ta-
1,ib) a Başbakanı B<'n Halim ı r sametth Güreliyi tcbrık eden bıı gaz·arın n i ıanbu ı:rhrin e 
rııalı~c Bakanı Xuri Aneyzi, Dıs dost Libya de\let adamlan yı· ısınmıı i ınd kullan.lm.ısını ~cıg 
1 lcıi Bakanı bdüs-elam Hu· ııe başta okul kumandanı o:maJ.. 'ayacak sırkctın c~a Jrı dun Şe
sayrı bugün saat 9 30 da Hnrp üzere btitiln sııba), oğıetmen \'C hir nıcell inde göru•~ı mli~ttir. 
Okuluna ı:•tmışlcr basta okul ku oğrencilere te l•kklır e:lerck a\ Bu ml'\'?Uda \Crılen luıh lı mıi· 
nıanclaı ı tuğgeneral Kemal Yil nı maaslmle sa .. ı l1 45 de okul ı t akıp. kuru acnk şırket mukaH· 

-kep, bando \c öğrC!ld bölüğü dan a}Tılmışlardır. ı csının tctkık ,e ıa diki i-i ma-
kam.t ha\'alc edılmış!lr . 

y \IWjl J\..\ Z,\~ \:o.;.\ ' Il,J(,\ .l'Nl' - Turin~ Kliıp taıııfınd:.&n tertiplenen \e amatör kadın o· 
fiirler aıa ın<la I tanlıııl • ı:dirne ~olunda yapılan otomobil ~arı~ınrla derel·e alanlara i!Ün ,aat 
ı i .30 da •ı aksim Rclcdh c gaLino,ıında kupa " müJıiifatlırı tevzi edilml tir. Yan tertip Jı.omit~ i 
lıa~kanı mera imi açtıktan onı ı.ı i tan bul Yali"! bir konu ma ~ apmı~ \c blrincl gelen Lemis fü. 
de·. ikind F.miue Ergen ilt• ıirü nrlİ ı~ahlr~ Elgen'e kupı "~ müillfatlannı urmi5tlr. 

935 doğumlu era tın cc Afrika Afrikalılar 1 Ta li Silahsızlanma Konfe-

yoklamaları içindir» ı tansı kapandı 
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Kahıre 2:! ( .\ .• \ .) - Mısır Londra 22 (A.A ) - 12 nı~· 

hasınının b ldirdiirn~ gbre. 23 )"•Stanberi Londrada çalışmakla 
doğumlu erat il<' bunlarla i~l • la 26 temmuz rnrıhlerı arasırı· olan Birlcşmış Mı!Jetler tali ı· 
me ıiibi mükcl'eflerın son yok· da Kahi~cde .-\frıkanın sömür IAhsrılanma komisyonu bucUıı 
lamaları 1 :emmuzda b:ışlı~ wıık .,r e tirılm ş memleketleri. bir m~sıı.ı.sini biurmi5tlr. Ta ı ko· 
ve ekim sonundu ıı h .. yet bula· koııf, raııs tip edecektir. Kon nııtenı.n, ana komisyona rnnul· 
caktır. r raı 5 Afrika Afrıkalıları ol· mak Uzerc hazırladığı r:ipo;- ko· 

Hant( şubclercl . hıınt:i ailı malı me\'zuunu "ÔrU•ecekt r. mıtcyi tc.,kıl edel' be murah· 
yokJamalar•ııın yııpılacdı Böl· has heyet'ııın bütlln tiycıcri t .. • 
ge Konıutarlıklarırıcla tc b 1 c· tcrnın "dôlccekı'r r&fından ıas\ip edılm"ştir. Ba· 

İlg li makamlardan verilen ma h's konusu komıte, Fı.ı ı;~. tn· 
d lmış olup, şubelerce ayrıca i· lumata nazaran bundan böyle gilıerc. Kıınada, Bırles k Amc 
lan cdıleccktir. askeri mükellefler mutlaka rika ve Sovyetlcr Birl:ği heyet· 

Röntgeni bulun.ın ıllerdc mü· rönıgcn muayencsiı.dcn geç,r le lcrınden muteşckkild•r. F .. po· 
kdlcf'cr r .. d) oskopı mua)Cn"sl cek. gerek askere almada ve !{e run Londra \e ~c\\ \"or .. ·ıa 2~ 
ne tlıb tutulacııktar. bu ıesıs· rek s nıfla.,dırm:ada mUkel'efle haz•ran gllnil aat ı:s d , .ıyni 
!eri bulunmayan s hhi miıcsse· rin sıhhi durumları kat'ı şckıl zamanda yayın:anmas n.ı karar 
ııclcr n rbıııgcn c hazla ı derhal de <'!ibH edılmış ol.-cakıır. \er lıtı • ur. 

1 Bllın !iği lııcre bu • b i gnt ar 
i k olarak 1937 j•ıhnda Mılr fte 
'e ch•arındıı 150 mrlre ıi ·rı:ılık
tl'I bu'unmuş \c ma'I ım!•an z.lık 
) tiı.un<len bugu e kadar i,leti e· 
memı ti. Bu defa kurul cak ~ir· 
kctın erma) c ine "i: 70 nisbc
tind<' bir Amerikan fır:n ~· ... 
20 ile i. E T T gen"I nı ıdıır.ü
ğü \'c yti:uie 10 la Turı< ?etro: 
Ortaklığı hıs . clar o acaıtt•r. Şir· 
kelin ilk scrma) e~i üç \Uz b n 
'fürk lirası olacak \ e te:ı c er il er 
ledikçc, ortak \m rıkan •;rkcıi· 
nin mcrkcıl tarafında., lk.tı .. su 
retiyle serma) c arttırımı imkar.ı 
sağlanacaktır. 

,\l~kıılıların \erdl~i luıhatıt gli 
re bu t .. biı gaıların ı l'ma kuil
rcti 9600 kalorıdir \C Istar.bal 
ha' agazının kudrc:tind"n ikı bu· 
çuk mı lı fazladır. Sır'~ t r,smcn 
tcsekküi edı ıce Mur ftcde gcnıs 
tetkikler yaparak tabii ı:.-z ımn 
asıl kaj nağını bu!acak 'e asgari 
15 • 20 ku) u i,letme~·.: açıld:k
tan sonra fstıınbu'a tıkrıbcn 150 
kılometre boru döşenere'' Sc\ ki
jata başlanacaktır. Ga .. I:ır. İs· 
tıınbu ~ehrı \c cıvarın:l.ı j'apı-

l 
lacak ufak bir tc:;ls de. t F. T. 
T. gene' mtidıirıüğUne de\ redıle· 
ccktir. Muka\'ele hiıkilm'crı mu
cibince f. r~. T. T. genel müdar
lüğli .irkcıten 40 ene miiddetle 
bu gaz.'arı metre mlk~bı 4 :turu~ 
t;ın atın alacaktır. 

Ankara' da T ugaltay 
Tatbikafl yaoıldı 

C Başı 1 incide) 
Tatbıkauaıı ~onı, Orgeneral 

~urett·n Baran e, komuta he· 
~·etını toplamı:. :atbıkatın kr' 

1 
ıiğini ~ apmı8 \e dün) a tızew~
de Turk Ordusunun nıüt~hasSi5 
bir hale geıirılmc ı 'olunda C'id 
di şcki'de çalısmıtlarıı de\ am e· 
dileceğini övl mişıır. 
Doju ,\krlenhde miişltıek d t· 

niz maıırnalan 
tlna 22 (T.H.A.) - Do u 

Akdcnızde Türk. Yunan, inı:ıl!z., 
Amerikan \'e İtalyarı harp gemi 
!erinin işt rlkı ile 19 temmuzda 
bU)uk dcnız mane\Talarımn b•S 
lı) aca ı 'e bu taıbıkaıın 5 gUn 
de\ am ed•ccği b ldırılmckte· 
dlr. Bu den z mnne\ ras•. Ege 
bö'gcsı komutanının ·daresı al· 
t•nda ecre) an edecektır 

Walt Disney yeni bir film 

hazırlıyor 

Ho'lywood 22 (USfS - Walt 
Disncy, • Gllıellik \ e Canavıtr• 
isimlı efsantyi karika.ürize e· 
den bir !ılm haıırlıyacoıl~ıır. Sa 
naıkAr bu iş içın 600 ki i ist h· 
dam edt'ceğıni bıld•rın s ::. 

Bir usak düştü 
:\airobi. 22 CA.A.) - 1n•i.t -

re Kralbet Ha\'ll)OlJanna <R. 
A. F.) alt Dakota tıpı ıkl mo· 
torlu bir taşıt uçaf:ı ':'\alrobı'nln 
20 kilometre uıağındai..ı bır te· 
pc) c ç rpıırak parç .. anm.stır. 
Kaıada o cn!crın ayıaı 7 4ir. 
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Türkiye· Almanya milli Bu •• n 
f uf bol takımları kar,ılaşıyor 

ec 
Be • 22 <A \ - Turk takı 

n11 ~ .. rın Zurıhl \ iman ta 
kımı ı e bıı· baraj maçı çın 
l;ar~ııa~acıı ktır. Tur1'ı~ enın ılk 
J.arşıla ma ında \'nı.ın)a

0

)J 

4 1 ıb .ıçık !arkla ~ cı ılnı ~ 
o masıııa ra ııw takımın ıda
ı·cc !er ndc Adnan Akıı ık n 
cı mJç husu u da P<'k Uınıtı-17. 

go unmcmek c 'c o) demek 
ted r. 

Muhakkak ki rak p kı 11 

kun e I· \ e daha ru; c;ıın ı ' 
tclmı O) nam:ık dır. Fakat b 
ı nı o~u cu arımıı.ın da ca lı
hk \ r a letık ka b lı~ etlcı •\I 

b r nel ce a • anıamııı mum
ku l.ılab 1 r. Alm:ınl•r l\J,.c ı
larla ~ ap ıkl rı maça en ı~ ı o· 
:ı.u culaımı çıka nı.m \e bu 
sur<'tle )Orll lal:ırını o lem s
lerdır. llaamaf b zını onıııcu
ları mız d' Koı e ıı.ıçı da 'o
rulnıu deı;:.ld•r. l':Sa~cn b ı 
nıaç lı zım çın ~ ı b r antreıı
ma ı o mu 'c bazı ak aklıkla
rınıızı .:orm m z t< ııı.n C>tm -
ur. Alma ) a maçı ı~· n ka let 
Tı.ııga) , agıç Su.ıt \e .rn rfor 
!Secmı) • değı tirece z 

Suat g 'E't guw b r o\ ur çı 
:ırmı -a da b ızat kcnd ) or 

a Turgay, •• mu ve 
1 a y rle ini ala ayaca ar 

' l lİık ,\Jılli 'l'al.ı ıııı (:ii ıı t'\" Kor~ ıııillı ıııa~ınclan t'\\l'l 

ug«tslıı'r iılııreeisi 

Takımlar . 
istirahatte 

Bern, 22 ( \P) - Antrcııor 
ıer, Oıın~ a Kupası ma~·l.ırına i:i 
t rak eden ıakımlart j •ırah.ıt 
çekıııi bulunmaktadırlar Ru 
arada isv çre) ı ka.,ıp ka\ uı
nıak il o an ıcak dalgası da be 
şincı gunuııc g rmı ur. Butun 
nıemlekeıte '.ı:..atı suhunet ::o 
gede 30 der cedır. :Metcorolo
Jı ı ıa yonları hauda b r de· 
g sık'ık olma<>ıııı ıhtınıalinın 
pC'k bulunmadığı• ı btlak..s u
hu ıC>ıın bıraz daha aı1abılecc· 
ğın bı d rmiş rdir. Yarı Tur 
ki)e le \lnı.ııı),.nın \e lta•j:ı 
ılc i \ıçıc ıııı )«kıcı bır ı?iin~ş 
ahında son lrnL'aı 1111 pa)laşa
r.ıklaı ı :ı ılnsılııı~l:ı .. dır. 

'J'ıirkiH• .. \!illa ıp ile 7.ur h 
1r iı • .ı~ a u.ı İ~\ ·~·rt•\ le Bale'· 
<le karşı! •.ıeakhınlır Rıı nıııç· 

farın ::alıplcrı kaı dofıı aile re 
kaim. o'araklnr, d ğerler· de 
C' mıne ot.ıcakl .. rdır: Jlort ıa

kım d.ı ıet re n lchleı ne o a· 
ı::un olduğuı u tle uıcrek de 
l: t r ime ı ıı mı t r. Bu c 
hepi akbın' kabult> mcebu
nıL Esasen A ma .. ra kar•ı 
ciddı b · markaJ t.ık ğ ilk p 
etmek lazımdır. Halbuk ~lu -
taf.ı bu ı ı ua •an daha b )"' 
pabı'ır. ~ac ) de ag haf o· 

çok şaııslıyız, divor 
e/ 

brıık o~ natac ğıL. . 
Turga) a gri ne • O} unu bııi 

tatml•ı rtnırm ş dcğıld r. Bu
nunla bcrabeı )erıne o' nııta
t•agımız ilkı unun .\lıııanlar 
kıırşı.,ında daha ~z ıe r altıı • 
da kalacagl 1 ıtınnf'd SOrUL 
Şukru ga)et ıııim ı \e atlc ık 
t r 'e muhakk.ık k•, ı) ı bır 
:ı. .. ıec d r. 

Ferdun da :Necm\e naza· 
ran d.1ha atak O\ ıamaktadır. 
f:ğer on d.ık ka bekle ıme)CD 
bır durum hu u gelmez c 
Turk u ımınıı Alman)a m .. -
çı a şu kadro ıle çıkması bek 
leı ebı ır: 
Şukru - Rıd,an. Basri -

Nacı. Ç tın Robcr - Erol, 
lustafa. Ferıdun, Lefler, B.ır 

han. 
D,ğer maç ara ge iı cc, Hıe· 

:ı:.ıha - Macarı .. n karşıla,m;ı 
ı;ını mcrak!a beki )orlt'l. Ru a 
sıl f •al maçı o arak te!ııkkı e· 
d 1 b lır Ru 'kı takımdan biı i 
nın 1/4 rı .ı ilerde .ısfh e) c u~ 
ra)o.cak olnı..sı hakika en C' ef 
t'dıl,.cck bır e)dır. L'rugua) -
i ıgıllerc ıç n de a) ı t e~ sö~ 
le eb lır. 
Fransızlara vaadedilen 

ikramiye 
Bcrn - Fransız futbo cul.ı 

rının her bırıne, gal hl\ et ba
şın.ı 30 000 fraı k 'adedllmı -
t r. 

Fraıı ıılar e emıne o dul.:1.ırı 
iç ı bu pr mi '\ ugo lana m~g 
lflb 'e ı de o a ka\ be nı -
le d r 

Bl"rn. 22 (AA) - l'aıar gtl 
nu C<'n nede lman)a - Tilr 
kı) e karşıla !nasını . _ga bi) le· 
o} ııa) al'ak o an \'ugo la\ takı 
mınııı kadroıtu a•ıeak cun1'ıı te 
sı :;ilnu lıın edıleı:~ktır. Bu
nunla her. bcı· bu kadronun 
BrC>zJl~a) a kaı şı çıkan akım
d.ı ı pek farklı olına)ilcagı ıoın 
ııcd lmC>ktedır. Bu me\'·ıuda \ u 
go a\ ıdarec lenı d('n Kra\ •«; 
şunları O) lemı ur Kaleci, 
bek er ~e hafları dt>ğ ş ırmek 
ga)et )arı olacaktır. For hat 
tında • litıç, \'uka , Mılut o· 
'ıç \'e Zabec. mukemmcld r. 
Yalnız D\ornık, Bobck \C O· 
gajilnof arası da b r besıncı\ 
('çmck gerC>kı)or. Bugun ve 

~;ırın mıha lı bır takımla bır 
antrenman n .ıçı )3paı:ağız.• 

Dıger taraf an Kra\'IC: 1/4 
fınal karşıt .. nıaları hakkında 
şunları ~ı:i) !P.ııı i tir: 

• 1/4 rın .. ı karşıhısnıaları ku 
r.ılarında ınuhakk.ık ki, çok 
~.ın:.lı o duk . .Hu r nnle kalan 
takım .ır arıı ında, hıç üphı•
sız e ı~ımıu g len Turkıye -
Alman) ıı maçı ın ı:alıbl\ le kar 
.,ıl .. ~nıak olacııkur. F.n e ef e· 
dilel'ek hu us d.ı Hreıı ) a ı 

Macarıslan : bi e kune•li ta 
kım aıdan ık ınin 1 4 f•n:ıller 
de kar ıl.ı!lmak rnecburı)eııı -
de kalmalaı ıdır. 

'i'akımımrnn bu fınal crı iil 
!atarak 1/2 lıı al kar ıJıı,,mala 
rına kaıılnı;ık hakkını kaıaııa 
cağı k:ına.ıl ı de) ıt. \arı fi na -
lerde b ze bmız ı•nd şe \eren 
t.ıkım l nı.,tıa) dır. Ç.ınku on· 
1 1 IJ t'Pl'\ ('f' I; I' I rıı. ı dJıl':ıPI' 

l 

kaı Şlla,m~dık. Diğer takımla
rın 1) ı H~ kciti.ı taraflarını ga· 
)

0et i> i bıli) Örui. 
Eger Uruguay ııe Mal'al'ıı>taı 

kar~ıla~acak olur ar:;.ı Mal·aı ı 
tanıtı :alıp geleceğim: cm•nını. 
Bre1. I~ anın cı) uncuları. fl'rdı 

kabıli) ederi t ib:ıriy c, fe\ ka· 
liıde o~ uncu ar olmakla bera
ber, takımda o kadar ahenk 
me\cut dej!ıld•r. Esasen cu· 
marıe ı gi.ınti Lozanda Br ı.ı -
~ .ı.nı•ı za~ ıf tarafları o duğuıııı 
ı~p;ı.t etuk 

Jules - Rimet kupasının 

ebediyen kalabileceği 

fakımlar 

Bern - Julcs - Himct Ku
pa,ı, bu d<'fa ebcd·~cn anc.ık 
ıkı t.ıkınıda kalabil r. Hunlar 
l'ruguay ve hal~ adır. Bu ıa
ktnılardaıı hıri ~anıp·) ııııluf:u 
kaıandığı taktirde, diln) a ku
pıP•ını kcndil~rı'lc m.ıleınl'ş o 
araklardır. Z ra, Uruguay '" 
İt,d) a ikışC'I defa ,.ınıııı) o•ı o 
mu.tardır. Bu ıakıırde. 10:3.1 
) ılı içın orta) a .) c•ı b r kup 
kona<.'aktır. 

llun Sladındal..ı hassas saat 
Bcrn, - nun~a Kupası 1Jç 

larında, O) un• rın ba lama \C 

bttme aatlcrının se)ırciler ta· 
rafıı dan da bilınmc ı \ c kon
tı·o• <>dı.m~· ıçin, aha.) a htr 
t ı aftan go JIC>bılecek ~.ı) c 
h .. s a ye b • ük lı r saat kon· 
mu~ıur. Bö) h'l'l'. hak ... me kaı -
,ı ~apıl.ıcak ı r 1111 da o un 
P(İJ-ı 1 S I 

J:ııı lıan, <.iıne~ 

ac rl 
ınacuıd ..,, n 

ııcllYa ... ,,,: ... iSV1Çre K··ba·raJ ~·maç, 
için tedbirler ahnıyor 

lngiltere'nin bundan sonra iki takım halinde Dünya S0"'" 
iştiraki isteniyor üJa; 

. 
pıyonasına 

Rcrn, 22 ( \l'J - Buradaki unutmamalı ki, bwnı 5 o)'un· b rlıkte ı .. kımınır. e ,,0~7 futbol mtitchas ısları bundan cumuz sakatlar.dı. Onlarda bır ~uncusu 0 duğunu • 
bodc İ g ltereı ın Oüı) a Fut· tek sakatlan;ın O) uı cu \ar • tc gcc kmem 5tır. 
bol ~'mpı)on uğu rnrnuvasınıı Orgaııııator r ş mdı müm-
) alııız h ır takını gönderme ı kuıı olan tcdbırlcrı almaktadır * 16 Jll'C .. ~ 
!!creku~ı kanaat nclcdirl<'r. !ar. lki takım O\ uncuları sıa-
ş md ıki halde Hu) ıik Brıtan da hususi olob~lcrle get rılip 

)idi< lr gıl er<!', Isko~) a, Gal gotlirulcce.kler. 'c kcndılct nıı 
" Kuzey lrlan<l.ı takımları n- cop'ıı polıs muirrıclcrı tefrık 
rasıııda ;>:ıpılan clenı<''rri muıc edil t·ekur. Hakeme bır ınan· 
akıp Hiiyiik Hrıtaııya Kupa 'l'ıır ga polıs lr.frık cdi!cccktır, 
ııuva:.ına iki takını sokıııakl.l" * 
dır. :\Ie~cıa lııı ~ ıl İngılıı ıc Duıııa Kupası ııııı~larında 
j,kona takımları tur tı\a)a iş sahaya ::ozüııde ;:i.ızluk"c !;ıkaıı 
tirak eımi.t r. ıs, ıçrcdc çıkan ) c~ane Ol uncu, Koreli Yunı: 
,,por ~azctclerindC>n bıri bu- Kuk Chın'dir. llk ıuı·da 'l'Urki 
;:uıı şu ~olda bır nıUtaliıa ser· )enın Korc)ı 7-0 cı:diğı maç 
detmı~tır: ıa, Yunıı Kuk sagaçık O) namış 

0
1 koç) anın , uı;tun 8 ve tı. llk anlar?a ı:oılüklcrı hal· 

• . · • kın bır ha"lı merakını muc:ıp 
Uru.;ua)a )cnılmesı, lı gılıere- olmu h rİ r ı ı ı 
ııın 13elçika ıle 4/4 bcrabeı e •• a 1 ıer ıp a a) ara yo 

. . açmı~u Fakat o maçta Yum:. 
kaldıktan onr~ zar zor ıs, ıç- takı~ı~ kalecisi Honı: Duk ile 
re~ı )ennıc. ı ln°ıl•ı futbolu· --
nuıı preı;•ıjht bır ha~lı kırmış l 
ıır. Dıın) n Kupa ı tumu' a ıı ıı I 
ıkı lngıl z takımı gonderı mr
si an'ane:.ınc aı tık son \'crıl· 
nıclirlır. 

* 
Yann lld d'dc )apılacak Is 

\t~·re - ı ıal~a baraj mac;ı, 
h\içıe polısinı arpacık kumru 
su ~ibı dli Undiırmektcdir, Ge
çen h.ıfla lsvıçre. ılk turda ı 

tal} il) ı 2-1 ~ C>ndığı zaman hır 
futıbol saılııda ~er a .. n en 
bii,>iık kavgalardan bın pat
lak 'ermışıı. Sahada o~ uncu
lar deC'atla kapışmı !ar, lrı· 
bunlcrdc ıkı taralı tutan mc· 
raklılar ııra:.ı .. da ı:ürcş 'e boks 
maçları o mu~ıu. 

l\I açlıııı sonra is' ıçı clılerden 
müteşckk•l bır kal.abalık \'c
' c)de İtal~ an takımının kam· 
pını taşa tutmuştu. Halkı~ bıl 
hassa İsvıçrclı bir radrn spıkc 
rınin maçı an'allş tarzı kışkırt 
ıııış, Isı ı~·rclıler takıııılnrıııın 

bu)uk bır haksızltğ.ı uğ!'adığı 
zehabına kapılmışlardır. Sonra 
dan aynı spiker tC>krar ratl)o" I 
da ~apuğı b'J' konuşmada; 1 
o!'oılerını hıidllil'~ c s bC'bıyC'l 
\'Cl'dı)SC, 1 .ıh an do t arınıız-

1 dan özUr dıler nı• sr.klincle t.ır 
zıye Yermiş f.ık:ıt şunları ilıı

' e etmekten kendi ıni alanın-ı lllıi•~~· 
mış ır: «r'akn ı ıha) et şunu dı:ı 

ilk turda )apıtaıı ._rafıll"";· 
nıan 495 b•n k •ı 13ç!Jf!.tı• 
cHedllmı • r. Bu 

11 L4• ~ 
~·ınde e)ıı·ı:ı kalııb:ı f":ta• 
mından rekor ı-ırıı~1 şı ıw.;, 
)ııııılan 'C 50 bın urıst• 
)aıı Alnıan)a ..- :ııııc ~ 
~·ı olınıış:ur. aı flP'P.,: 

Bun.ı mukoıbıl d• \e ,,,,.. iJt! 
topla) an maç, r~r:~·rıc.ı_;.ı. 
re maçı olmuşıuı · rcd~~ 
kısı ıaıafından se>ndıı._~ 
İlk turun 16 mııcı il~~ ,.-

e bU .ıf' • 
79 ~ol atılmış ' ıoif""' f#. 
sını Macarlar ka~ıce~ıcr 0 t,J 
re, lskoc~" 'c ıısıııd•rdı 
dıklar ı maçlar sır ııııcl' 
hır :oı dahı ı:taııııı 

H rn, 22 (AAl - 11' lınal 
}ı;rınde Brez 1) .ı ile ~ apacağı 
karşıla,ma hakkında kana.ti 
orulan ıııacar takımı darrt"ı
lerindcı \e \lacarı.st:ın bedrn 
cı h•) ('!;ı 'ckıl :ı. artlınıcısı Se

be şunları u) lemi tır: 

'en erek çıkacağız. Telı; aksak· ı
lık Brezil~ a futbolunu pek ı) i 
lıılme} ı,imızdır. Mıımaafı buna 1 
karı,ıılık Breııl)alılaı· da .\\TU" 

IJunu Kuıı;ıı.ı 1 utboJ Tmnu\a ında l ru:ıın 1le İ koç.)a a111!itnıla ~apılan nıa\I l'ıııguay ta 
k.ımı 7--0 ,kaunmı tı. ReMD1de i koç kalr.cı l i\1111 ıın l ' rugua) 1ıların :utıgı ilk colde toıııı 

kaçınlıiı 11rada 

"il rezıl) anın lıütün kar;:ılıı.,
nı !arını. bilha ~a Yugo•la\'ya 
ıle karşı'aşııı ı•ıı ı dıkkatlc t;ı" 
kıp ettı ııı. Bı ez lya ılal'llı fızık 
bakınııııdan g:ı)ct ku\\ C'liı \ c 
'lıukrmnıel b-r tckıııge ahıp 
olduk! rı ıı .öıdtlk. '1iıdalıııı
ları, a('ıklaı ı pek marke etnıi
ı orsa da galC'l sa!!lamdır. For 
'ıuıımda Dıdı le Julinbo en 
mJkC>nımel futbolculardandır. 

Ka ıaa•ınıw. , Yugoslavya i
c Brczıl) "• aralarındakı sıt 1 
farkına r.ığme'l kı) me bakı

nımdan b rbıı ıne cşıl ir. Bu 
maça da keıd•ml%e ı:aıct :::ıı-

pa t:.ıkııııları arıısında en a·t bı 
zını O} ununıuw bilmektedir
ler.~ 

Macarlar lampiyon olur-

sa, Puskas General rütbe-

sine yükseltilecek 
.Zuı ich - - f \içre ::azetcfrı ı 

ııın Hr<1 kleri bır habr.rc ::orc. 
Macar lutbol m ili takımının 
kaptanı Puskas, takımı dull\ a 
kupa. ıııı kazanır a, g~ııera ;lit 
be ne yuk clııleccği hu u un 
da soz almı buluıımıkt .. dır 

Macar ordusu uba) ı olaı 
Puskas, .Macar Jakımının İn-ı 
ı;ılıtler uzerindckı ezici .s:alibı 
'etinı muıeııkıp al bav rtitbe~ı ı 
, n, ı • ... 1 -· .. 


