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flf bakan Adnan Menderes 
Washingf on' a vcisıl oldu 

nderes'i karşılayan Yabancı Memleketlere Yardım İdarecisi Stassen, 
« Yapacağıınız görüşmelerle daha l{uvvetleneceğİz>> dedi 

Şbakan bugiin Eisenhower'le görüşecek 

VATAN 
• 

Rod)o l lôvesi 

il 
'IUl.d•ııu AJıınsı 

\\'a:.hin~toıı, 1 - Ba-bakan \tur. 4ı,lcndcrcs. foto ınuhabir.<'
.1\dnan Menderes bu sabah New 1 nnin bütün isteklerını gulunı:.i· 

1 
\ ork'tan hareket ederek, Grın· ~erek )etine ~etirdikten so~r" 
'viç ayal'İY!e 14.20 de (Türk:rc Stas:.en ile beraber birı;ok mık-

! 
•aatblc 16.20) Washln;ton DSke- rofon \c sınema objektifinin 
rı hna tııej danı na vasıl olma~- IMıdbınc ) oncldtği bir noktaya 
tur. doğru ı:erlcmiştir. 
Başbakan Mendeus 'e m~i~e- Burada Sta~en, 'fürki)edcn 

1 
ti. Atlan tik paktı Güney • D.ıc.u gtleıı ımımtaz. zı) arelçıye hara· ı 
.\ .. rupa krsıml Ba;ıkomutan ı .\ 

1 

ret.e ho~ ~eldinıı dcmış \e ;ıaıı-

1 
mıra! Wı 'fam Fechtclcr'ın ozel ,arı ilave ctımştir: 1 
uça~ı ile SC')ahat ctmckl<' ıd. • - Sizi, nırmlekı ti 11,;1 ha,· 

dnan Menderr' \e berabe kentinde kabul rtmek!!: ~eırf 
rindckı ıc\at Washington ha\a duyuyorum. Mem'ckct ıfom.i:1 
alanına güne~li ve giiıel bir ha· uzun bir dostluk maıisi v.rdır. 
vada \'iısıı olmustur. Adnan Me:ı Şimdi sulh için beraberce )nı;•eı 
dcre:s. :- anında me~ai arkadaşları gayretlerine devam crliyoı·lar. 
o'duğu ha'dc, nıiitebrssım bir si· Amerika) ı ve Turki) e:;i birbiri· 
ma ile uçaktan inerek kendisini j ne bağ' ayan dostluğun yapac3ğ1. 
kar,.ılaınağ.ı gc'cn yabanc:ı nıeın 

1 

nııı. görü~melerle daiıa d.ı kıı\'· 
!ek tlcrt' :>ardım ıdarecbi Ha- vct cııcceğinc eminim 11 

saııt:ral 
atıldı~ 

role! Sta< en. nı, İ.,Jeri B:ıkarı :\lütcakıben söz a an Mrnderc:. 
)aıdımeı ı T:o!>erl illurph)\'(' n' dcmişlır ki: 
l 1 ri Bakan ığı Yakındoğu is'c- Mcmlcketiniıe dün mu"' 
nnı t dvire memur yardııncı~ı l salat rtıim. ~cw York·a indiğim 
Hcnry Byroade'c mlilaki o'muş- rı>P\'3mı sa: 3 Sü: 2 dı'I 

Güney Doğu Avrupa Komutanı, «Rusya, Türk ve Yunan 
ordularının mevcudiyetini kale almalıd1r» diyor 

- - --, Miittefik Kara Kun·et eri Gü-ı ıunan ~ATO içın bu) üii: kı).ııcl 
• ncydogu A\ rupa Kumandanı ifade etmektedir. «Naboland» da dehi Korgcnaal r:ıu' w. KcndaII. •rürk \e Yunan kum.ı.ndan i· 

, 
1 

1 dun Ke~a.ns~r:ı:1da İstanb~l Pro m le oidu~u gibi her i:..ı mr;ıı-J esbıtı yapıldı p .. iler h lıbu azalarına hıt~ben kketin ıntilkı erkanı ıle de XA· 
hır konuşma ) apmı~ ve czcunı.e TO'nun inki~af ettırdı"i 'akın 

Çanakkaledc ~ara 'Burnu ön· 1 demiştir ki: .ırkada~lık v~ i~birligı 
0

Gun~) do· 
:el'inde ~Dumlupınar• denizaıu-j •- Türki)e Ye BiN:ş'k Ue\ • u Avrupa ve \'akındoğudaki 
mıza çarparak batmasına .>ebe· l<'l er ara ındaki ekonomik \e mü~terek ku\\'ct \e cııını)<"tın 
biyet veJ"en .Xabo:and11 şilebin so.,yal nıuna cbatı tenic cden Lemini işini zıy ... desıy'e kolaylaş. 
de dün bir delil te:.piti yapılmış progı aml..rmız, her ikı memle· tırmtstır. 
ur. ~Dumlupın&r• schıtlerinden ket''" GOnrydoğu Avrupa'lın bu Eminim ki, Türki~cnin a:dıiı 
bir !kısmının varisleri namına, kt ınında ağlaıııca yeri. ·mış bu- ı Ot>\'anıı Sa: ; Su: :; de) 
3'üncü Tıcaret Mahkemesinde 1 
taznıınat. da\a ı a~·:ın a\'Ukat Be 
kir Sami Gomil:en. 11~abolaııd· 
üzerine ihtiyati haciz 'konulma· 
sı ve :eminin satışı talebinde bu 1 
ıunmustur. Bu talebe karşı a~a 
bolando acente ın in a\'ukatları 
tarafından \'erilen cevapta, ~c
mi kıymeti olan 5 nıib ar lira· 
nm, ıa lep•e bulunan blltün ala
caklıların alacaklarına karşılık 
tutulmak §arti~ le ~ atırılacağı bil 
diritıyor ve bu 5artın f ~ Banka 
Si tarafından vnrılecek olan te· 
minal mektubuna derci istcni· 

< Dc\'amı Sa: 7 Sii: 5 ı1Pl 

Türkiye futbol 
Birincilikleri 

An:ldolu Ajanın 

Ankara, 1 - Futbol federa~
)'Onundan teb'iğ ed imiştir: 

1953 - 1954 Turkı)e futbol 
binncilıği final nıusabakaları; 
28, 29 ve 30 ma) ı:. 1954 tarh· 
!erinde Manisa, 'Bmsa E~kişc 
hir: Dıyarbakır; Erwl'um \'e 1 
Scyhanda O)n nar. grup birin· 
tiliği mü~abakalar•nda birinci 
olan aşağıda ısımlerı ' ' :ılı ta 
kımlarla nkara btılge::ıt şam· 
pıyonu IIacettepc k!iıbünün 
de iştirakiyle ) cdi takım ara· 
ında 3, 5 ve 6 haziran lgj4 

tarıhlerınde Ankarada 19 ma 
yıs Stadyomunda ) apılacak
tır • 
Takımlar: nkara llacctlepe, 

<De\•amı Sa: 'i Su: 6 da> 

.\KBA~ o :\l l'Zl,AR 'l'ok) 11 giıı <' ~ler i ıı d e ı al,i bi 
SO\)'t t gureşçı i :u. T k alama nidıe'i ) Pncn Jlıise) in ,\kbas 

arkadadarın ı n omu zıan üst ünde 

Bugün Bayram 
Bugün uŞcker ha~ rantın nın ilk giiniidiir. Okuyucularımızın ha~ ramııu tebrik 

n Ba) ram günlerini sıhhat 'e ne 'e ile ge~irmelerini tcm<·nni ederiz. lianuni 
ıneehuri~ ete uyarak gazetem iz ba) ramın ikinci ve iiçiincii giinlcl'i çıkma) acak, bu
t ün gazr.trlerin yerine Gazetcdler Cemi~ eli larafmdnn uBa) ram Gazete iu ) &) ıula

nacaktıl'. 

Komünistlerin 
Dünya ihtilal 
Planı 

4ısoc attd Prt,, 
Washin"'ton l - Komı.nist· 1 

lerııı, l 9i3 ) ılına \>adar bi. 1 
dÜn)a iht.!Alı çıkarın~a nı · 
tuf planlarının ana hat'a
rını ihth a ettiği sriylenen bır 
ve::.ika hale.n Birle~ık Amerika 
Kongre~ı tarafından incelenmek 
ıedir. Ayan meclisi iktidar grıı 
pu ~ıderi cumhurıyetçi senatot 
Knowland geçenlerde bu 'csı· 
kayı :resmen ha} da ge~irıerek 
kongrenin tetkikine sunmu~tur. 
Senatöre gorc, bu 'e:.ıkanın c· 
sa:.ı Kızıl Çin lıderı :ııau Çe 
Tung'un. kıııllarııı ötcdenbCTi 
kendılerıne ga) e cdındıklet i 

<De\ amı .Sa: 7 Sü: 2 de) 
---oı---

Profesörlü ki ere 
Yeni tayinler 

Husuıı ıunabirınılzd~n 

Ankara 1 - Ankara Uni\'eT" 
sıtesi Sıyasal Bılg,ler l<"akültcsi 
anayasa lnirsu~ü profe.orluğu· 
ne .Mehmet Sabri Savcının. Ve
teriner Fakültei Hıstoloji \'e 
Embiriyoloji profe~örlüğüne 
Zıhni Erençin'in, Z Taat Faki.il· 
lesi süt 'e süt mamuUeri ktir· 
~üsli profc.örlüğiıne Muazzez 
.Eralp, Bitk Be::ıleme kursüsu 
profe.orlügüne Ha) rünııı a bı.
hb'fo. bahcc mimıırisı ve a aç 
landırma kürsüsü profesbrluğu 
ne '.\luttalip Uslu'nun, \'eıcrı· 
ner Fa kil lıe:.i bakteriyo:oji 'c 
salgınlar kiirsilsü profc örlüğu· 
ne Hasan Baskayanın, Dıl. Ta
ri \'e Coğrafya Fakültesi felse· 
fc kürsüsü lojistik kürsüsü 
profesörlüğüne .:\usret Hızır'ın 
ta) inleri hakkındaki kararname 
!er bugiınkil Resmı Gazetede 
:t•ayınlanmı tır. 

---ıO---. 
lmamm polisi iş.i 
İnceleniyor 

.. . .... 
1'EBIÜK ALA:'."I.An - Ba)ram münascbeti3le dun çarşılarda 
hummalı bir alı 'enş olmuş, \C bu kalabalık ak am dük· 
kanlar ı;apanınrıya kadar ele'' am Nmiııtır.' Re. imde b a)ram 

tebnkı eten bayanlar gorulul or 

Mareşal Tito bugün 
Atina'da olacak 

Başbakan Papagos; Türkiye, Yunanistan ve Yu· 
goslavya arasmda tam teşekküllü bir askeri itti· 

fak için anlaşma olduğunu söyledi 
"n.-ıı1oıu Afan·ı 

At na 1 - Mareşal TııoJu hA· j muhr bi daha Korfo a~ıklarında 
mıl bulunan Galeb okul gcmı· kafileye kaıılııcal:ııı. 
:.i bu sabah Yunan kara rula· 
rına sırmıştır. Gemı ~Cl!e Ko· 
ı-ent kana ı sulıırından geçecek 
\C sabah P re 1 manına , .. rmış 
olacaktır. Gnieb c dört Yugoslav 
muhrıti) le ıkı Yunan nmhr bı 
refakat etmektedir. İki Yunan . 

1\larc~al Tıto'nun be) anatı 
Belgrat 1 (A.A.) - Marc· 

şal Tıto dün Yunanistana hare 
keıindcn önce TanJuğ Ajansı 
müdurüne b r beyanatta bulu
narak. Ankara paktının sağlamı 

<Dcumı Sa: i Su: 3 de) 

lstanbul' da ölüm halinde bir 
insan dolaşıyor-

Ya hastamn, yahut da kendisini pazartesi gecesi 
taksisine alan şoförün gazetemizle temasa 

geçmesini rica ediyoruz 

Fatihteki Hırka·i Şed camii 
nin ıkınci imamının, m:un kol· 
ıu la~) iır giyen ,.e basını ör· 
trn b r ba.}anı caıni:1 e okmak 
istemediğini bildırmıştik. Xes· 
ı·iyatımızı nazarı itibara alan 
emniyet 1 inci şube mlidürlüğil 
hadise~ i inrelcmiye beşlam•ş· 
tıT. İkinci imam. hususi polisi 
\ asıtaslylc bayanı dışarıya çı· 
karıacağından da bahsettiğın· 
den. alakalı makamlar bu husu 
su da tetkik eımektcdir'er. Tah 
kıkata de\am cdılmektcdır. 

Nakledecegımiı hadisede be'ki 
de bır şahsın kendi kara talı 

hinden başka suçlu ~oktur, be ki 
de bır 'atandasın ıstırabını h:ı· 
fifletmediğı, biliıkıs alabıldiğine, 
arttırdığı ıçın buton bir ccmıyet 
suçludur. Bunun tayınınJ oku
yucularım za bırakıyor, tefCT· 
ı·uatına hızım de 'akıf olm~dıt.:ı
miı bir 'aka~ ı, hadıse) c ~ahıt 

olan iki :ırkada ınııun agı.ından 
&) nt'n na kledıyoruz: 

•Pazartesiyi sah'ya bağ'a)an 
gece Yüksekkaldırım'dan )a\'aş 
~avas çıkmış, saııt iki sularında 
Tund meydanına varmıs•ık. Ha· 
va guzc dı. E\ltrımıze )a~an dön 
mekte)dlk. Tund M,.~d.ın•nın 
orta )erınde duran k~sket'i, işçi 

(De\ ana :sa: ": ""Ü: 3 dt) 



-ı VAT A N 

DIŞARIDAN GöRüŞLER 

isv·çre'de ir sant m 
tr ında kıyamet Manisa' da sebze fiyatları 

• 

lstanbul' dan on defa ucuz ••••.•••...•...•..•....... •••••••••••••••••••••••••• . • . 
• • • • • • . • . . 
• • • . 

Halk saltanatı memlel'etinde bir hôdise - Bern' e doğru 
yirmişer bin kişilik yüriiyüşler - Hak ve menfaatlerini 

koruma hususunda halkın titizliği 

• . . • . 
• • • . 
• • . . 
• • 

l\lanısadaki Sebze ı.ıuslahsillcri cemi)cti dün gazetemiz• aşa
ğıdaki telgrafı g<indcrmi tır: 

• Buradakı pı;. a 3) ::ı ;;öre İstanbul fi) atlarını ayar'amağı sağ· 
laya bilmek umıdı~ le İ tan bul Be'edi~ e.sinc yptığımız teklifin 
marltanberi kar,ı ığını a·am:ıdık. Buranın bugUnkü sebze fıyat· 
!arını da bildiriyoruz 

• 
~ •.•........•••.••....•.. 
c ene\TC, , Jayıs - l\lal(ım 'a 

denızdekı balıklar denıı.ı. 
ormandakı ınsaİılar ormanı bil 
meıler. . Bu umumı kaıd nın 
cı'velerını h.ıyatın outlın .ıf· 
halarında gormek mumkun
dür. Onun içindir ki menıl k • 
timizde gozumıiz on ındc o up 
biten o ayların hakiki mfı"lfı ını 
:kanamak içın dı~arıd ın .,o. u,, 
!ere ba~ \Urmak daha (a)'dalı 
olur. 

I-1 r s ne )ab ncı mem ket· 
lcre s )&hat etme c Iıı at bu
lan bin erce \atadas mıı elbet· 
te farkına \ rmı ' riır Yaban 
cı memleketi rde go. ulen a!ı
va in ı ığı altında :n n! k •te 
pek goz çarp mı) an bır rck ha 
'kikat'er m ydana çık ır B;ı m.ı 
lıarrirımiz Ahmet E:n n B ) ın 
dış m mleketlerden sık: sık 
gond rdiği ) azıları takıp eder. 
oku)"Uculanmız dıı; gorilşlcrln 
ehemmıyctini takdir clm ktcn 
elbette halı ka maz ar. 

Bu hususta benim de senc
lerdenbert t .. hakkuk etmi~ t c· 
riıbelerım ve mü.ıhedd rım 
\"ardır. Her sene yab ncı mrm 
Jeketlere ) aptığım se) atı at <'rde 
dışarıdan goril§' e cidden ibr t. 
le gözonilnde bulunduru 'abile· 
cek bir çok haklkallerın far
kına varıyorum. Bu def ki se
yahatim mlina betıy e d ka • 
dettiğim bazı ıbrct derslcrını 

Sup r 

• 

-ı 

' 

Yazan: 

MUNİS TEKİNALP 

peyderpe)' okuyucu'arın dikkat 
nazarına arzetme) ı f,.ydah g<i
rurüm. 

* 

. . •••..•...•......•••..•••. 
mekten Ç<'kınm miştır Son za 
manlı.ırda Is\ icr d sut ıstıh
a!Atı bır.ız artmı , arz \ c t • 

!ebı a) arlamak \'C a~ nı zaman 
da sut must hlıklerıni korumak 
lhım gelirmis. 
h\ ıçre Federa . lecl si nın bu 

k;ırarı malüm olur o m z bil
tun mem ekett mıistahsıl ko· 
opcratıfleri. miistahsillerd n 
mürekkep mcs ekı teş kku !er 
tarafından umumi s ferberlık 

'D ı mem bizim ı:azetelcre ak· ılan o.undu. Ardı arkası kesil
&etu mı? 15 gundenberi meyen mıtinı;:lerden ve umumi 

1svıçrrde kıyametler kopuyor. toplantılardan sonr yuka ·ıda 

S.ıkız kabağı kı'o:ıtı 4 • :'i , taze bakla kllosu 4 -5, (az .. scığan 
kilo .. u 4 - 8, marul adedi 2 • 5 kuru~tur .... 

Yukarıdaki telgrafın cevabını İstanbul Beledıyesınin ver· 
mesi icap etmektedır. Bıziın burada belirtc bileceğimi:r: tek nokta, 
\Ianisa sebze müstah: :llcnni11 bıldirdiğı fiyatların burada asgari 
~ uzdc bin daha pahalı olduğudur. Bunun izahını )apmak~a İs· 
tan bul Be'edıycsi lktı. at mildiirlüğünün iıligros ıteşkilatı kur
mak a meşgul çe\'relerine dilşen bir \'azıfedir. Ha~al paha:ılıfıının 
Jutiı,1 •ıddetiy'e lıı~.s,.ciııd:ğı şu sırada İstanbul hem~erbı bu ce· 
rnbı haklı olarak bek! ınektedır. 

On bir lrakh talebe 
Yurdu terke davet 
Edildi 

Gangster Nazif'in 
Muhakemesine 
Devam edildi 

Sok k'ıırda, m ydanlarda, u;nu- işaret o unan 20.000 kı~, ık bı
mi ) erlerde nümayiş er yapı- rinci ) ürti> Uş tertıp olundu. 
Jıyor, protesto mıtıngıerı ter· Bu birinci yuı ınuşt n iki 
tıp olunuyor, İs\ içrede P k ma gun son,ra mü tehliklcri tem· 
lfım olmı)an \ e fakat ba&ka sıl eden teşekkil er tarafından 
memleket erde İSl an. ve d;ıha da sefef"berlik ilan "dıldi ''e ni 
do rusu kargaşalık ha\HI te· ha) el bir mil da fa 

1 
hareketi 0 _ Memleketimizde kalmaları za· ı Gangster Xaüfin muhakeme· 

sirini bırakan muaııam külle· !arak , ine 20.000 k l -ılik muka. rarlı goru!en 11 lrak'ı tııl be sine dün ikinci Ağırceuı m.ıhkt· 
Jer yürilyUşleri görillmuştur. bıl bi~ protesto yiı • U) 

11 
il ya- )'Urdu terk etmeye da\'"~ edilmiş· mesindc devam cdilmiştiı:. Dun-

Bu Yilrfiyu l•rı· n bırincısı ikı ler<lir. Abdiih·ahap. En\' r, Hi- ku·· duruşmada. ".ahit olarak c! in-._ pıldı. ~arhtan hır samını indi· 
hafta evvel Bern §ehrinc doğru rı mcsı hakkındakı kararın he ~am. Bedii, Selim. İbrahim, 7.1- :enilcn Garbis Gülmez. Angeliki 
20 000 kısilik bır hak külle~ Y men tatbtkı şiddet \e ısrarla ta ya, Hadi, Samı. Abdillrezzak, Sa- KandP.iitop, Evdoksiya Papadopu 
le yapılm15tır. lki giln onra 1 P olundu. Iiihaııin isimlerindeki bu Iraklı ıo hadise hakkında bildiklerini 
yine 20.000 kl~ılik bir > iıru} uş Bu yürııyuşlcrc sil tunlar do· Üniversite talebeleri kendilerine anlatmışlardır. Duruşma . gan· 
d.ıha. Yurti) il er mu na cbetiy- Jusu ) azılar hasreden guete- verilen müh!et zarfında yL.rdıı g~ter :::-;azlf Kubat'ın ev\'elce gc. 
le mııruf hatıpler tarafından he 'er m<'mnuniyet e ilave edi) or- terketmediklcri takdirde polis çirdiği hastalık ara ait raporh-
v c n'ı nutuklar slıy 1endl. Ga- kU\'\etiylc hudut dı~ı e<lilecek· rın celbi ve gelmeyen şahit' erin 
. b 1 b lar: Ne birinci ne ıkincl y lı 1 d. 1 • 1 b k ·· b 
zetrler bu milna~~ et e sma· rurüstc, heyecanlarını zııptcd • er ır. çağın ması ıç n aş ·a gune ı-
ka eler, uzun )azılar neşrine mıren hatipler tarafından acı. I İki intihara teşebbüs rakılmıstır. 
d \ m edı~orlar. ö uı k h b" ı 1 «Tarsus» un kamara me-Bu sakın, \'ekar' ı, temkinli g n t ıncı ıç ır soz so) en· l\I!.'rcan'da terlikçilik yap.ın Be 
isvıçre ilere ne oluyor" Bır<ltn memı ır. * kır Eren, ayrı yaşadığı karısı Hu 
bire kopan bu kıyametin sel'ep . . .. 1 rıyenin Aksaraydaki evine giOC' · 
\'e hikmctı n dır? i nçrcde B u l UrUyuşlerın.' bu kı) amet,- rek barışma teklifinde bu'unmıı~. 
memlekrt i&lerl okağ:ı mı ıto - lcrın nrtıce ını .0 rrnm 1· fakat tek ifi nddedilincc, ı;11l:ı 
killdil? Soz ayda mı du til" ebette ı l r~ınız Yınc Isncre ile kendini karnından yara! mak 

Hayır! Bu endi r.lerın hiç bı ıazet eri h b.er \erhoı:lar Ne suretiyle intihara teşebbfis et· 
n \ ıırit d ğıld r. BUtfin bu mı· tıcc h m nıUstah 1 1 '.1• h m miştir. Bekir Cerrahpa~a hasla· 
tıng erde, toplantılarda Bern' mcumı a.5 fHı. 4 ıle) ne ıne kaldırılmıştır. 
do ru )tırıi' u~•erde, te'ü ı mu ı r l KaragUmrilk Nakkaş sokak 21 
cıp hıç hır cihet ~oktur. l\lcsele numarada oturan 61 yaşındakı 

pek basittir· ~M ~ja~w~ ~ ğ Emine Caner mıipte'a olduğu bas 
İsviçre Federal leclısi müs · -· ~ talıktan müteessır olmuş \e af· 

~~~/1~:~i~~·;;~isrlit~e~tr~k~:;. •ı I~ r~;eb~~~~m:~mış~r::e~~~n~~:~h~~~ 
dırm ğe karar vcrmış, bu ka- - ~ __ . ____ . _ _ (!avisi yaptırılmıştır. 
rarın mucıp sebep erini uzun Türk orduları Belediye balık tanzim sa

murunun cenazesi lstan· 

bul'a getirildi 

Ank:ıra \"apuru dUn 17.30 da 
Batı Akdeniıclcn !imamının dön 
müştür. Ge:enler arasıl\d ı Fin· 
landiva ticaret atıı~esi Kari Wet· 
man da bulunmaktadır. 

Barselona'da vefat "den T.u· 
sus 'apuru kamara memuru R..-. 
fik'in cenazesi de Ankar:ı vaım· 
ru ile şehrimiu- getırilmistir. 

içki düşmanları kongresi 

hazırlıkları devam ediyor 

uzadıya ccrekçe' rle ilan et· 
--------------- Kırıma çıkıyor tışına devam edecek 

l\hllet'erarası İçki Düşma"ll rı 
Gene' Sekreteri Dr. ArhPr Ton· 
gue, bir müddettenbcri ş~hri· 
mizdc bulunmaktadır. İçki duş
manlarının şehrımızde lap .c ığı 
kongre hıızırlıklarıyl<' meşgul o
lan Dr Ton~uc dun bir basın 
toplantısı yaparak bu mc\"ıuda 

izahat vernıistir. 

TÜRKİYE KREDİ IU1\KAS11'"1N '.'.\layıs çekilisinde, Eren· 
köydeki Apartıman dainsi, 21\009 ayılı cilzdan sahibi Bay Mch· 
met Nurettin r\Ituğa isalıct etmi tir. 

JS Senedir kirada oturan talihli müstcri unl.an sô)lemiştir: 
•Geçen ~ıl lıir ev in~aatına •başla;>acaktık, fakat kabil ol

madı. Allahtan ümit hiç lie ilir mi? Kısmet Turki)e Kredi Ban
kasının Erenkö)dekl çamlar içinde ;>apılan güzel Apartımanla
rmda oturmakmıs.ıo 

l'ukarıdakl re imcie t:ılihli mii~terimizi Banka llliiılün1 ile 
konusurken g(ıriıyor \1011-:. 

Türkiye 

KREDİLİ İNSAAT MÜESSESESİ • 
MÜESSiSi : SELAHADDiN KARAKAŞLI 

Sayın Dost ve MUşterilerinin Seker Ba~ ramın ı tebrik eder. 

Muhterem Vatanda~larımızın 

ve 

4;9 yıl r.Hel bugıin, 2 lla-
1iran 1475 de Kırımın ft>t 

hine' ha lamıııllk. Karadeııi· 
7.İn Cenup sahili tamamen a· 
lınıııı , noguıta Kurkasya ıs:ı

lıillerl. Uıtıd.ıı Bogdan (!ren, 
liğinc ait kısıml11ıl;ı Şinıa1ı 
KııradC'niz kalmıstı. Kırım ve 
.\zak 'ohillerinıle <'cııcviz
lilerln ı ir:ıret nıcı kezleri \ar 
dı. Bıırılar anı ında bulunan 
Kefe liman Ye şehri Cene\ iz
lilerin Kara(lcnizıleki en Pıü· 
:) üı zahire amlıarlannr te~
kil tdiyordu. Fatih !'ultan 
;\Iehnıet, buraların !ethi ile 
çok ~akından alakadar ol
mu , hanrlıklarını tamanıla
mıştı. H75 baharında Yeıirl 
izam Gedik .\hmet Pa anın 
kumanda ında bulunan iiç 
Yiiz arçalık pblr donanma 
i tanbuı Boğa:r:ından imale 
dogru çıkmıstı. Gedik Ah
met Paşa 2 Haziranda Kde 
limanı önünde demirliyuf'k 
karaya kırk bin ki ilik bir 
kun·et çıkarm ıştı. Şiddetli 
hücumlar kar ı ında mukne 
met edtmiyeccğini anlıyan 
müdafiler, şehrin kapılarını 
açarak te Hm olmuşlardı. 

Gedik Ahmet Pasa, Kefe· 
den onra diğer ~thir ve ka· 
leleri de t eshir etml~tir. 

Aziz okuyucularım, hayra. 
mınıı.ı hararetle tebrik ede
rim, nice r,encıere. 

F. J.'. TÜl,BE~TÇİ 

r 
İki subay motörOn k ç tara· 

fında oturmuşlar körfez n 

Bc'edlye balık tanzim satı 1a
rına hır yıl muddct e devam edıl 
me ine Daimi Encümen tar.ıfın· 
dan karar venlmlştir. Tanıım sa· 
tış yerlerinde balıklar '1ı 10 kfır
la atı 'acaktır. 

BAYRAMDA 

li3nkamız bugün YC yarın 
kapalıd~r. 

B'l~Tamın uçuncü C u m a 
\'e. dördüncü C u m a r t c s 1 
~ünleri bütün şubelerimiz 

ıııii~tcrilcrimizin hizmetinde 
olacaktır. 

YAPI ve KREDİ BANKASI 

-

Şehir Meclisi 
Haziran devresi 
Calışmalan başladı 

'\'P. ılköy l\leıeoroloji is· 
tasyonlarının tahmınlerine 

göre, bugün elıriıniz \C ci
'arındı hna sabahleyin 
puslu \e az bulutlu, iiğle· 

den ~onra bulutlu ı;tçe· 
cektir. Rüzgarlar güne) 
yönlerden orta ku\'\ ehe e· 
serek, hava ~ıcaklığında 
muhim bir aegı§ıklık olını· 
yacaktır. 

J)unku oııcaklık dereeesi 
en fazhı 27, en az 14 san· 
tigrat olarak ka) dedılmiş· 
tır. 

1 Şehır meclısinin haziran dev· 
rcsı ça ' ı<:maları dun saat 15.30 
da İstanbul Valisi ve Beledi)e 
reis vekili profesör Göka) 'ın 
baı:k:ı nhğında başlanmıştır. İlk 
olarak, munhal olan İ. E. T. T. 
miırakıp ığına Mes'ut Selcn'in \ e 
Sular İdaresi rnürakıplığına lla
lidt- Ahıska'nın tayini kabul ed;ı 
miştir. Billıhart' Orhan M~tc. tan 
ı:.im satışları, Migro ve mııhnı
kat me\Zuunda gtlccek cc'sccle 

Kücük haberler 
riyasetçe izahat \'erilmesini talep 
etmiştir. 

Daba sonra üyelerden İsmaıl 
Atalay, makama \'erdiği bırço.- 1 
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ermesi munaaebetlyle cavrlkaıta Itk sı~ c soze aş ayara·, soz ~r:nın 
1 kulunda 29 mans cumartesi gUntı 1 daima kesildiğini söyledi. lsm3;ı 1 
açılmış olan sergi. muhitte büyük Atalay'ın iddia mevzuu oliin t~k-
blr al Ak& ile ltarşııanmıştır. rir' erine göre fakir halka var· 

Ö#renc11erln bir yıllık rwm ça- . . ' • 
ıı.:malarını göstermekte olıı.n gerıı:t dım ıçın ayrılan sosyal y:ır<lım 
ı:, ı;tın daha açılı: b ııunduruıacalı:tır faslından Beledh e memurk.rın-
* Kasunpaşada ı:ıeıa yanında ea- dan hali vakti 'erinde olanlara 

nı.rıı &iıı;ara içen irınall. Sabrı, Hu- da para verilmektedir 
ıcsı nı Esat ıuçUttU yakatanmıtıar- · 
dır. Saat 16 da toplantı)a son \e-
* Dalat Rırat Efendi Sokak 30 rilmiştir. 8 haziran salı günUn· 

numarada oturan ZUıtıye·oın iki ya den itibaren çalısmalara dı:.vam 
şındakl lı:ızı Hülya soda yem~ ve d"l k · 
ehlrlenml.4tlr. Hülyanın tedu·ıaı ~ap " ı ece ·tır. 
tmımıştır. Maltepe camii * DlkUıtaş Slncap Sokak 123 nu· 
mııracıa oturan Hantte Gedik, oa- Maltepe'de bir cami yaptırıl
ruan Şenkader ve tımıı.ıı geçtmıı • masına geçen sene başlanmıştı. 
ıık yüzünden blrblrlerını dövmU$ler Halkın gayretiyle duv:ır kısmı· 
dır Gebe olan Hanıte hastahaneye . . . . . 
ı·atdmlmıştır. nın ınşası bıtmiş gıbıdır. Bu hu· * 19 :.ıayıa Gcnçl k ve Spor Ba - 1 susta banka'arımız ve tıcaret 
ra.mı do:117ııı:rıe İltanfıuı oehrl adı· mtie.)5eselerımiı de yardımd.t 
na Prot. Gölı:ay t3ratından gönde· 1 b kt d v d d 1 
rllen tebrik teıaruına ccva.bl tc~k- u unma a ır. .ı ar ım e en er 
ı ur ~c mulı:ab. ı tebrikler vllAyete bil şunlardır: 
d..rum~tır. Silmerbank S;;tınalma .Müe~sc-
* nmırat sebebiyle bir müddet- sesi 100, Kınalı kırta.;ıye 25, Jo- ı 

ıenberl muvakkaten kapatılan Be· h' A ? 5 Ah , v 1 
bek npur ısteıuı. buıuııden tt.ıba· ra ım ras - , mc. ~ ı ,ıncı 
rrn tekrar ı,ıetme~e açılacaktır 25, Salamon Bcnbasat 10, Ah-

--0-- met Palanduz 5. Bekır :5, adını 

Emniyet Genel Müdürü bildirmeyen iki kışi ~ r. b:r 
kişi 2 5 lira. Yekün 202,5 :ira)ı 1 

veda etti bulm:ıktadır. 
Emni) et gt'ı;l'l mliclürlüğünc j Amerikan gemilerinde 

tayın edılen Jstanbul Emnıyet 
mÜdlıril Ethem Yetkiner dun ak staj gören Denizyolları 
sam buradakı \'azıftsınden fıı en 
ayrı mı~tır. Yeni genel müdtır 
bu miına ebetle ist.ınbul tc~kl
lfıtındaki mesai arkadaşlarına 
dün \'eda etmiştir. 

Dünkü hırsızlık vakaları 

Kınalıada Tekinay sokak 36 nu 
marad:ı oturan Kirkor Uygıın'un 
s rcc ~atak odasına ı;ıren bir hır
sız cekctınin cebındekı 650 lira)1 
ça'mıştır. 
Taksım Babadağ snkağındakı 

13 numar.ılı eve gıren ŞükrU bir 
şapka çal ıp kaçarken yakalanmış 
tır. Bunlardan başka diin şehri· 
mizde 5 hırsızlık \ :ı k'ası daha 
olmuştur. 

Nisan ayı zarfında yaka-

lanan kaçak eşya 

personeli döndü 

Denizcilik Bankası i'e Am ri
kan Export Lines §ırketinın A - ı 
mcrikaya mü tereken ve aktar· 
ma sureti)le yapacakları yo'cu 
nakliyatında her iki teşekküle 
ait gcmi'erin yemek \e diğer biz· 1 
metlerinde mti$terck bir usul 1 
h.azırlanm:ısına karar Hrılmış- I 
ili', 

Bu mak~aıla Amcrık .. n trans
otlaııtıklerınde staj görmek uzc
re gonderılen Denizyo arı başaş 
cısı ~ccdet U::ıta ile kamara amı· I 
ri Nec.ı.ti Rona \'c kamara mc· 
ınuru Hamdi Kıvrak diln Anka 1 
ra vapuru ile ~ehrimiıe dönmUs 
!erdir. 

K NA P P 
BOYAHAXESİ 

Sarın l\Iusterilerınin ve 
dost'arının yeni yılını kut· 
lar \ e candan saadetler 
diler. 

1954 nisan ayı içinde kaçakçı· 
la rla yapılan mııcadcle son urda 
139.987 "ira değerinde kaı;aı: eş
ya c'de edilmiştir. Gilmrük llu-ı 
hafaza teşkiJatı tarafından alı
nan tertibat neticesind" bilhas· 

sa gilney bölgesinde nisan ayı •••••••••:••• 
içinde 174 kaçak \'ak'ası teshil 
edilmiş olup bunun 63 U ml' a· 
demeli geçmiştir, Bu \"ak'a ar so
nunda 132 kaçakçı. bir silah. 9 
mermi, 346 kiitüklük, bir paket 

1 
Amerikan sigarası, 720 defter si
gara kağıdı, 1847 adet çakın k, 
110 kiloı;:rnm çakmak taşı, 49 ki-
logram alkollil lçkıl r. 50 kt'o· 
gram barut, 58 kg. 0,50 gr. dına· 
mit, 465 kilogram ipekli, 34 kı'o. 
gram ytlnlil, 45 kilogram pamuk
lu. 670 kilo"ram elbise, 33 ii:ılo
gram çuval, 4148 ki'ogram \'e 
ı 759 adet çeşitli gümrük ec:yısı, 
168 kiloı;:ram mey\•a ve .:;ebıc, 
2!l26 ki:ogram çeşitli yemek mail 
desi, 250 baş kesim hayvanı, 29 
kilogram uyuşturucu m ıc!de, 
10.120 Tilrk lirası, 288 canlı taşıt 
aracı elde edilmiştir . 

C~- A.K.VA/tlJAll 

durgun 'e berrak suları için· 
dekı binlerce den'z anasına 
bakıyorlaTdı. Kecfer .sigara 
içiyordu. :Maryk de tıbbi jur· 
nalını ihli,·a eden sarı deri 
e\Tak çantası üzerine el erly - 132..., Sevgili Mü~terilerimizin 

Şeker Bayramlarını Hararetle Kutlar 
Kendilerine Sağlık ve Saadetler Dileriz 

le vurup c;luruyordu. Motör. de fena idare etmetıı. Bunu na, tehditlerine, haykırmaları· Hak katle, Rabbit'i elden ka· 
iki mil ötedeki muhteşem New itiraf etmeliyiz. Herıf• müda· na \"e şeytanca cezalarına ih- çırmanın acıSLnı mürettebattan 

1 
JeTscy zırhlısına doğru, ka· faa etmeyi hiç istemem ama tiyaç vardır. Eh. bu böyle o· ç kardığını nasıl isbat eder· 
r.alda yavaş yavaş ilerliyordu. hakikat hakikattir.• !unca onun kabul ettiği esasın s·n?. Her ~eyi bir araya geti· 
Romancı sigarasını denize fıı- ikinci kaptan: •Bana bak, yanlışlığını nasıl lsbat edecek· rınce \azıycı daha vazıh olu· 

dan ayrılarak seri adımlarla 
kıç tarafa doğru yurürlerken 
1 ew Jerse,li'ın muazzam gu· 
\ erıesine de bakınıyorlardı. 

+ · 
BEYOGLU ŞUBEMiZiN 

HUSUSİ OTOMOBİL KESİDESİNE 
t 

KATILMAK iÇiN 

70 ZİRAN 
Pazartesi akşamına kadar 

Mezkur Şubemizde He&ap Astırabileceğinizi Hatırlatırız 

İSTANBUL BANKASI 

la tarak •Gilneş çok kızgın• de hasta bir adam için çok iyi ı - sin.• yor ama gene de .. . . 
d' ı içeri girelim İk"si de çat da re etti, fakat onun her an •Bunu kendisine is bat ede· cıang. clang .. . Motör ~ avaş 
lak deri 'kaplı mindere oturup. tekrar zırvalamasını bekliye· meısin. Hastalığı da bu değ 1 !ar, nıataforlar .. Fakat Xew Jcr 
motör mürettebatının gbzlerl rek uykumu kaçıramam• de· mi zaten? Fakat hCThangi bır sey'ın merdi\enı.ne ~anaşı)O" 
ö.nOnden kaybolunca Keefer di, yabancı da bl ir kı hiç bir ge· ruz, :\lr. \laryk .• 
·Bizim ta:ihimize• dedi. K r . b' . mi mürettebatı ~üıae yilz kö· İkı' subay rnoto"ru··n kenarına ee er yenı ıT sıgara ya· J 

e:Son hafta cok normal hare· karak devam ettı'·. ·Bu Parano tu değı ldir • kt ı o·· 1 · d hl çı ı ar. n erın e zır ının 
ket eıtı. 1ılaryk •Hep öyle ol· >altların, tam delilikle, mantı· •Umalım ki Hıılsey adlı ya· kocaman çel ık teknesı yilkse
muyor mu zaten• diye ce\ ap ki hareketler arasındaki ince bancı da oyle dü ilnür.• liyordu. Bu bır gok tırmala· 
verdi. cDelice bir hareket ) apı ayırma hattı fizerinde ne ka· Bır milddct sonra Keder ) an b'na k:ıdar ~ Uksek, b r 
yor, sonra notmalleşiyor son· dar zckıce ylirüdüklerl şasıla· dedi ki •Gelelim jurnaline. kaç b'ok apartman kadar ge· 
ra her :zamankinden del ce bir cıık b'r şeydiT? Bu onların a· jurnaline. Queeg oradaki vA- nişti Atöliı tamamiyle kaplı· 
hareket daha ... • llimeti farikalarıdır. Bir defa kıaların her birinde kendısini yoırdu. :\laryk yüksek merd ve 

•Evet bili)orum~ Ste\e, bizi onların esas olarak kabul et· aklı çıkarabilir. Sinemaya altı zı ·n altındaki ııı;:ara sahanlı
I-Ialseye çıkarırlar mı der· tıkleri şeyi sen de kabul c· av menetmek mi? Xiçin olma· ğa fırladı. Keefer onu takip 
sin?• dersen ki bu hakikaten mu· s;n., Üstlere aldırıs etmemek etti İkinci Kaptan Köfteye ba 

•Sanırım. 184 cU madde her hakkak 180 dereC'e değil, me Bahriyede en ağır su el ardan ğırdı: • Buralarda bizi bekle· 
gun ortaya atılmaz ki... selli 30 derece inhiraf etm:ş biridir. Gömlek uçları icin kı· ~ in. İkisi. :zincirleri şıkırdata 

·Bilmem ki Halseyin göz.il olabilir • Yaptıkları her şey yamet koparmak mı? Ünifor- şıkırdata mercfüene tırmand•· 
içine bakıp da deli b"r kapta· mazur görülebilir. Sarılığı ele ma nizamnamesine riayet bir lar. Nöbetçi Subav, çok temı.ı 
nımız olduğunu nasıl s!iyliye· alalım. Onun esa~ olarak ka· mayin tarayıcı kaptanı için e- ve çok kolalı hiıkı ünıforma 
ceğım.• bul etıı:..ıeri şeyler nelerdir lışılmamış bir şey olsa bile giymiş, saçlaTının yanları be· 

aBen de pek hoşlanmıyorum Ona göre Caine'deki herkes gene de takdire şayandır. Su yazlaşmış bir binbaşı idi. Mar 
bunu yapmaktan.• yalancıdır, haindir, ise yara· yasağı mı:' Belki b iraz fazla yk komutanlık bürosunttn ye· 

•Hakikat su ki Ste~e. Sa· maz, bunun için de geminin sert ama, su buhranını ör.le· rin' sordu. Subay. kısaca yol 
Tılık, son fırtınada gemiyi hic işlemesi için onun dırdırları· rnek için akıllıca bir tedbir gö ıerdı. İki Caine subayı, ora 

Burası hem başka bir alem· 
di hem de Ca•ne ile aynı fa· 
kaı çehre:.ı değışik bır alem· 
di. Burada bas t:ıraft:ı da. Ca· 
ine'deki teçhizal mrvcuttu, zın
cir'er. kanca:ar, teller halat· 
lar, rnataforalar. Fakat' ne Jer· 
sc:yin demir alma fıleti C:ıine'ın 
topları kadar büyüktü. Zırhlı
nın zincirinin bir tek baklası. 
Caine'i bir tarafından diğerin'! 
kaplamaya yeterdi. Ana batar· 
yaya gelince, kocam;ın toplıı· 
rıyle, Caine'in hepsinden bü· 
yilk göıUkilyor<lu. Burada rliıi 
her tarafta subay ve erltr. ay· 
ni renklerde, yani mavi ve ba· 
uın hdki üniformalar vardı F. • 
kat burada erler iyi bir okutun 
bğrencileri kadar temız, sub v
ları d~ öğretm"n'eri ka rl ar ol· 
gun ve ,titizce tcmizdıler G • 
minin ortasında kule ve tıac ı· 
!ar, üzeri hava dafi bataryalar'· 
'e radarlarla kaplı bir madeni 
ehram seklinde güverteden gö· 
ğe doğru yükseliyordu. New 
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'* J\merilıo.a) ı rc~men ::ıiya

ı et etmekte olan 'fürkiye 
na bakanı Adnan llen
deres dlin Washington'a 
'asıl oldu. * Yugosl3\'ya Cumburba5-
kanı Marc al Tıto bu· 
gün AUnada olaca\;. * Paki tanda tcvkificre 
dcrnm erlıldiği bildirtl· 
di. 

* l\Iare al Juin Çin Rindi 
lomutanlığını kabul et
medi. 

Anadolu AJanLt 
• . Pa_ı_:is 1 -::- Salahiyetli Çe\Telcrden bu gece haber verıldi
gıne ~ore, mut1efık mcrkez.i Avrupa kara, deniz 'e hava kuv
vetlerı kumandanı :\iare. al Alphon..,c Juin kendisıne teklif e· 
dil~n Çi.n Hindi Başkumandan lığını kabul etmem·ş '"e fev· 
kalade geniş yetkilerle dahi bu zamanda Çın Hindioe "'demi-
ycccğini bildirmi~tir. "' 
~ .A \'Tupa ord~su ta •:ı \ \;lll'U na olan muhalefeti yüzünden 

huku!11.etle arası açık bulun;ın :ııare~al Alphon c Juın, dün 
ken~ısıyle temas eden Devlet Bakan ı Edmond Borrcıchin'e 
kat'ı red kararını bıldırmi;tir. 

. ı:ü.kıimet, ikinci dünya harbi kahramanının bu vazıfeye 
tayın;n ın Den Bıen f'u felaketınden mane\'İyaıı sarsılmıs olan 
sefcrı kunetler i~·in taıiyane. bir te~vik ~erine ~eçeteğini unı 
mu~tu. 

nllmls in Cenazes •I latanbul Lbesl e&kl tabllre öğret: 
meni. Yükaek Levazım Okulu es-

' kl Ein.at öğretmeni, Ziraat Veklle· 

K ld ld t1 kö)cillUk şubesi esi:! mUdOrU, .Av a 1r1 1 ~ :>aracoğlU'l\Un eşi; Htr OUn ııazete 
•I aahlo ve Başmuharriri .M. Faruk 
Oürtunca'nın eniştesi, KömUr 'Te\Zl 1 
n Sattf ll!tlesseı.eaı muııuebecl&l Ah 
met Oöktllrk'Un babıASI, Milli Türk 
Talebe Blrltı:;1nden Gündüz Eııe'nln 
dayıaı 

R.\'-İD ::, ~R \('OÖl.l' 
müptela oldufu haatalıktan ırurtu• 
lamıyarak dün sabah saat S 07 de 
vefat etmiştir. Cenazesi dün ı ı Ha· 
ziran 1954 Sah) BakırkörUııdP. Ha· 
mam Sokağında 47 numaralı e~ın

den kaldırılarak Cenaze namazı o,.
leyt mUteakıp Bakırkö)' Çarıı Caml· 
inde kılındıktan &onra Bakırlı:Oy Me 
r:arlıl!ındakı aile makberesıne det-
nolunmuşıur. 

Allah l'llhmet e)'luln 

VEFAT 
Merhum .Mehmet RU~U Bry re· 

BAYRAM 

JOHN 

MÜNASEBETİYLE· BUGÜN' llATİl'.'ELER· 
DE:\ 1TJBARE:\' 

MİLLS ve LANA MORRiS 
taraCından fe\ka!ade surette yarau'an 

DENİZALTI FACİASI 
(TÜRKÇE $0ZLG) 

Göriılmemıs bü) uk film baslıyor. 

TÜRK TİCARET BANKASI 
MUHTEREM MÜŞTERiLERiNiN 

BAYRAMINI KUTLAR 

New York'fa 
Sıcaklar 
Şiddetlendi 

Pakisf an' da 
Tevkifler 

Dlınkü ~a~ımıtda 'datını te· 
es..,ürle h .. ber \'erdığimiz a..,ke· 
ri yargıtay ba kanlığından e· 
nıekli Korgeneral Nıhat An•l
nıı,ş'ın cenaıesi diin ikındi na· 
maıından .:.onra Ş ı li camiınden 
askeri töre.nle kaldırılmış ,.e 
Zincirlikuyudaki A ri mezarlı· 
!!a defnedilmi~tiT. Cenaze töre· 
ninde Bü} iık Mıllet leclısinin 
e:.ki başkan1arından General 
Kazım Özalp, genel kurmay es· 
ki başkanı Orı:;eneral Kazım Or· 
bay; emekli Orgeneral Fahret· 
tin Altay, e ... ki Milli Sa\'unma 
Bakan ı Ali Rıza .\rtunkal. Dı· 
~er general ,.e ıım iraller c as· 
keri erkb \'e ordu b•rlikleri 
hatır bulunmuştur. Cenazeye 
3() kadar ı;elenk gönderılmiştiı. 
'reı·humun ailesine tekrar ba~
-ağlıgı d iteriz. 

Bir açıklama 

ııı.:aıı, Amcrıkan Kız Koleji otret· j 
menlerinden r.o.-eyde Akad, Inhl· 
urlar Umum MUdUrlUl!U ldaro •e 
Yardımcı ı le-r Gnıpu MUdur Mua- ı 
vlnl Ali Akad'ın aıınclrrı Hıı.cıır 
Yalıner'ln hemşiresi. Huldcn Çey• 
retııı: Yüksek ::\1Uhendıs Enver •rar 
man n Ve!a U1esı öğretmenlerinden il••••••••••••••••••••••••ıİ 

'Bir adamın 
Başına gelenler 

Slyazl Tarman'ın tcyzol~rl, sallhatı _____ _ 
nbvandan; ~;;,;;;..;;;;;;;;;;,;;;;:;;:;;;;;.....;;;;;;;,.;. .. ..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-=-=-=-:..-;;;-;;;;;;;;-~-;;;,;-;-

beyanname5İ 

:?3 mayı~ta •1'ek~tıı \e Orıne 

Devam edl'yor Sanayii İsçileri Sendıka , nın 
Yediku'e subc i tarafından ı • 

Anadolu AJans1 Anadolu AJunı çilere hitaben b r beyanname 
Xcw York, ı - Xew York Kara~i. ı - Doğu Pakısıanda yayınlanmı tı. Bir gazete bu 

dün senenin en sıcak ::ününü :e ıevkü cdılenlerden çoğunun beyanname ıle işçilerin p:ıtron 
çirmiştir. Pofü, ıcaklar yüzün· Berlindc top:anmış olan ~sulh aleyh•ne te \'ıke çalı~ıld ığını 
rlen kendini su\a atmak i.te)en Kongre i• ne 1,ıirak etmı~ olan \e bunun, Komi.nforma oyunu· 
lcre mani olabilmek için akşa· :\TevHina Ba~ani'nın lideıi bulun na diisınccc..,·ne yapıldığını • 
ma karlar ıığra~mı~tır. ıluğu •Avami :\lu himan BirJfııü ıenkıd etmı•tİ. 

Hud on Nehri üıerındek; Ge-1 nıen.,uplarından olduk'arı ö~~e- İ"ıaııbııl Tek tıl H 
orges \\'ashington iköprıhunde ııilmi-tır. " t~çileri Sendıka~· bu ) :ılıyı 
7~ metre ~ükackli:-ıen kendi le' Te\kıf edilen ~aıetedler bahi-, ıııenuu ederek nün bir 
rın i U)a at;1ıak . i~ •eyen iki Kara i, ı - ( \P) - Jngiliz tavtih beyannaınc,i yayııılanıı · 
genç kıı bu ı~e ıkı defa te~cb· re D;rnn gaıetc inin ,a7ıi~leri tır. Bu beyannamede -'lııhnıutpa 
bils etmi~ler.se de po is zama· müdur muavini ~l uha~m,..1 Ah alı i~ı:ı 'erin gündP 12 - 14, 

fzmir 
1 

(Husu j) _ Bundan ııında )etı.ıiği lçın muuffak o· dlişşahdur ve \ine ;?azete~.n ile 1 hatta 16 -ııat çal• Lırıldıkları: 

ı \T.\I\ E. Iİ;\E A'K~IJ 
dUn Hakkın rahmetine tanı~u,. 
tur. Cenazesi 2 Haziran 19~4 Çar ıı.m 
ba ııı:ünü (buıunı ikindi namazını 
mUteakıp T~vlklyo Camii ~rtılu· 

dtn kaldırılarak medfcnl mabau•una 
delııedllcccktır. lllcvll raıımet er· 
ıere-

bir müddet önce e rar atmak tamamı lardır, ri eclenlcrinden Ahmed I!a-r1:ı ' bu hal·n -. : k:heılere l'ağnıen ön 
• Bir kadın SU)a atlama)a mu- dün gece ga7eledl' ı:~ıı. u lar"cn ı ıenı>medi"i ileri tirı'ilmek'" ·' ________ sc\lı. ~_lle•i 

\e ıçmek tcn sanık olarak ~·aka ff k ı f k 1 , b -
J \a a · o mu'. a ·at PO 1'·er ta· tC\kıf edıl mişlerdı: '. ı·ı" ·' ~--ıı ıTlirk i •'"leı· 111 teı11 ı' I eden T EŞ E · 

lanan Saffet Er~ ılmaz ile Kadr r d '
0 

· "· " K K U R • .. ra ın an kurtarı mı-ıır. Bir baş r;n muhtelif yeri.:ıı•rdn de a •ı 1 ..,endH·aların Kominfornı'un ağ· 
Karagünun agırceza.daki duru ka kadın da Ea. l Ri,·er köprüsü komünı t tP.vkiC edilm -.·ır . ıına dü-ccek kadar gafil oma· Al:e bUylll!ümüz General ıo:ııı .. : A 
maları ona erm ı lır. Sanık 'ıır üzerinde tam parmaklıklardan numışın btzı dkaı..z bırakııraıı: &ra-
onar ene hap .. H 1 E h dıkları Ye işçilerın RCrek ko· mızdan ebedı~·eu arrıldıııı ı:unde 11· 

. . e. _ uçer se~e ı· • arktığı •ırada kurtarılmıştır. t em Şahinoğlu'nun bir münizm'. gerek e anar izm· ne zak yakın bırçoı: dostlarımız acıı ... 
11' a ur ~une. 38a() ser !ıra pa A~ ııı nehre aı la~an \ e ka) bol an k ld rede <ıör,e ezmek , aııfe ol· rur.ızı paylaşmak ıutrund• buhıııcıu 
ra ceza na mahkum edılmi !er ı bir adamın ce edi hala buluna· ızı o u tar. dır. nıamhtlr. F du!tu kaydedilmektedir. Bı.şta eaıı:ı uıAh arkada~ıarı ol· 

__ , tnerbahçe KulUbU ldarf! heyf!tl duAu halde htımbul Vallal ı:>a .ın 
muhasip fııaaı Etbrm Şahlno hı il~ ccŞjcfj,, jf,.e ofdu eşi Ayhan Şahlnoğhınun bir kız ,. ::ı G!:>l:ay, Birinci Ordu Mülrltl 1 61& ın 

Ba~bakan Adnan Menderes çocuklnrı dünyaya ıı:elmlşıtr Fatma Korgtııeral ismall Ha~kı Tunabo\ .u 
~ıı;nr tıınt vtrlltıı vnrııya 

11
zun ö- Yeniden le k•l edı!eıı •Şı,li • ve .Sayın Bay Kazım Taşkent yu: n 

mılrltr dlltr, Eth~m ışahtn~ıu ıı~ ilçe:.i diin aııt dokuzda mera· aıaı:aıarını ibzal etmek aurotl)lc aı-
<Bası 1 inriı1~1 Bl:ıir House'ıın hemen ~iiz met e•ını t~brlk e<i··. ı• . · ı C 1. ıemtzı minnettar ettiler. BLltUu bu 

J T ~ '· ... ım e aa ıyeıe geçmi~t T. 
ıında memleketim ha lkının. do • re ıne afrdı>. )abaıH·ı mem'eket· ~,.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiliiiİİİİİİiliiiİİİİ~~~-- muhterem bUyUktcrımıze ''e hlzıoc. t ~ttl~ı crcm ordumuzun kcndlı!.ue 

u \e nıuttt'fikı hli~iık .\nıerikan ' ere ~.ırdım idare~inın bd.:>n ve ' tıa:ı:ırladıl';ı büyuk merasime katılıın . 
mil letıne karsı be:.leın ktc oldıı· mcrıııer bin:ısı .ı lik~elıncktedir. 1 .R h 1 b "tienk "Ondereıı zevata te ... kkUrle-• a) ı·anı nıuna c etı,> e u::u n maı nelerden f b ' D .,.. 

~u derın ba!!; ı lık ve itim.ıt hı . .:\ew York J (Anka) _ ııu • • 1 al'en rımızın ıbll~ına ııa:ı:etcııt.ı:ın tavaı;-
lerinl mıkrofonda ;rade etmek nsı nıuhahıriımz I'eridun De ııo·. L u K s sı·nemasında ıııtunu rica cderlZ. \:\11,,\ll \l!e.I 

r rsatına .ıh ip oldum. kan hılıdıı 1) or: 
Bunu o\ <lif(ını zaman :ıde- ı l.ıfe ıınd Time. miic•,st' c i-

ce m<' 'ut değıldı m fak .. t :nni nin ne rhatından ol::ın tanınmıs 
umanda m mll'ket! r imiz :ıt a ın Fortuncıı nıe<·ımı,, ının haziran 
d ıkı do l'uğun pır "' a 'l b.r mi- 1 nli,h;ı ında Ttirkiyeyc ~elınek is 
a'ın ı görmek c dr d r h bir ~u- l(' ) n Amerikan erııı .. ~c-i nı ıir-ı 

rur hı- i du) uı on m Wa h nı:· kutrcek nıahi) etle uzun \'e re
to'l 'da kal c.ığım döı t ıııin z r - ınılı bir maka e ç knıı tır 

Yazının Başıt'kil Adnan l\leo· 
derc,,·ın Amerika~ ı ı.i~ are-ti ~,,
rıa• ııda çıkmış o'ması burada 
lııı\•tik bir tee tir u~ andırmı-tır. 

2 güzel filmden mürekkep muhte em b r pro;:ram. 

1-DELI FUTBOLCU SEYt:\l m:m.ı:~ 
,_ 

W.\LTF;R t HIARİ - iVO~:'\E S.\~SO:\" - SYl..\'A~I \ 
r UIP.\Xİ~t . 

\ e 
..\l K~lDl' ll )JOR.\~ 

2 
Fran:.ızca oz.lü \e kahi>ııhalı b ir f im 1 E\ endıleı · 

KALPAZANLAR YUVASI 31 Ma\ı ID54 
GEORGı-:s R l"'r - COLEE~ GRAY ~~!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!i• 

Haftanın eıı -;:liıcl teıııaşas•. 1 \'I:IH.\ REZ~IE:\" '--

---~~Eii mün"Si'NEMASINDA -; L~;,~~~~!~:~~695' 
:? biiyük film birden 

1 

TUCCAR TERZİ ENVER SEL 
Sayın Dost " l\Iiı~ter lerıoe hı Ba~ ramlar Dı er. 

,--------------------·----~-
6 AY TAKSİTLE 

DUNYA KUPASI MACLARINI ve BÜTÜN 
AKDENIZİ GEZMEK F.İRSATI AYAGINIZA 

GELMİŞTİR ! 

LÜKS İST ANBUl.J GEMİSİYLE 
12 11 .WİRAS - ; n~l\1!\ll'Z <26 (;ıin) 

ısP \~ \ .\ - iT .u,Y.\ - rn \lli!'\ .\ - ('EZ\ \'İrt - 1.18. 
\ - \ l'~.\~İST \:\' gezi,j 

Rıı ahane ~n;) ._ ı .•ıak t'deeeklt'rden a}I' ra j,\İç•·e'cl• 
:ııpılac:ık Dun:~ I<ııp:ı ı maçlarını e~rctmrk ı t \Cn er için 
Trrn \'e Stad~ um Xumaı. J, glrış bilet erı l t;ınbu''dan temın 
c.lılctektlr. 

Aynca Bu GEZi SİZLERE : 
X.\POLİ - nmu - CEl'\OV.\ - l\10:'\TE !\ RLO - '\İS -
K.\.:-\ - B \nSı·:ı.ox - l\I \DRİT - \'AL!\~CI - CEZA· 
Yİ ı: THAflLU::>GARP - lll.\l,T.\ - {ı i ıu r, sor Jll o:u 11t':. 

t :r,,atını \ Cl'< l ı.;ktir. 

BUTÜN BU İMKANLAR 
TURİSTİK MEVKİ.. .... Pe~ın 
ll EKONOMİK ......... • 
JKIXCI ..................... • 
BIRIXCI ................ .. 

183 TL. 6 'l aks.l 
:?25 TL. • :o 
300 T.I.. • 
47() T.L. • • 

QO TL. 
1:!5 'f.L. 
150 'f.L . 
:?30 TL. 

MÜRACAAT 
Tt;RK TURIZ:.\I Sey,ı:ı.ot Ac"n 
tc ı. 'rcpebaşı, Me,sru•ıvr_ı cad. 

No. 50 Clngı!iz sarı:~! 
sırasında 

'J'cl: ~2305, Tclg.: Tf"RK 
TUR!Zi\I • lSTA:'\'BUL 

Anknrada: 
Deniıcilık Banka:.ı \'c Anta~ 

DEl\IOKRAT PARTi E:'ıll~· , 

Ö~ti ILÇE 1. Bahçckapı, Ce

lal bey llan. :'\o 44 'fe: 2:?303 
Tdg. ATil.GA.:\ • İS"J AN BU'C 

İzmlrde: 

Denııcilık Bankası \,e Ar.~a~ 

\Va hıııgton . l (A .A.) - 'l'ıir
klyt' ll;ı-v, kıli ,\dn.ın :\!endere, 
hııgün öğleden >nnra ( 1-.mcl'ika ' 
-aatini lıesaplıyabilımk için 'flır 
ki)e saatine 7 ~aat i'a\'e dm,.k 
lii.zınıd ır) W ~ hiııgton'daki ilk 1 
tt'nıasların.ı ba ıunış \ e yabancı , 
ınemlek<'tlere ~ardım idarecisi, 
Harold Sta :.en'le buluşmu:itur. 

------------- 1 Bu konforan.-ın t'n aı üç aat 
1·uz. Biıım i tıkrannıız l\ıııeri · de\•:ım edeceğı zannedilmektedir. 
ka'nın kendi öz ııihrnlığini ıı ,a göru mdrr hakkındıı ancak ak
ı·arına ola<·ııl..tır. Hiz ılurııınıım~ız şama doğru habt r edınilcbi ~c~k 

2 

DENiZLER HAKIMl (Renkli) 
(Again t Ali Fiaga ı 

ERROI. rı.Y:\':\' - ..\fAl'REE:\' O'R.\RA 

iKi AÇIKGÖZ ALASKADA DENiZCiLiK BANKASI 

bu işın bu hale gelmesine 
sebep oıan arındır. 

Lise. noTmal talı ilin sonu· 
dur. Daha :;ukanki talı ıl ha
;) ata değıl, mesleğe ait aka
demi çalışmalarıdır. B'r lise 
talebe i otoınob'l çalı~ or, ku' 
tanıyor Ye satıyor. Bunu bir 
liseli yap•yor. Halbuki talı.il 
in anı kemale goıiiırnek için 
tek )Oldur. 

Kuçük çocuklar ıb~a.ıı .• 

tır. 

W~ hington, 1 (.\.A.) 
F!'ance Pre c ve l.!nited Press 
haber ajans:arının bildirdiklen
ne gôrt' . .Ba~kan Ebenhower rıır 
.ımba giinli Grinviı,· ayariylc .5.ı" 

at 13'1.e 'l'ıirkiyt' Başbakanı Ad
nan ,\lrndel'es'i mii'akata bckli
yeccktir. 

nu mii'fıkat daha evvel har.ır· 
Ianrnı.; olan pro~rama göre cu· 
ma günü oğle yemeginde yapı
lacaktır. 

) apılı~ or. Bunlar ftüzel şe)
ler. Fakat, killtüı· seviyemiz 
Batılı milletlere bir an önce, 
)akla~ttrılmadıkça. maddi e· 
sel' eTi.n !aı.la cle.ğeri olmaz. 
Fabrika yıkılab:lir. yakılabi· 
lir. sökillliı> götürüleb' lir. A
ma içi aydınlannı•s kafalar 
milletin çokluğunu teşkil edi 
) ok a, her şey yeniden can
landırılabil'r. 

... ( Loct İn Ala~ka) 
BUD .\BBOTT - LEO COS'l'ELLO 

rünıtİYE EMLAK H!EDİ ~ANltASI 

... 
il') 
o. .. 
• .. 

9erVllndan tl.uiu SabibU ap11a~a Çalı un Bınka 

Jankanlılıla f'lltlil.. ~ar~ılı~ lı 
1ııu1, Slr'at 
Mndut H lirtdılrrt' 

h ımait hiı hadltri 

.\t .ıcleh-;;-;ıdesfs 

'TASA~~UF HESAPLAF<INA 
faiz Vt 

31 
17282 

Hesap No: 

Bir 

2741 
2282 
4184 
134 
652 
414 

14 
175 

Mayıs çekilişinde 
Hesap nnınaralı 

ADNAN TAYER 

Yüzen Köşk Kazandı 

Ve 

:Ue abat Aktuğ 
Cemılc Akkum 
Lıgor Sim~ anoğlu 
Ra ım Ilkıs 
\hmet Duygun 
Elham B rinci 
:\1chmct O!nun 
.\!i Guzel 

. Kazondılor. 

lP • 

Balıkçı Teh..ıesi 
Şarpı 

~arpi 
Yalo\a İst rahat' 
Yalova lstırahat 
\'alo\'a istirahati 
Yalo\'a 1 t :rahatı 
Kıbrıs Se~ahati 

Her on be~ günde bir sekiliı 
Her ay bir Ev 

ağz sut kokan çocuklar .. ku
mar oynamı lar. K m b' 'ir 
hangi kumar.. onra öfkelen· 
mi !er. sonn da bıçakla mıs· 
lar. 

ilk iiğretim dnasını kö· 
kimden hıılledcce.k bir politi 
ka~ 1 de teklemek b ;zim için 
ıe\'klerin en. bü~ iiğüdüı· .• 

AKŞAM 
Denizcilik Bankası Bankanızdır 

E bu ne bü) iik tezadd r. 
Çocuklar böyle olur a, öte· 
k !er neden olma·ın? 

Hadise şudur ki bu cemi· 
vetin bir eksıği var \'eya b r 
fazlası var. Onu osyoloğlar 
arasın :tıuısun .. fakat ~u par
mak bastı!:ım noktaya "<la liit· 
fc.n dıkkat etsinler.• 

HALKÇI 

YUHEK'l'EX 
\l,KISLARIZ 
~ih:ıt Eıim illr• ôğrelım 

me clr: inin ehemmjyetınden 
bahisle diyor ki: 

•Bugün Türkiyeyc .'.me· 
r k:ın yardımları ve diğer dış 
krediler büyük ekonomik 
ımkSnlar \CTiyor. Yol, fabri· 
ka ,liman, elektrik santralı 

\'.\TAXDA~ \ 11 .\ Y\' \ ~ 
\'EMEGİ 'ımiREX ~IE~
J'.\.\T DÜSKt.'Xl.ERl 

Cemal ReCı k bir değil' men· 
rl~ bulunan \'tıtlik , J..mtıu buğ 
rlaylardan bahi'J" diyor ki: 

• 'Ruğdayları nıuayer:e eden 
cağlık nıiirakıbı dıı. merkez 
hekimi de, bun'arın kal'hen 
) eııilemiyeceğini, anrak hay 
, an vemı olarak kııllanılabi
lereğini söylemişler. 

fnsar, vaıandac! Böylele· 
rıne vatanda~ demek dahi 
caiz değil. Hasi , süfli men· 
Caat uğrunda vatandaşın ku· 
ru ekmek lokmasına bu ka· 
dar hayasızca kasteden ki~i
lerin Tatandaşlık değil, insan 
lık camiası iç.inde de yeri o· 
lamaı.w 

~~~~~~~~~~~--~~!!!!!!~!!!!!--~~~~!!!!!!~~~~~~!!!!!!~!!!!!~~· 
HOS MEMO - istifham? •d. ',f.,.-



~ . .._--------------
as ve Tunus'ta vaziyet 
gittik~e kötüle · o 

•••••••••••••••••••••••• ..> ••......•.•. ..•.•••....• ,. • 
Suikast/er birbirini 

sında 
takip etmektedir. 
heyecan artıyor 

Halk ara-
. . 
• . . . . . . . .••••..•....•••.•...•.•.. 

F.is'd.ı 'azı)et gı.ın geçtikçe 
kbtülc~ı)or. Kaıab anka'da 

suık Uer birbırını t2kip ct
mekk. ı tikla' cereyanı g.ltik-
c genışlcm ktcdir !-"as'd::kı 

Fransız fe\ kalAde komıscrı 
General Guı laume uik. stlerın 
önüne geçmek içın şıddetli ted
bir <.'r a mış. Fransıılara t ır .. r
tar Merakeş paşasının Berberı 
kıtalarından bır ı., mtnı 1 a· 
ublanka) a getırterek ş hrin 
muhtdıf kısım'arın.ı )Crl ,tır
m i ti. 

Bu tedbir beklcnıl n netıcc
yı vrrmedı, uıkast'ar azalacak 
;erd çoğaldı; bu defa Berhrrı 
kıtaları da taarruza uğru) or· 
lard . Fran a htikumetı, \au
~etin a dığı şekıl lizerıne, şid
d et politıka ını bırakarak anlas 
ma ) o'unu tutmağa karar \'Cr
dı. General Guillaume geri çağ 
rıldı. 

Fas'a iptida eski Cez:ıir va
lbı Na<'.,.e'en'in gönderı!l!nesı 
dli unlildti \ e kendisine tek if
tc bulunuldu. M. Naegclen sos 
) !httir. Ccıairde umumı \'&" 

li ığınd i)i bir hatıra bırak· 
mıştır. Fasta da muvaffak ola
cağı fimıt edı'ı:> ordu Fakat bu 
zat F:ıs'dakı gergin vazi.> et kar 
ısınd.ı bol le ağır bır \azıfe~ l 

kabuı etmek ht m dı Bunun 
üzcrıne .> erıne Françoıs J.acos 
t c ta) ın edıldı. 

L aeoste 49 l a~ındadır, Harlc.-
' e mesl gındcn l eti mı~

tir. En·rlce bir müddet Fas 
Fevka ad komiserliği umumi 
btiplığını ;) apmıstır. Bu vazi
fede bu unduğu sır'lda Fash'ar 
la du~up kalkmış, e ki Fas s,ıı 
tanı ıle do:.t o'mııştu Bu "'e~p 
k tayinin Fas!ıl:ır tarafından 
iyı kar~1 anacağı fimit edilmek· 
tcdır Fakat g len hıberlcr 
.>eni fevka Adc komi-er hık:.ın 
da hareket tarzına göre bir 
karar verileceğini gösteriyor. 
J-'aslı .ır şahıs değişmesinin hiç 
bir mAnft ifade etmedil?i. takip 
cdılen usulün değiştinımcsı lA
:z.ım gddiği kanaatindcdır. De
ğıcme i beklenen usul de ta~ık 
polıtikasına son ver rek F2s ın 
i tiklalinc rıayet edi'nıcsidit 
} aslılar Frans.ının bir çok de
nemelerden sonra nihayet bu
nu kabul ctmeğe mecbur o'ac.ı· 

ras fc\ kalade komi~erliğiııi .ka
bul etmenn mebus :\ ıegclen 

RÜBİ 

•.•....••.•.•••.......••.. 

l 'a 'ııı azledilen fe\·kalade J..omiseri (:1>ııeral GııillaunH· hağıfa), 
kendi indrıı e\\ clki fcvkaliide komiser lU:ırcsal Jııinlc lıir l ıktc 

ğını SÖ)luyor ar. dctt nb ri Tunu açıklarında 

Kuze;1 Afrıkada için için kay 
nıyan bir memleket de Tunus-

tur. 1''ran a. Tunus fevkalade ko 
rnıserını epe) cc zaman e\"\ 1 
de~iştırerek yerine ev\ eke •ru
nus'ta bulunmuş olan Voiyard'ı 
ta; ın etmıştı. Bu ıa t bir ısla· 
h t projesı hazı'ıyarak bunu 4 

:Martta illın ettı. Fakat bu p o 
je Tunu luları tatmın etmc
mıştır. Tunuslular da, her .,ey 
den ewel i.stıklı'illcrı!lı.! hürmc• 
cdi'mesini istiyorlar. 

Tunus'ta İstiklal ınücadch::ıı 
) apan .} eni De tur par'.ı::ıınır 

lideri Habip Burgiba uzun müd 

\'eni komiser 1.aco~te 

bir adada mevkuf bulunuyor· 
Burglba geçen hafta buradan 
a ınarak Atl.ıntikte. Fransız kı 
yılan açıkl.ı.rında kJçıik !>ir a· 
da}a nakledilmiştır. i tık lıl ta 
raftarları bunu iyi kar.ılanıa· 
mışlardır. 

Diğer taraftan Habıp Bur~i
ba bir 1' ran:;ız gaz tcsın• be
~anatla bulunarak demıftir ki: 
·Ben Fransız diışmanı değilim; 
bilakis Fransızlarla işbirli~inc 
taraftarım. Fakat istıklalimizc 
riayet edı'mck şarti~le. Bu ka· 1 

bul cdılmedıkçe Tunusta sukii 
netin ıe Is etmcsınc imkftn )Ok 

tur.• 

g on gunl rin dikkate şayan 
iki hadısesi Fas ve 'l'unııs· ı 

d ki iki uik.ısttır. Fas'da esl;i 
fc\•ka'iıde komi er G neral Gu
ill.ıunıc Mera keş P.a .ısına 'eda ı 
zhareti ~apmak uzere bu şehir 
de bulunurkrn bir bomba pat·· 
ıaıııış, 36 kişi y.ıral.ınmıştır. [ 
Bunun 26 sı asker, onu sı\'il· 
dlr. Gcn<'rnl suikastt n kurtul 
muştur. 

Kazab'anka .ehrinde de l\lera 
keş Pasasının askerlerinden i
kisi tabanca ile ) aralanmış· 
tır. 

Tunus'a gelince burada iki 
asker bir araştırma yapmak is 
terken ö'dürulmıiştiır. Bunla· ı 
rın ikisi de Fransızdır. Dığer ta 
raftan ) erlilcr de Fransızların 
çiftliklerine taarruz ctmeğc 

mahsulü, binaları yakma~ ı b3Ş 
lamış'ardır. Bu arada birk ç 
I"ransız çiftlık sahibi de ö'dli
rülmüştiır. Bu \'aziyct kat-şısm 
da bir kısım Fransızlar çıft· 
liklerinl bırakarak şl'hirı~re 
sığınmağa haş!amıslardır. \ az.i· 
yet gergindir. 

MÜESSESESİ 
(Beyoğlu lstiklôl Cad. No. 423 Tel: 41496) 

Sayın Müşteri ve dostlarının Şeker Bayramını Kutlular. 
l•s::?:J==r.!:m-- . . . 

HURDA SiLiNDiR SATILACAK 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden : 

1 - A ag•da muhammen bedeli. seçici temi.net ınıkları 'e satış saatleri ) az lı S lindırler 
açık arttırma suretile 9 Haziran/1954 çarşamba ı;:ünil satılacai•ndan istc;klilcrin iha· 
le gun \'e saatinde geçici tem'nat makbuzları ile bıan bul - Kuçilk~alıdaki :'ılüdürlli· 
gümuz binasındaki Komisyona müracaatları. 

2 - Şarın~me \e sıhndirler her gün Bölge Miıdür!üğünde gorU!ebilir. 
3 - CX) Işaretli sllindırler B ursadaki 16. Şube Şef1iğindcd ir. 
4 - Geçıci teminat ihale) i m üte akıp ke •n teminata iblilğ edilecektir. 
5 - Satısı ) apılan hurda malzemeler 30/Haziran/1954 çarşamba günü ak,amına kadar ta· 

mamen tes im alınmış ol aeaktır. (6054) 
Cinsi 

10 1 2 tonluk A\elınrr 3 Tekerlekli sılindir 
10 1/2 tonluk ~n<'ling 3 Tekerlek' sil nd r 
12 tonluk Henchel 3 Tek erlckl sılınd r 
12 3 
12 3 
10 G.K D. 3 
8 rnclıng silindır 

11 8ehwartıkopff s ılindir 
11 
12 
12 
10 

(X) 12 
CX) 12 

Ru tan s'lındır 
Hcncehel s l:ndir 
Henschcl s l ndır 

Siul 
'.:'io: 

1-6001 
1-6079 
1-6013 
1-6018 
1-60il 
1-6027 
1-6031 
1-6020 
1-6021 
1-6044 
1-6175· 
1-6033 
1-6023 
1-6024 

:\Iuhammcn 
Uedeli 

900.-
900.-

1000.-
900.-

1100.-
1000.-
650.-
750-
750-
750.-
750.-
700.-

850.-
850.-

Gtc:ki 
'Teminat 

6i 50 
6i.50 
7500 
6i 50 
82.50 
75-
48 75 
56.25 
56.25 
56.25 
56.25 
52.50 

63.i5 
63.75 

İhale 
saati 

10.30 
10.50 
11.10 
11.30 
11.45 
1345 
1'1.05 
14.25 
14.45 
15.05 
15.25 

15.45 
16.05 
16.20 

l tanbul na ın Teknisyen· 
!eri Sendıkn ı 

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 
Mtibarek Ramazan Ba~ • 

ramın n, Turk m ileti ıç n 
neşo \C saadet kaynağı 
olmasını temenni eder. 

İdare Heyeti 

Topkapı Sara)'t Müze.>ne 15 lira kadro m:ıaslı b:r memur 
alınacaktır. 

Talip'.Prin iyi derecede foto graf is erınden anlaması, duru· 
munun Memurın Kananunun 4 'iincu maddesıne U.} :un o:ması 
ve asker'ığini yapmış bulun;n ası lazımdır. 

10 haziran 1054 perşembe gunfi saat 10 da vapıiacak eh· 
li)et imtihanından evvel isteklilerin müze ka;cmıne dilekçey-
le nıilracaat'an (i l40) 

• 

VATAN 
__________ ,,_ _________________ --- :? - il - 1954 _...,/ 

6ENERAl-ALi'·FuAr:~CEBE$0Y~ 
- • :.Jo' .. ' ",. • • .. • 

Cenıal Reşit Rey'bı 
Paris konserleri 1 

-ıos-

Değerli bcsıecımiz Cemal Re· 
şit Rey Fransa) a yaptığı 

sanat gezisındeıı dönmtış bulu· 
nu:ı or. Gene im yıl ıçinde Yu· 
gosıa,•yada Üskup \c Belgrad· 
d:ı \<'rdıği konserlerden ,·e oru 
d:ıki başarısından daha önce bu 
sutunlarda bah~etmistır. 

Fikri ÇİÇEKOGLU 
bir ha\'a içinde sona erer. Dör· 
düncü kısım .Moderaıaıncnto 
anımatoP. Bazı ovun hayaları· 
mızın karakterıni ·taşır. \'ırılioz 
Juğa dayanan gU~· pasajların bol 
hol serpiştirildiğı sonat formun 
da bır parça ... 

Sovref Rusr 't• 
Cemal ncşid Re~ 'ııı son belite 

lcdığı eser o'an vıyolonsel ''C 
orkestra için ~Pieec Concenan 
tcs» ı 6. "tayıs 1954 giı nlı Pa· 
riste Chnmps l~l) sce tı:ı atrosun 
da ilk defa o arak <;alındı . .\!il 
li Fran ız orkestrasını tanın· 
ınış er \ndı e CIU\ lens idare 
cdı:ı ıırdıı. Solist. m~m!eketımiz 
de çok se\ ilen \ ı~olon elıst Pi 
Nre Fournier idı Restcrı es<.'ri 
ni bu tanınmış \'•) olonşc•iste it 
haf etmiştir. Cemal Reşid Rey 
hem hıı esrrın ılk çalını;ıında 
bulunmak, hem Fransız rad\O 
ya) ınları "!illi Oı·ke•trasını !da 
re eclıp •Çağrılış »adlı scnfonık 
poem'ni ikinci defa dinletnıek 
için Par se gıımiş bulunuyor. 
•·Pıeccs Conccrtantc • ın ılk 
provasını besteci ~ylc anlatı· 
yor: 

l'ıcres Cone, rtantc,.,, ın C'\" 

.ındığı Chaınp, El) scc tı,·atro· 
su iıç bin kişi alnbi!ec!'k bir 
k.un•er sal(jnıı Bır ıek yrr boş 
kalmamacasına dolu. (Yalnız 

Illh Cke'cimizin ocası lıoş') Hu 
kon~ere Paris ha kının koşuşma 

idare edenler ____ ____....., 

•Orkestra sanatkiırlarının no 
ta sehpaları öniıne ilk defa ko
nan ) ahancı bır e er ... Ve sa· 
Jonun bir köşesinde hc)ccanla 
bcklı)cn ben ... A~larca harca· 
dığını. şurasına acaba bu Ee. i 
sığdırabilır miyım, şu dü~iince 
)<' j!'r bulabilir miyim, şu duy· 
guyu işli) ebilir miyim dl\ e akla 
kara) ı seçtiğim ve sc,,lcrinl an 
cak hajal cılebildığım e erımı 
niha}ct ilk defa dınlı)ece .. tını. 
Bu ilk wo,•a bo) un<'a bır mu· 
ciı.c karşısındaymısım gio! hav 
l'Ct'er içınde kaldım. Tasa~\ ur 
ediniz. ki nota kiğıdına işledi· 
,!!iniz en ktiçiik. en olmı:ıaca~: 
deta) !arın her an realize o du· 
ğuna ,ahıt oluyorsunuz. Ancak 
ha) alınızdc yaşıyan ses er en 
mükemmel ;ekil<le hakikat ha 
lını alıyor 'e sııi bü) ü Ü) or. 
l\lılli orkestranın bu derece mu 
kcmmc! de ılrajına, intıkal sil 
ratine \e orkestra efinın en 
küçuk detay'arda bi e göst~rdi
~i ıitizliğc anide ce\'3P \'erme· 
sin!' s:ışmam:ık mümkün d·~il. 
Geçen yıl a~ nı orkestra} ı ida· 
ı c etmek talihine mazhar ol· 
muştum. İ tcklerinize bu ka· 
dar ko'ayJık'a ce\'llp \'!'ren Ye 
niyetlerinizi sankı önceden ~e· 
zen bir orke.stra ... Bu ilk pro:a 
dan sonra orkc ıranın idare· 
eilcrinden b:r zata ha) ranlı· 
ğıını anlaıırken dedim ki: Ru 
orkc-tra ile bir tek prorn ye· 
ter. Bundan sonra in an gü· 
\enle kon ere çıkabilir . .\lııha· 
tabını gıılumse<li ye: Aman. bu 
söj ledıklcrinizi orkestradan 
kimse duymasın' dedı.• 

Cemal Reşid . vi~olonsel \'C 
orkestra için Pii'ces Coııcer· 
tante , mı 22. Ocak. 1953 de 
tamamlamış, Eser dört parça· 

ına cbep, Andre Clu) tens gi· 
hı tanınmış bir orkestra şC'I i· 
nln Orc!ı stre Natıon:ıl'ı idare 
etme i. beş ) ıldır hu orkc tra 
ile kun rr vermemiş olan Pi· 
crrc F'ournıcr'ın bu kadar lizun 
bir a) rılıktnn sonra kendi ini 
ıik d<.'f:ı dinletmesi ~·e birlncı 
defa ça ınaeak olan brsıecim'· 
zin <.' eri •. Paris dinleyicisi dün 
) anın en gUç hegenen insanı .. 
.Musiki münekkitleri kılı kırk 
yararcasına eseri didik didik 
ederlerken bestenin talihi de 
bu kesin hükümlerle belli olur. 
Bo~ le bir dinle) ici ,.e miizis) en 
topluluğu karşısında Cemal Re· 
şııi'in heylcanının derecesini 
tahmın eımek güç bir şey ol· 
masa gerek. Bestecimiz eseri· 
nin çıılınışınılan bah,l'<icrken 
söyle rli)or: oFournier, Adagi:ı 
daki kadnnsı çalı,>ordu. Viyo· 
lonselıst o anda gözümden si· 
linrli. Karşımda sazını dinlt'di
ğim mistık bir \'arlıktı sanki.. 
S:ınki Dlevlıina'nın \'e Yunus 
Emrenın huzurur.da ~ ıllarca diz 
çôknıiiş, onların şıir ve musı· 
kisi) 'e kendinden geçmiş bır 
sanat adamı ... i\otalara sı~dır· 
mak i;;tediğim duyı:uları na .. ıl 
bir ~ezişle uka'amıs ve bu ka· 
dar derinden aksetlll'menin ) o· 
:unu nası' bu'muştu. Koc-a sa· 
!onun soluğu kesilmişti ... .,, 

F..ser çok değcniliyor, alkış
lanıyor. Orkestra şefi ve soli:.t 
tekrar tekrar çağrılı)orlar. Sa· 
!onun her ~anını arayan o::öt:e::
'oeadaki besteci} i nihavet bula· 
bili) or. Bu sefer alkışlar daha 
kuvetli \ c dc,·amlı... E.~erının 
mukaddcram;ıı ıayin eden bu 
tezahürler. sanat a<lamının bi· 
ricık \e en büyiik mlikflfatı .. 

Baska ve ilelerle de belirtti· 
ğiıniz :;;ıbı sanat ~ oliyle kendi· 
miıı tanıtmak 'c sevdirmek her 
.>ol dan daha ke tirme .. Cemal 
Reşlrl R!'~ 'I, ,\dnan Saygun'u 

mu kı dünya~ı Tiırk be tcci i dl 
)!' tanıyor. St1na Kan bir Turk 
kemancısı, İdi' Bıret iistiin bir 
Turk ı tid.ıdı. Dünyanın bıj· 
ylik ~aııat İncrkr.-ılerinde sanat 
adamına değer biçilirken onun 
ba~arısı yurddaşlarının da ı:öğ 
sünü kabartıyor Sanaıkiırları· 
mızın başarı iyle hepim iz. Ô\'Ü" 

nü) o ruz. 

Ses Tiyatrosu üç aylık bir 

1 921 ~ ılında Rus Sov~ et hU· 
klımetine hakım olan ş:ıh· 

siycl er ile bun arın idare ve 
siya etlerı hakkındıı o ıaman-
1.ar elde ctmış oldıı~un1 malfı
ınatı ,·ermek istı,>o··um. 

Bir çok ihtilall~rdcn sonra 
e ki Rusya İmparator!~ığunıın 
mühim bir kısmı üz,,rinde zor
la kurulan So\')0et hUkümcti, 
hariçteki irra \ asıta~ı olan U· 
çuncü Enternasyonal \'e Km!· 
ordu ile her türlü keyfi ve ör

. fı usulleri rehber ittih.ız eden 
ve çok geniş bir tcşkilAtı bu
lunan Çeka adlı bir organizas
yondan müteşekkildi. Bu orga
nizasyon aynı ıamanda Çeka· 
nın hima) <'Sİ altında idi. 

Bu idare şeklen butün ame
le \e kö;lünlin fikir ve karn
riyle hareket edi) ormuş gibi 
gorünmek istiyordu. Fakat h:ı
kikatte ise, kongrede ve Sovyet 
hudutlan dahilinde bir kaç 
şahsın diktatörlüğı.i tekmil iş· 
lcri \'e ihti:a'leri idare erlı)or
du. Gerek So\1·et idaresini leş 
kil eden komi::ı rler he) eti \'e 
gerekse .:\Iillellerarası merkez 
icra komiltsi idare \'e umumi 
siyasetlerinde beş diktatörtlen 
almış oldukları emirlcrl harli
yen :ı erine getil'mekle mlikel
lef tutulmuştu. Dikta tö;lerin 
ba~ında Lenin var:h. Di~cr 
dört tanesi de sır.ısi) le un!aı·
dı: Harbiye komiseri T.-oçki, 
:'ıiillıyetler komıseri Stalın, 
Çeka Rebi Dercenski ve Rus 
komiıni~t Parlisı umumi katibi 
'.:\tolotof'du. Bunlar de\ amil su 
rettt- içtimalar 'aPI) orlar. Şu
ralar Cumhuriyetleri ile Mıııet· 
lerarasına ait idarenin esaslan 

hakkında giılic<' \'erecekleri 
kararları \'e teb ığ'eri hazırlı

yorlaroı. Birnhara ya Rus Sov-

Churchill'i fenkid 
Eden eser 

dan kurulmuş. İlk khım bir memleket turnesine İngıltcrcde ikinci Dunya Har-
Allegrctıo. Bu parçada dikka· binin deniz muharebelerine dair 
ti çeken cihet, birinci temayı çıkıyor bir eser çıktı. tngiliı bahriye su 
kuran altı nota ile bunları t:ı.· Haber aldığımtza göre ıSe .. Ti· baylarından Ro:.k ill tarafından 
kib rden sckız notıının Pierre ~·azılan eser hu"ku· met tarafından ) atrosıı • önünıüzdekı gunlcrdc ~ 
1Fournıcr ismindeki harflerle li d d k b' bastıı·ılını•tır. ç ay evam e ece ır tJrneye " 
t kabıil t'tmC'sırlır. P.e. tcc! bu k k d Eseı· baştabaşa ı·n1dı'kı' Ba•ba-çı ·aca ·. bu turne e sır:ı .. ıy:e ~ 
sureıle ilk temayu C>crini it· Bursa, İznıır \ c Ankar:ı:la tem· kan Churchil''ın Bahriye Ba.kan-
haf ettiği sanatkarın arlında~ sil'er ,·erecektir. Tur:ıeniıı prog- lığı zamanındaki idaresini ten-

kçekıp çıkıırınıs, E erin ikineı ramı şu ~ekildc tertıp e<lilmı;- kıtle do:udur. Muharrir bilhassa 
ısmı ,Leggicro c con spirito•. tir: harbin iptidalarında :-:ornç'e 

Adından da :ınlaşılacal!ı gibi bu karşı ~ apıl.111 hareketler csı•a-
d b. s h k k · 10 haziı'and:ın 15 hazir.ııı-ı ka· " parça a ır c erzo ara ·ıerı sındakl müd.ı.ha eltri lenkit edi· 

,·ar. llafıf, o~rıak ve şakacı bir ılaı· Bursa Tanaı·e sincmıı~ında, 
lkarakıcrıle. Bununla beraber 16 hazirandan temmuz Ol'ta• ırı- yor. ~lescıa :\an ik'c karşı ) a 

n.ı kadar İzmir Açıkhw 1 t:yat- pılan ıııarruz tamamen Lond· 
tatlı ve hülyalı bir ikinci motif dradan idare edılmictir. Zırhlı 
d 1 • d r d ı · b rosıınrla, ağustos sonu:ıa kadar .,, · e var. .ıc orınıın a >ır es· krııvazôrl<.'r kumandanı Kontr· 
ıc ÜçünC'Ü kısım <' erin en ı?e· rl;ı Ankaradan temsiller ' rilccek 

i d 
. .. b' tir. amiral Whıtworth kendisine bir 

n S p:ırçıı ı: A agıo. Once ır . birine zıl iiç \'azlfc vcrilm.sin· 
Fu~ato i'e başlıyan bir giri~ Se~ ~ıyalr~ u~un t~:n k. drosu: ı den şika;et elmistır. 
cfu~ ulur. B'r ~irizgahıan sonra na lla\clen lt~ jt·~n ~,ıpn P.a_l•:!~ Donanma başkomut nı da sa
ilk motif ,·e bunu takib eden de t~rne:ı c ıs ırak "'ırcl'k.ır. lahiyet ve mes'uliyetıc~l':ıin kı
bir k:ıdans. Bunnn ıırdından a· Te111sı l ed:ılecek ~ er er şuı:lar- sılmasından sık sık şıkiı~et et· 
na motifin tekrarı ve ikinci te· dır: • Üskücla~a Gıderken•. • '/~r· miştir. Ana\'atan filo u başko· 
ma. İş'enmiş ,.c gelişmiş olan ~al AH~l», .\ utm:ızoğlu•, •12 de mutanı Anııral Sir Chıd.s For-

_:>~parça, sükOııe!li ''e hiiziinlü Gt •· bes bir gun Bııhriye B h nlığına 

Emnll 
başvural'ak kendi ine emır , .•• 

f 1 
rıne malumat verılm .. ~.;ıı j.;

0

:e· 

1 
miştir. Birinci Ilahrlfc Lordu 

~ ~ Sir Dudley Pound d~ ~u mütaıa-
- -- ada bulunmuştur· • ı~·erinl baş-

ı a:r he-r l'lln :o T.•~ - ıs .cun ı~.so 'l'. ı .. - 3 l'Urı ıı ı.ı,, corı ı..e-ıım,den kası görecek olduktan sonr.ı b:ı~ 
fazla bl'htr kl'lıml' tı·ın hn ıııı! 20 kıırııs alırıır.ı. kumandanlıkl:ıra 11,, !liıum v:ır.• 

OOKTORLAR 
DOKTOR Ç!PRUl' - Cilt. Saç, 
Ziihrcv1 :'ılütehassısı. Bcl·o~lu 
Posta Sokak T~fon: 43353. 
Dr. ı\Bİ:'llELE& - Cilt ve Züh· 
re\•i Hastalıklar .:'ılütchassısı. Be 
yoğlu, İstikial Carl. 407, Tel: 
41406 
Dı\HİLl'\'E l\IÜTEllı\SSISI 
l'IUllPEYKER I<:lektrokar-
dioğram. Cumartesi öğleden j 
sonra hastalara meccanen ba
kılır. Harb·ye HaUskllr~azl 
No. 82 

\'E:\'IK ,\PID .\ BfRI!'\Cİ kat )tuharrlr btiltin .cmırl rin ,.e 
600 m2 betonarn.1e depo kira· ta'imatın Churchill t:ırafından 
lıktır. Telefon: 13370. \'erildiğini ka) detmc~tcdir. 

BURSı\D \ KiR.\UK E\' - C'e· 
kirgenin en güzel yermde bahçe 
içinde, ha\'adar su \'c c!cktriği 
mevcut bır evin iki daıre:ıi ki
ralıktır. l\liıracaat: ç,kirgede 
berber Muharrem Tanık':ı. An· 
karada Tel: 24617, 

Üsküdar Toptaşı cezaevi 

1953 - 1954 öğretim dev-

resi sona erdi 

T•lpla ı crZ.1<'\ incle açılan oku
lun l!l.13 - 1954 öğretım yılı 31 ı 

_..,.,.~ 5/1954 abahı sona errnıs ve ders 
~ ı !er kesılmiştir. Bu ccıaevhıtc a

DEI.iKl.I :\1ÜREFTE TUGLA- çı'an ı\ \e B dershanclerın~ de
Si - i stenilen iskelede motör ' am eden 1!50 öğren~ının inıti. 
teslimı satılır l\furacaat: MU- hrnları bayram ertesi ba~la\'acak 
reftc 'Tuğlacı .\yıaç \'eya Ga- rr ba~arı gii teren!ere ll !k d rs 

EUEXKÖYDE T,\:\t KOSFOR· lata Aytaç Şarape\•;, hanesı \'P•lkal.ırı \·eril~ftı>kt!r. 
LU satılık VıllA. l'e lefon: 8205 ı DOGU :\KÖE~İZİS b tik- C'czarv! i~:.resinin a!ak:ı ı, ö~-

EML le 

. . . · • en U) ça rctmen Kerım Soykanm calısnıa-
Saat 14_-_rn_.--. _ ___ m~şırhanes! I~~~~:h ~:!1'1a.ır Fab •aıı saye inde bırçok \'!1t.ınd ıŞ" 
SATILIK İKi D.\IR~Lt Be· r!kasıdır: H!rıko.> 81Mti~. - !ar okumR yazma öğr r.mış Ye ol
tonarme. astımlılara şıfalı. bo~. 1 S,\TIUK :lJOTOR - 200 tonluk dukça genel bilgi k'll.lnmı~'.ır· 
Çamlıca Bulgurlu "fösellatası 1 sefere hazır VAROL motoru sa· dır 

15. t.lıkıır. l\IUracaat Tel: 44073. ••••••••••••• 

Maarif Vekaletinden 
Lise, ona okul. kız \'e erkek sanat enstitü ü mezUJlu o· 

lup hazıran 'e eylül dönemlerinde yapılacak öğretmen oku· 
lu b'tirme imtihanlarına dışarıdan katılmağ:ı istek!• olanlar•n 
bulundukları ) ere en yakın öğretmen okulu müdür!Ukler -
ne doğrudan başvurmaları lhım geldi~i ilan olunur. (6939) 

SATILIK MOTOR 
200 tonluk sefere hazır 

•VAROL• motoru satılık· 

tır MOraeaat Tel: 44073. 

Lenin 

yet hükumeti \e yahut .:\Iı!lct
lerarası merkez icra komitesi 
adına bunları neşrediyorlardı. 
Beş diktatörden Lcnin'in 

Rus, Stalinin Gürcü, Troçklnln 
Y.<hudi \'e Dercenskı'nin de Leh 
lı olduklarına bakılırsa Millet
lcrarası bır hlİ\ iyct taşıdıkları 
an aşılır. Bu diktatörlerin hep 
si de türlü macera. stirgun, 
hapis \'e ihtilallerle pişmiş kim 
sekrdi. 

PROLETER\'.\ ÇI:K.\ 
\'E KIZILORDU 

B unl.ırdan sonra salah!.> et \'C 

nufuz ıtibarıy!e Sovyet hlİ· 
küme ti komıser ve ,·ekıllerıy· c 
:l\Iıllet:crarası merkez ıcra ko
mitesi azaları "'elıyorlardı. F'a
kat zahiren Lenın, Trocki, Sta· 
!in 'c Derernskı diğer aı k.ı.
daşlarından daha aı kudret ve 
kuwct sahıbl gibi gösterilmiş
ti Bunun hakıkal ile zerrece a 
Ji'ıka ı yoktu. Koca RUS):l)ı bu 
dört zatın idare ettiğini söyle· 

lıllıılıilliır'.~~#~ 
1
------------ 1 * L'O'KSl 'J'tlı 4~~ f!' 

TIY A TROLAR 1 Karı. ın - ı:;ard~,~.ijs6S , ' * MELEK: 'fp• "' fi 
·-------------- r1'1 - Palyaço. • 4•1)f * l'E:\f · F.S OPE'RETi - Ç.,BALA• I * SARAY: 'l'tl I"' 

:\!A KAPTAN - BUyüle Operet 3 per<1e. Romanı. . ~---
Her iece 2l'de, Çarşamba, Cumartesi * sü?.IER: Tel: P'"; 
voı Pazar matine uııt IS'dıı ve ber Pa banın OözY•'1•rı 6çr91 
nrtcst. Tel: 433!19 * ŞAN: Tel: ı 1 ,; V'1'. 
* TF.nıirı RıtGt. OperPCI - TI- Ana. 'f'cl• "~ı ~' 

MARHANE DÖmJŞÖ. Operet 3 per• * TAKSf?.f: • ~J! ,; 
de. Her ı;ece 21'de, Çarşamba, Ou· cali Mehınet ~~!' V6" 
ıı:ıartesl ve Pazar matine saat IS'te * YILDIZ: •1ıı.eJi • At tf 
ve her. Pa:zartııs1. reı · 49369. SOleymıının :ı:ta:: cltP: ,; 
* Ki Çl K S.\ll!'>r. - 4\leşbur Al· ı;estnde. 1 T.o:otJl ~_,1 • 

man TRIOS ALBERTO'• Komik Kuk s . 'J'tl J " 
lalar 1ıyatroau Te1IU1llerl. Her giln * ALEı.tDAlı tal ,\~ .- 1 ~· 
saat: ıuo - 16,30 - ıB'de. Ayrıca: tör Kalp • AP1• :ı$5t ~ ~ 
Pe~mbe, Cumartesi ve Pazar ı:e- * AZAK: -re ~~1 !~ 'ı 
ceıerı a&&t 21.ı5'te. ,ı • Canavarın At" ·:ı 

VAR' - y * \POLI.() ı.lı!Kt - Her ı:cın IC!.45 * BUL ah. 'fO il·,. ~ / 
matine, 21.15 auare, pazar ı;ünlnl dın • GU~ı:u.tr" oı ıı ~ 
10.30 maune. f * ÇE! •daıııın -""' 1 '" "" . . ,.. 
1 1 

rasında. A. -re! s NEMALAR * MARAL'ıı tal J. ... "A 
•---------- kör Kalı>.· AP ~ • b11 

H&\'O(;t.() CIHKı:i * MİLLi: Tel Şt~ "' 
ıe • KAhı:&ın;~: z5 ,,ı * AL.KAZAR· Tel: 42562 - Meçhul * YENi: cJtl':;. 

Dıınluıu - Şthr.ade Slmbad. Ası &ı:ı:. lif 1' * .\n : Tel: 443~ - Çelik Kahr:L- ıtADI" 6011',; J>, 
manıu. * a.ALE: 'l'eı: ıııı' J!~,; * ATı:.AS : Ttl: 4083!1 - Knçalc. Clnnyet - se"feı: ~~ * ELHA."-UU.: - Ş11hane İntikam • * OPERA: g•dıll f'.,',.ı 
Ceaur Ytızbaşı. Şüphe • -roto • "(tl,.r, ,ı 
* İNCi: Tel: t.4.)9$ - Meullnn - * silı:tl!:Y)'A·~ "t,; 

Parıtayanın Oğlu. ıar Knlesı ." ;:ı: ~i ıııd * LALE: Tel: <3595 - Çelllc K h· * yUR1'· .-ıct C 
rıı:manıar. sc~a•ıtaı • .11ıe 

ikramiyeli Amerikan tipi 

'f B R E 
ini ~,t 

Nebati Mutbah Margcır ~ ~ı 
··J,cıfC 

Sayın Müıteri ve dostlarının nıu 
Bayramını Kutlar. 

n~P~ 
Komisyonu ~,,,. 

1 
,~ 

tırı " sJ! 

. 
iz mir Vilayeti Nafia 
Bina tadilôtı ve tesisatı yaP 11~ ı 

. bınası ıırııf 
Seferihisar kazasındaki es ki halke\ 1 ı5 1' 1 1' , 

kezi haline ifrağı 'e tesisatı işi 47870 ııra tıı!'' ~ 
dclı üzerinden 1.6.1954 tarihin den itibare~ \ e e 
ile .eksiltmeye \ i'lzolunmustur . .Mezkur. keşı 
kı lznıir • 'afıa MudUrlilğlindc görülebıllr. <l 

Geçici teminatı 3590 lira 26 kurusıuri,uııııı•11111,ı t İsteklilerin: bu işin teknik oncnundc ,ıe ı~ ~~' 
deli en az (28000) lira o:an bir i~i başıır~ıı ıO ıı9 • 
rinl isbata ~arar \'Csikalarını, teminatla~:ıf ıne!C~ıı 
car<.'t \ C"~ a sana:ı i <><lası \esika !arını •. te ı.:ı·ııı•~,tı 
te\i kapalı zarflarını Hı ihalesinin ıcrıı 5213t e ıı• 
cumartesı gOnü saat ll'den en az bır 5,.0ı:ıııı11 ,,r. 
Nafia Miidllrl[iğünde ü:ıplanae ak k~~~811 o ıııı 
makbuz mukabilinde teslim ey ıemelerd ~~cı. 

Posıada olacak gecıkmelcr kabul e 1 



--.. 

---- ,,. 
lım"' hrer A./H/HğR ~ .Du .Konu,rmğ 

~Hı,Fı J f11c-~~ meJ~klrrlntt ile de~lnti::r 
pil et.mc-,f'a rıb."(hDI. Jhlty11r/sr:ı , - 0 b~r_.lnUk_ıl dttl'T<'Si idi. 
lı.-onu~tuQrık bu ilk csttrim.ı } uk;ırd.r ısımlttn'al Silydılım 

/J11url.adım va bihıh11rede ya.•-:n s.rnıtklrl;ır bu 4c keDdileriaf 
/arrı.rtc surdlyle memleketimiz- l"erditleri takqirde pek :ıll ya
dc bu bahs• ait ilk örneli •·er- pablleccklerinl göstermişle.r
mis oldum. Nasıl ki, yine mem dl. Ancak, Hakikat fudur kf, 
Jeutinıııde fü: defa Halk Mu- Halk musikisi kendine has tav
roikimiı.i Doküın:ınter mahiyet- rı, \lslubu, ahengi ve karakte
de, toplu ve iıahlı olarak plak riyle ayrı bir kültfir mües~ese 
ve r~dyo mikrofonuna benim sl olduğundan bu l~e çalısa
gcUrmis olduğumu siz gen~Icr cakların bu ha\'a içinde yetir 
b~tıTlayamasanl% bile, benim melcri ınzımdır. Nitekim bizim 
ne•lim ı;ayet iyi hatırlayacak: radyo ve konservatuar ça\ı5mn 
lardtc. larımız bu gayeye matuf bu-

- İlk Folklor topluluğunu lunmaktadır. 
ne unıan ·kurdunuz ve ilk der~- - Konscr\'aluardakl Folklor 
terinizi ne z.aman verdiniz? ça1ısmaları hakkında da biraz 

- Buna Folklor toplulu~u malumat nrir misinl:ı? 
dcmeyclimdc, musiki, oyun ve - İstanbul konservatuarında 
cLınshıdyle ilk ha lk musıkisi Folklor çalı~malarına filen gc-
ıtopluluğu diyelim. Hoca olarak çen yıldanberi başlanmış bulun 
bulunduğum muhtelif yerler- maktadır. Bir kaç bölgedeki 
de gençlik teşkillt Ve yurt- türkilleri toplamak suretiyle 
lanndı bu ise ba~lami~~ılc. Folklor çalışmalarını eski mU. 
Halit musikisini muhtelif mc:-- dUr Ziya bey zamanında başlan 
kederde küçUk çapda fe.:.th·:ıl mış o'duğunu Ye bunun bir a-
'fe müsamereler halinde tımıt- dım olduğunu bilhassa tebarüz 
:mağ;ı. çalıştık, bu çalışmalann ettirmek isterim. Ancık muh-
Hallt mu.>iki.>in in okullara so- te"i! sebeplerle olacak jş taaı
ltulmasında lmil olduğunu ~Jy- zuv ettirilmemiştir. Valimiz 
!ıeyel>ilirim. Sonraları A:ılcara Fo1klorun konsenatuarda esas 
R:ıdyosunun ilk açllı;S yı:ların- lı ,şekilde yer almasını tasvlb 
dı Halk türküsünü saılariyle ettikten 5onra değt'rli Müdü
h em çalıp hem .söylemek an~ne rümüı E~ref Antikacının anla
•ini ihy.ı etmekle beraber, kU- yışlı idart'.Si altında ltonser\'a
me ha1inde söylemek ve çal- tuarda bir (Folklor U!tkik ve 
rnak .>uretiylede faaliyetimizi derleme heyeti) kurulmu~tur. 
bugün her biri sanat mu.siki- Bu heyetin vazifesi, hazırlanan 
ıniııd.: hir değer taşıyan ses !a- geniE ve esaslı bir çalıima prog 
11atkirJarımııla gerçe1:!e5tirm!5 rammın etrafında toplanarak 

DOST - Sadi Yanr, sadtk dostn tballama >il~ •• 
m.akla beraber, takdir edc.rfr Jır. 
niz ki, bu işe henüz yeni başla

olduk. Bu faaliy~tin Radyo- ~imdiye kadar yapılmamış o-
7• sokulmasında Mesut Cemil laılan tahakkuk ettirmektir. 
beyin himaye ve yardımlannı İlk iş, konscnatuarda mevcut 
da unutmuyorum. Folklor malzemesinin usulüne 

- Bu bahsettiğiniz ses sanat göre ta~nif, tertib \'e tami-
,kArlartmııın kim~er o'.duğunu midir. Bu yapılmı~tır. Esaslı 
öğrenebilir miyim? şekilde bir arşh-in yapılabilme 

- Müzeyyen Senar. :Mefha- si için ilk i~ o larak bir derleme 
ret Yıldırım, Semahat Ergök- \'e araşırma faaliyetine lüzum 
nıen, Azi~ Tözem, Must:ıCa Çağ olduğundan kurulumuzun büt-
l ıır. Sadi Hoşses, Tahsin Kara- çesi buna göre ayarlanmıştır. 
kuş, Cdal Tokses, .Mahmut Ka- Kuru:umuzun faaliyeti ctimle-
rı:ndaş halıra ilk ge!('n:erdir. sinden olarak Halk musikimizi 
Sonrada bildiğiniz gibi İstan- asli değerleri ve karakteriyle ya 
bul radyosunda ilk açılış günün yın :amak ve tanıtmak m:ıha
d en beri •memlt'ket havaları diy!e bir icra heyeti teşkil et· 

,ı;es Ye saı birliği. adı ile kur- m~ oluşudur • . İcra heyetimiz 
duğumuı Ye kabiliyetli aydın disiplinli bir çalı.şma ile bu 
.gençleri içine alan ,bir toplu- işi ba5armak yolundadır. 
luğumut vardır. - Bunu verdiğimiz bir kaç 

- H alk musikimiı.i klasik sa konserde gördük. Ancak niçin 
:nal musiki;;iyle uğraşan sanat. her konscıe iştirAk etmediniz? 
'kiirl.ırın hakkiyle icra edip et- - Bu cihet idari bir iş ol-

Sadi Yaver Ataman ve Ar
kadas!arına t~şekkür edip ay
rılırken onlar bana kara tahta
da notası ya:ı:ılt Çorumdan der 
lenmiş bir oyun havasını oku

Yarini teker ıaluklar 
Pul pul otsu• dölı:.üliüa 
Seni öpen dudaklar 

mış bulunmaktayıı. Çalışan ar 
k:ıdaşlarımııın sık sık konser 
verebilecek hale gelmeleri bir 
umana muhtacdır. Bu umanı 
önümüzdeki konser çalışmaları 
,na kadar kaıanacağımızı arıe- • 

1 debilirim. Hey kavaklar, kavaklar AL - hı 
dular: 

H ey elekler elekler 
Gökte duran melekler 
El kaldırın atalar 
Kabul olı>un iilelı:.ler! 

- Folklor zevkinin' bilhassa 1 
gençler arasında yayılması j. HER Ay BI R OPERA 
tin ne gibi yol tutmalıdır? 

- Her şeyden evvel bir Folk 
lor ~n.>titUs!inün kurulma~ı ve 
işlerin bir nizam ve disiplin al 
tıına aknması gerekir. Halka 
iyi ve güıel olanın verilmesi, 
bir kelime ile ba~ı boz.ukluiu· 
ğun önU aınması da tabii .başta 
ıelir. 

- Son olarak bir:ız da türkü 
lcriniıi nasıl der:ediğinizi an-
latır mısınız:' 1 

~~ 

DER FREISCHUTZ 
- YEDiNCi KURŞUN -

i~TASBUr. 'l'EKSİJt f~İ\'.ERSiTESİ RAUl'OSt: Ç \ıtŞ \M84 •44T 
:?l.IS SOl.İııiTLF.R: :\fau4 Cunlt7. (M»rranoı, Emm}' ı.- '(S•l'r&"• .. 
Jruu llupt C Tenor ), Kari Dünrlı (Bariton ), AllM ,.._ 
f'll (Harften), Franı: Blnbarb (Bas), ::'lfarJan Ruı (ftu), OU• ıwd
rnann (Bası. Slf'rut Rf'inhold, Marta Schul>u (S<>prafte). A•"a Fd• 
bcrmaycr (Sopr•no). 
RF.t'AK \ 'l' F.JH;s: Otto Aekcrman ldare4fn4f' Tiruıa ~t'ld ~ 
.lr.orofu Ye Vl:r.ana J.'llarmonl orkestra" 

· BESTE: Cart Maria nn Weber 
)JETi!\: Frif'dric Kini 

Operada baslıca sahı,.lar ~unlardır: 
Prens Ottokar Buil9ft. 
Kuna, orman bt'kçi~crinin bait Bu 
Agatha, Kuno'nun kızı Soıırın<t 
Aennchen, klııeni Sııprıtn<> 

- İşin usule ait tarafını a'l·ı 
latmak uzun sürer. Tlirkü der
lemelıı bir türkürü filand:ın öğ 
rcnip ortaya koymak deği:dir. 
Türkü derleyecek kimsenin 
Fo!klo~u ve musikici ,olması la 
zımdır. Bir 'Folklorcu ve mu
sikicinin de nasıl yetişmesi ge 
z:..:ktiğini elbet takdir edersiniz. 
En iyi derleyiş ses alıcı ma
kine kullanmak suretiyle yapı· .Max Orman Bekçisi ı·en'lr 

Caspar, Orman Bekçisi Bu 

İlk defa 18 Haziran 1821 de'Berlinıte oyruınan bu opera1ı. 
\Veber Halstein"in Eutin kasa!>ıı•ının orm~n ve golleri anıunda 
yazmıştır. Bütün nıünek\it ve ~.>teciler Frdschiilı'ii bir f1he
ser o:arak tanırlar. 
KO~U: 

Operanın konusu Orman 
masallarından alınmıştır. Ah
IAksız ormancı Caspar ken
dini şeytan Zamiel'e satmıştır. 
Borcunun vaılt'3i gelip çatan 
Caspar, kendi yerine birini bu
lursa ölümden kurtulabilecek
tir. Diğer tarafta ise Agatba'
mn sevgilisi ~fax, - ki o da bl:
ormancıdır - köyün atış m!isa
b:ı\:ılarında kazanamamıştır. 
Büyük bir üzüntu içindedir. Er 
tesi günD, köyün adetine uya· 
rak prensin huzurunda :ıtış ya 
pacaktır. Kal.lnamadığı takdir
de Agatha ile evlenemiyecck
tir. 

Durumu öğrenen Caspar fır
satı ganimet bilir. lhx'a sihir-

fi kurşunların yerini .söyler: 
Kurt g~çidirıdedir. :\fax, A!!aln1 
nın bütün ricalarına raL:m·~rt 
Caspar'ın söy:ediği yere gider. 

7.amiel M;ıx'a yefü sihirli kur 
şunu verir. Altı kurşun M:•-.:•,ıa 
istediği yere, hkat y~incisi 
şeytanın tayin dtiği yere gide
cektir. 

Max yolda şeytana kan:.ralc 
birinci kurşunu dcper. Kurşa
nun isabetine şaşar. Böylece al 
tı kurşunu d:ı teker teker atar. 
Ye-dinciyi Prensin huzurunda 
kullanmak üzere saklar. 

- -

Prens, J\fax'a uçan bir cüver 
cin gösterir. Mu:, h!'m koşu. 
hem de ağ:ıcın fü..:rinden ııtı~t 
seyreden Gaspar'ı ;ıdürür. Şey 
tan ı:elir. Caspar'ın ceSedini a
lır. gider. 'Max ıgünün kahrama 
nı ilin edilir. Düğiinlin bir al\ 
evvel o!mıiını isterken ~n.18 

Cu ileminin snimli 
Yıldı7ı DORtSDA Y 

iner. 

~ 

PHIUPS 

e At1Nızf 
'" -~_... f 1 

Sadi f aver Ataman'la 
bir konuşma 

H er :hafta, PilUrte.~i, .. çarşam-
ba Yt."ya cuma gunu iiaat 13 

fli 17 arhında İstanbul Bele· 
diycai Kımservatuarının Tt.'pe· 
baiınJaki harap binasına uğrar 
d;ı, (bu vesileyle gene aklıma 
geldi; yıll.ırca evvel Belediyece 
lcon;;ervııtuvar yapmak için g:ı 
Yel ucur: fiyata s:ıtın alınıın 
)bçkadaki İtalyan ~efareli b!
rıa:.ı . tütün deposundan sonra; 
~imdi dı! kömür dc;>osu oldu. 
Nutuklarında •Sanatı koruyo
rut!o diyenler çok yaşasınlar! .. ) 
Gıcırdıyan merdivenleri tırma· 
nırsanıı, birinci kattaki ve 
merdiven başındaki odadan 
tatlı bir bağlama sesini veya 
~. dört ağızdan çıkan neşdi 
~ıir oyun hava.>ını duyabilirsi· 
rıiı. 

Bu. konservatuarda altı ay 
~rıcc teşekkül ettirilen, Folk
la r icra heyetinin bir çalışma
$tdır. 

edilen kons<!rvatuvann folklıır 
arsivi... Bir kaç eski sandalya, 
bir masa, iki de dol:ap, o<fontn 
bü!Un mefruşatını tl'şkil edi
yor. Ve işte. bir milyon iki yüz 
bin nüfuslu İ.stanbul'un &an lı 
belediyesi. böyle beş altı oda
dan kurulu bir konservalu~·ar 
binasında ·Hemşehri!er• ine 
musiki küllüıü V(rmeğe ça lışı. 
yor! 

Sadi Yaver Ataman ilk .sua· 
Iim; •Folklorla meşgul olma 
hevesi sizde ne zaman ve nasıl 
ba~lad ı!• oldu: 

-> ,, .. ~. - - ~,.,,.. .... \ 

Sadi Yaver Ataman, icra heyetinin iki kadın üyesiyle bir an4a. 
Sulda; en tski .kadın halk türküleri okuyucusu Aıhe Töwm ye 

sağda Şükran Afırbaş. 

İki aydanberi de; h er on beş 
~ün de bir Taksim Bı·!rdiye Ga 
7ino,;unda paz;.r sab;ıhları kon
ser veren folklar icra heyetinin 
·başında hepimizin uzun yıllar
dır Ankara ve İslıınbul radyo
larından tanıdığı Sadi Yaver 
Ataman bulunuyor. 

- Küçük bir musiki ve Folk 
lor şehri olan Salranboluda ye
tişmemin bunda büyük rolU 
olmuştur. O ı.amanlar musiki 
sohbet ve toplantıları yap.ın 
kahveler vardı. Bu kahvelerde 
memleketin usta sazcıları ve 
tuükücüleri top~anır çalar v.: 
söylerlerdi. Evvela bu kalwelc
rin önünde ve merdiven başla
rında nöbet tutmakla, sonra
ları da içine girerek musikiye 
ilk adımımızı atmış olduk. Bü
yük düğün ve ,şenliklerde yapı
lan se/!mt'n alaylarına v~ meh· 
ter takım!arınıı gönlümüıü ta
kıp hala bu gönülle yaşamak· 
da devam ediyoruz. Et•E - Sadi Yaver .\laman (s:ı~ da) bir Kasıamonuntı.n usta bir oyuntusuyla ~ 

Bembeyaz fakot (kırk bir ke 
n: maşallah:) gür saç•:ırı, ~crt 
çiı.;;ili yDıü ve sağlam y:ıpıll 
bi.ırıyesiyle; uzun yı"Jannı tam 
bir amatör ruhu ile halk musi 
kb;ne vernıi .~ olan Sadi Ynv~r 
Ataman; lkni işte bu ufak oda
da kabul etti. Baz.ılarını taııı
madığım saz ve ses ark;ıda5!1?
rıyla tanıştırdı. Yandl bir si
y;ı.h tahta v;ır.- Üsllinde bir h:ılk 
türküsünün notası yazılı .. O· 
.nun yJnında, Sadi Yaver Atama 
nııı ,;ayrdiyle tasni! ve tanzim 

- Folklora ait ilk eserinizi 
veya derlemenizi ne ıaman ver
diniz:' 

- Daha Folklorun ne demek 
olduğunu bilmediğim çağl.ırda 
sevdasına tutulduğum bu ha
yata ait ilk e5crim (3l(r~nl>.>· 
lu Düğünleri, oyun ve türkü'e
ri) adını taşımaktadır. Diiğiin 
Jer bütıln Folklor hadiselerini 
içinde yaşattığı için, bu işle 
uğraşanların tetkik etmeleri 
mühim ve Hizumlu olan içtimai 
hir m!iessesedir. Çocuk dene-

cek yaşl ard:ı bu l:ic bilerek ba~ I 
ladığımı tabii iddia etmeyece- 1 
ğim . Ancak. Folk:orun en ca
zip görünen musiki ve oyun kıs 
mının düğünlerde pek bol O· 

luşundan bıyıklarım terlem~
ğc ve sesim erkekliğini glistcr
meğe ba~layıncaya kadar kadın 
düğün l erin i içinden, sonraları 
da tavan aralarındıın ve tahta 
perdelerin gerisinden seyrcdc
rl'k hadiselerin i takip ve t{'s· 

<Dtv.ımı: Sa. 4; Sü. 1 de) 

~-- - -- -

(:,\f.ılŞM.\ - S:.ıdi Yaver At:ııııan J."olklor it'.ra Heyeti me•sup!annha ltlr 
A:y.dı&akUer :.uldııo sağa, Aıirıe 1'iızer~ Hanı. Mutıuam, Şükuın Ağırbı~: oturaalıır 

Cıluud;ri, Zekai Bejı;lil,, Mıu:ip Arcuıu!l ve Adoııcı Tiirkitıi 

Türkiye' de ilk polis radyosu 
yayı na başladı 

An'ko r.ı (ANKA) - Enıııiyc-t Halbuki iiıh!'mİli tııkip e· 
Genel Müdürli.ıCüne bJğlı Tür- den okuyucularımızın pelı:. iyi 
kiye Pol is radvosu 27 nıayı s'· hatırlıyaraklan gibi. bu l'trıcl 
tan itibaren d'!neme neşriyatı- istasyon fstanhul Teknik 'Üni· 
nıı başlanııştır Yeni binasın· v!'rsittsinde değıl. :İstanbul 0-
rla faa liyete geçen Türkiye Po· niversitesi Ft:n Fakültesi Tec-
lis Radyosu kı.sa dalga 47,6 d:ın riibi Fizik Enstitüsüne b:ı~lt 
hergün sabah 9·10 ve ak$am döaer Mrmaye liboraluy.nla-
3 den lG·l7 ~atlerinde ncsl"i· rında tamamiylf! talebcl~r ta-
yat yapııcaklartır. rafından haı.ırlanmıştır. 

Bu neşl'"iyat emniyet Genel Bu ht•~.)'on, lihor:1 tunrın 
Müdürlüğüne •it habt>rler ve- llimdiyt k:ıdar inş;t f'tli/;i ütün 
rilecek Batı ve yerli müzik cü vericidir. Bunlardae biri 
plnkları çalınacaktır. fakülted~ bulunmaktl. d iğeri 

Önümüzdeki günlerde zabıl3 he Kandilli rasathınf'.~i tara-
ya ait radyofoıılk lemsillcrıc lındaa Millf'tlerıırası saat aYa-
konCeranslıırıla verilecektir. rı nrm!'k 'için kullanılm:1kc.ır 

R.\l>YO lı .. \vEst - Ban dır. 
gazı-telrr, yukarılı:.i haheri ve· Türk Radye ~anavii•İa kır 
rirken vcric.i i~ta.'iyonu. hıan- nılmıı>ına bir adım te)kil f'cle-
bul Trknik Üninrsitt:.,indt" <'f'k ol.a• b11 baş:ırı11 alkışla-
hazırlandığıııı, yazmışlardır. . rız. --------

8;LOiı;:;:;:,1/ltllı 
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6·6-954 PAZAR " 
ANKARA 

7.?I ... çılı' •e program, 
7.30 Günaydın. 

100 Sc•llcn 44rkı!Ar. 
8.30 M. s. Ayarı, haberler v~ ha-

•ıı raPOru. 
8.45 l'az:ır sabahı melodllPrl, 
9.00 Oyun haralıırı, 
9.15 Hatır ş.ırktlıır. 

9.30 Gönül Akını:ı. 

9~0 Kadın ses Ye ı.-ız toplulufu. 
10.15 Hacer Huluş. • 
10.30 Nevin D emlrdOven. 
ll.00 Daldan dala. 
JJ .30 Pazar ııkeçl. 
12.00 A&ker saati. 
12.30 Yurttan ıcsln. 

13.00 "1. 8. Ayarı ve hnbcrltr. 
13 u Yeni dans plAkları. 
13.30 ö::ıe cazctcsı. 
13.45 nana IInı;cn orkestrım a) 

Franv. fluppc: Plottc Bruroh 
ıınrtürü b) Johan Hırau~: 
1001 cece operetinden nıs. 

14.00 HAYa rnporu, akşnm por;;ra
mı Ye kapanı,. 

Ul.5! Açılış u pro:ram. 
17.00 Orhnn sezener n arkada$1arı 
17.30 Ali can. 
lV.4.5 inceıaz (KllrdlllhlcazkAr fM· 

ıo. 
18.30 Rad5·0 ile İnglllz.ce. 
18.45 Sadi Hoşses. 
111.00 M. S. Aynrı ve haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprak. 
10.20 al Chcroblnl: Anacrçon U· 

vertürü, b) Chabrler· Bourre 
ıantasque, c) Orle:;: Norveç 
dansları d) Mozarı: Oç Al
man danıı. 

19.45 Şarkı dcmctlerl. 
20.15 Radyo ıazeıesı. 

:ıo. 30 Kı611 şpor haberleri. 
20.35 fsıeyln çnlalım. 
2l.4S l'llık albllmü. 
22.00 caz u d~'ls. 
22.30 Chausson: KPmnn n orkeııt· 

ra için pocm, 
22.45 M. a. Ayarı ve habuler. 
23.00 Program \'C kapanış. 

iSTANBUL 
12~7 Açılış n ııro;ırıım. 
13.00 Haberler. 
13,15 Saz eserleri (Nubar Tel:yay 

Ye Feyzi Aralangll), 
13.30 Vlnceut Youmans'ın Rövüle· 

rlnden melodiler. 
13.45 Perihan ~ztrl, 
l4 15 Dans ve caz müzlftl. 
Jt.40 Necatı Başara Ye arkndaşları. 
a.oo Orta Dolludan melodiler. 
:ıs.20 MOlklye Ecent, 
JS.45 Unutulmayan scslt>r, 
18.00 Hasan Mutıuc:an. 
le.15 :lnlrre radyosu aentonl orkest 

nuı Jean Phlllppe It&meau. 
•HlppoJyte et Arlcle• :idare 
eden: Edmond Appal Pranz 
Schubert. •Senfoni> No 2 
•Si bemol> İdare eden: E· 
:ııeat Aıısermet. 

17.00 N«dct CIC'l, 
17.30 Henry Kını: orkcstruı, 
17.~ Ayten Oençer. 
18.00 Okul- ÖftttncJ saati. 
18.45 Çocuklar tein mQzlk, 
19.00• Haberler. 
ıt.1!5 KUçOk koro. 

19.45 N.., nrzu ederseniz ı) o. Pııı'· 
cini •>.iademe Butccrfly• ar· 
ya b) P. Çaykovakl, Fındık 
Kıran• ı;tlltlnden •Çiçeklerin 
Valsh <') E. Grleg, cNoneç 
dansu No: ı dl J. Haydn. 
•Sonatı• 1 •• Kısım el G, nı
zet, •Arlesleııne• sfütl No: 2 
•Perandolt fi Sarasate. Hıa· 

bancra• g) J. Slbellus, •Ke
derli ValS>. 

20.15 Radyo R•?.etesl. 
20.30 Nadır Hilkat Çulha. 
20.~0 Yeni buluşlar. 
21.00 Şehirde bn hafta. 
21.15 A. zambo(!lu n arkadaflan. 
21.30 Sp1>r haberleri. 
21.45 Saz eserleri (Vecihe Daryal 

iueuın Öltte). 
22.00 DUnya hlkAyelHlnden Ornek 

ler. 
22.45 Haberler. 
23 00 Programlar. 
23:05 GUrel sesler - GU7.el melodi· 

ter, 
23.30 Dana müzlfl. 
24.00 Kapanış. 

1 Z Mi R 
1.58 Açılış ,.c pro;ıram. 
•.oo Zeybekler. 
9.10 TOrk muslklı!. 

9.30 izınlrde Ote«"n hnftıı, 
9.4G Neş'ell ııııbah mazıı:ı. 
ıo.oo Kadın dlnleytcller için. 
10.15 &Tim Çal!lnyan. 
10.45 0$man Tilrcn. 
ı 1.15 Müzikli bir hJtAye. 
11.30 OUler Ö7.getlt, 
12.00 Yarının sonu. ..... 
14.59 Atılı,. 
15.00 MOrnnet GüdOcU. 
15.20 na,ııc.a programların takdimi 
15.25 Janlne Toscane'den hant me 

lodller. 
15.4S TOrltilltr. 
14 15 Mlabel Plaatro orkestraın. 
Ul.30 Ahmet Çapn. 
17.IS a) 'Iaclıalkowakl: Caprlcclo 

iıaııen b) Gounod: Ffu~t •Ba 
.le mOzllth. 

17.45 ltact~·o yurt türküleri korosu 
18.15 Danıo«"dellm. 
18.40 Senet Canda,. 
:19.00 llaberler. 
19.15 fncesaz (HUseynl fulı). 
20 00 Flo Sandoa, 
20.10 Radyo - Sı>0r. 
:-o.ıs Itadıo gazetesi. 
20.30 sızın için ıeçtık (Türk mu-

sikisi), 
21.00 San•ııt dünyasından babcrl~r 

:ll.10 Yalnız ıar.lıırla müzik. 
21.25 Salnt - Saeııs - Keman kon

çertosu Çalan: Zlno Franceı· 
catı 

21.55 Yarın ne plş1rcllm? 
22.00 Emin G!lndüz. 
22.30 Proıtram. 
22.35 Yayının ıoııu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
:M!J5 Açılış Ye Türk 'musikisi, 
28.4.5 Haftalık pro:;rıımın takdimi, 
:ıo~o Modern operetlerden melodl· 

lcr. 
21.0l Boıeldıeıı: •Baldllt llalltes!t 

\l'rcrtllrO. 
:H.09 Lehar: Valı.lrr: •l •Aıtnı n 

OümUş• b) •LUkeemburı; kon 

tu•, c) Vnls Jntermr7.20. 
21.24 Lıszt: 2 No. ıu Macar Rapso· 

dlsl. 
21 35 Joh. Strııuss: •Viyana orman 

ıarıııdan Etsııııeıero - Val•. 
21.47 Ocrdıwın: •Parlste Dlr Ame· 

rikall•. 
22.03 Proaram Te kaı;>11nış, 

7 • 6 • 954 PAZARTESİ 
ANKARA 

7.2' AçUış n program. 
7.30 Günaydın. 
7 .45 Habcrler •e ha,.. raı>oru. 
8 00 Karma sabah müz!41, 
8.30 Hant müztlı: bestecileri. 
9.00 OllnOn proııramı ve kapanış. .il•• 

ıı .58 Açılış ve Drogram. 
,12.00 Aııker aantı. 
12.20 Türk kahramanlıi!ı. 
12.30 Muaııı Mukadder At.akan. 
13.00 1.f. s. Ayan ve haberler. 
13.15 no1cro, ı:amba ve mambolnr. 
l 3.30 öıııe cnzctcsı. 
13.45 N. D. c. konser orkestrasın

dan çe.şıuı ııarçaınr. 
14.00 lJavıı rııponı, nkpm progra· 

mı ve kapanış. 

Hl~ Açılı' Ye program. 
J7 00 Caz mUzlillndcu örnekler. 
17.30 Kitap e:ıatı. 
17.45 MııaııA Araeı. 

J8 00 a) Chopln: La bemol majör 
belinde, Chopln: Impromptu 

, ra dlcz majör, c) Chopln: 
Mazurkalar. 

1830 Kldıllı: TOrlı: mllzltl. 
19.00 M. s. Ayarı ve haberler. 
19.15 Tarihten blr yaprak. 
19.20 Roger Roger ork~trnsı, 
10.30 KOyün saati. 
10.45 Yurttan ıesıer. 
20.15 Rlldfo ııazeteat. 
20.30 11) ncethoven: Corldan uver

türU, b) Deetlıoven: Trlplc 
Çoncerto (plynno, keman. 

•l!Olonscl Yit orkestra için). 
21 15 ll.BQfO baftaııı. 

21.30 Cenlye Ceyhun'dan kofma, 
aı~ıın \"e semailer. 

22.llO 15cıbeat 1&at. 

2'.15 Ray Anthony ve Frcddy JJ'ar 
tin orkestralıırı. 

22.4!1 :.!. S. A}·arı ve hııberler. 
t 3.il0 Proııram vıı kapanış. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış ye program. 
13.00 Haberler. 
13.IS Dans mUzli!l. 
13.30 Ahmet ÖstOn. 
14.00 tıvcrtllrler. il) Gloacchlno 

R<>Mlnl •Ctcnzlr'de bir 1tal· 
ynn kızı• b) Oaetano Donlzeı 
ti •Don Pa&qualc• c) •Snray· 
dan kız kaçırma. 

14.20 Can Akşit. 

14.45 Dıısbarlton WIJIY Schnelder. 
15.00 Kapanış. 

*** 18.00 Açılı, ve Hakkı Derman fasıl 
heyeti, 

. 18.30 inı:ıııue ders. 
18.45 Deatelı:Ar portreleri ı.ranuel 

de F'ıılla. 
19.00 Haberler. 
lll.15 Radife Erten. 
19.45 ismet Sırat ve arkadası:ı:ı. 
20.00 Pldk geçidi 11) W. A. Mozart, 

•MenUe• b) LeonC'4vaııo, •Ves 
ti La OIUbbat c) Dellbes, cSyl 
vlao Bale süitinden lkl ;.,;ıım 

d) O. Faure •Mehtap>. 
20.15 Rndyo ı:azctcsı. 
20.:ıo Kıııa tehir haberleri. 
20.35 ıŞarkılnr 'Oıklidar musiki ce· 

mi yeti. 
21.00 Konıı$Dla. 
21 10 KAnl Karaca. 
21.30 SelmA acrtcsen (Soprano) a) 

R. Schumann, •Selt leh lhn 
geııcben• ve •Er der herrllchs 
te •on .Ailen• bl P. Scbııberl, 
•Ole Post• e) M. de Falla, 
•Jota• d) C. Debussy, •L'en
faııt Prodlgne• den arya. 

21 45 Spor basblhallerı, 
22.00 Saime Sinan. 
22.30 Saz eserleri Hadiye ÖtUgen 

ve arkadafları). 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo - borııa ve prosram 

ıar. 

23.07 Dans müv.ıtı. 
23.20 Dınıeylcl lateklerl (Klhllı: Ba 

tı muzınıı. 
24 00 Kapanı~. 

1 Z Mi R 
ıs.sa Açtlış n nroaram. 
18.00 Salbe Kllçükoğulları; AlAet· 

tin Scnsoy, 
16.30 Üç kız kardeşten hafif farkı-

ıar. 

16.45 Nimet 0;1\ız. 

17.15 Başlıca programların takdimi 
17.20 Tango - Vals ve polkalar. 
17.40 Zeki Müren. 
18.00 Kübnn orkeatrnlan. 
18.25 Kerim İleri. 
18.45 Türk tarihinden sayfalar. 
18.55 Marşlar. 

19.00 Habtrler. 
111.15 Radyo Jı:ilme faslı. 

20.00 Gitarlarla Bach müzltl. 
20.10 Şehirden küçük haberler. 
20.15 Radyo pıeteı;l, 
20.30 Radyofonik plyu. 
21.15 Türküler. 
21.30 a) SChubıırt: Romonde uver· 

tür b) Llszt: Lea Preludet. 
2155 Yarın ne pişirelim? 
22.00 Kemal Mısırlı. 
22.30 Bora:ı Ye pro;:ram, 
22.35 Yayının ıonu, 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20;15 Açılış ve proeram. 
20.16 J. S. Dach :ne minör. Kfman 

konçertosu. Çalan: Joseph 
SzlgeU. 

20.40 Deetlıonn: •Corıoıan• unr· 
türO. 

20.48 Jl'ranck: Re minör, senfoni. 
21.27 Brahlll3: Sol majör, 11 No. ıu 

KPman •e Plyano Sonatı. Ça 
Janlıır: Woltgang Scbntldtr· 
han (Kem~). Frledrtch Wüh 
rer (Piyano). 

21.52 Loewe: •Archlbnld Douglaa• 
- Ballad. SOyllyen: Bil Joscf 
Grelndl. 

22.03 Program n kapanış. 

B-6-954 SALI 

ANKARA 
'J,28 Açılış Ye proı:ram, 
'1.:IO Oünnydın. 
't,45 Haberler \"e hava raporu. 
11.llO Kanna sabah miizıı:ıı. 
t .. 30 Film müziklerinden seçme· 

ler. 
9 .00 Günün Proı:ram1 Ye kapanış. ....... 

11.58 Açılış ve ıırogram. 
12.00 Aslıer c:ı:ıtı. 
l2.30 Fahriye caner. 
l:S.00 M. S. Ayarı Ye haberler. 
U.15 Radyo ııaıon orkeııtrası ıh-

han Ozsoy ldnrcslnde) il) Rom 
berg: Prens ôCrencl operetin 
den fantezi, b) Romberg: Kro 
a:ın Rober, c) Romberg: NI· 
na R0611 fantezi, 

13.30 Öğle gazett$1. 
13.45 Radyo salon orkestrasının de 

vamı. 

14.00 Hava raporu, akşam proııra· 
mı n kapanıf. 

*** 16.58 Açılış VC ı>rotıram. 
17.00 a Maurıce 11.m·eJ· Trio, b) 

Aıaurl~ naveı: Pavııne. 

17 30 ).fedlha Fidan - Nesrin Ak
('an, Gönül Söyler'dl'n bera
ber t&rkılar • 

18.00 Neriman Sarısözt.n. 
18.30 Radyo il• fngııızce. 
18 45 Juna Christy ile Kay Star. 
19.00 M. S. Ayarı ve haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprak. 
19.20 Se1'1m Cat!ayan. 
19.45 Dini - Ah!Akl muııabt.be. 
10.55 Ney taksimi (Şcvkl Sevgin). 
20.00 Seçme melodiler Çalanlar: 

Mlthnt Pennıen, Fethi Kopuz 
Enver Kakıcı. 

20.15 Radyo ga:ıeteaı. 

20.30 inccsaz (Nişaburek :raslı). 
21.00 Temsi!: 
22.00 Avrupa konse)'1 Türk komi· 

tesl adına tonuşma. 
22.15 Keman - Piyano n vlolonscl 

le saz eserleri (Ali ErkOse, 
Muazzez Oünerl, Zeki Duygu 
lu), 

22.30 Biraz da dana edelim. 
22.45 M. S. Ayarı Ye haberler. 
ll3.00 Program n kapnnış. 

iSTANBUL 
12.57 Açtlış Te program. 
J3~00 Haberler. 
J3.15 Danıı mUıdfl, 

13.30 Lütfi 01\nerl. 
14 00 a) Franz Ltszt MaC'ar Flnta

Elsl b) Johanncs Drahms Ma 
car dansı No: 1 

14..20 ouzın Siper. 
H.45 Nnt •Ktnı: Coleden ~rkılar. 
JS.00 Kapımı~. .. .. 
18.00 Açılış l"e danı mü%l41. 
18.20 Konuşma. 
18.30 Memleket l::avııııırı &es n ıaz 

blrlıtl. 
19.00 Haberler 
19.15 Karışık akşam müzlilJ, 
10.45 Radyo fncesnz heyotı (Uş;alı) 
20.1s Radyo guctetl. 

20.30 Kıta şt'l'ılr Jıabtzlerl. 
20.35 KUçlik orkestra. 
20.50 Hepimizin saati. 
21.00 Şükran Ö?er. 
21.30 Şiir d!\nyamız. 
21.40 Bülent Oral. 
22 00 :lataııbul müzelerinde. 
22.10 Piyano dünyasında ıezlntl

ler (Cemal Reşit Rey). 
22.30 Saz eserleri CeYdet ÇaiJa, 

DUrrü Turnn. llnlll Can). 
22.45 llaberler. 
23.00 Kambiyo - borı11 ,.., proeram 

Jar. 
23 07 Dans müzli!l. 
23.30 Stan Kenton orkestrnın. 
23.45 Vals featıvaıı orkcstruı. 
24.00 Jtapanış. 

i Z Mi R 
1SS8 Açılış n proı;ram. 
14.00 Ayhan Yılmnn, 

18.:JO Piyano !le Neı/'ell danı mU-
P.li:I. l! 

18.45 Oüzln Ergün, ısuzan Taşsökl'n 
17.15 Başlıca programların takdimi 
17..20 Mark Wamow orkeatraaı. 

17.35 Kllme aıw: eserleri. 
17.50 B1r kaç ıı:üzcl melodi. 
18 00 Şarkılar. 
18.30 Zeybekler. 
18 45 Çiftçinin Blllltl. 
18.55 Köy bunları. 
l0.00 Haberler. 

l!U!I Radyo t'rkcltlcr faali. 
20.00 Şan eoıoı.rı (Lotıe Lehmann) 
20 .. 10 Şehirden küçült haberler. 
20.15 Radyo gıızctt31. 
20.30 :lzmlr müzik 01:11111 .korosu. 
20.45 Şarkıların macernsı. 
21.10 ~!!hattın Özgü. 
21.30 Efıe. mltolcllsl. 
21.40 Mcnart: nütlü yaylı sa2lar 

kuarteti. 
2U5 Yarın ne pt,ırellm? 
22.00 Fahri Kuaıa. 
22.30 Borsa ve proo;ram, 
22.35 Yayının IODU, 

TEKNiK üNiVERSiTESI 
20.15 Açılış n Türk musikisi. 
20.45 Program. 
20.48 Opera aryalan Soprano Hllde 

Oueden. 
21.00 Roııatnl: •Wllhelm Telh unr 

tUrü. 
21.12 Mozart: Re majör, 35 No. hı 

•Haffner> Senfonisi. 
21.33 Haendel: Re mıJôr, konçerto 
21.41 Corellı: Konçerto Orosso. 
:n.s8 J. s. Baeh: Sol telinde arya . 

Calan: Viyolonist Bronlslaw 
Huberman. 

22.00 Program u kapanı~. 
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7.28 Açılış u ı;r()Qram, 
7.39 Günaydın. 
7.45 HabMler ve hua raporu. 
8.00 Karma sabah mUrjğl. 

ı.JO Woodr Herman orketsra~ı. 
9.00 Günün ptoımımı •e kapanış. ..... 

11.!18 Açılıt ve .ııroanm. 
12.00 A3ker caatı. 
12.30 Sevim Tan Ürek. 
13.00 M. S. Aflln ve haberler. 
13.15 Radyo aaıon orkestraaı rse

dad F.dlz ldarealnde) a) Drl· 
RO: Pizzicato polka, b) Bra
hma: Ninni, c) Kretsler: OU· 
el Rosmarln, dl Lantensth
Jager: Arjantin serenadı, •) 
Y<>&hlto: Japon sOltl. 

13.30 Öılle ııazeteal. 
13.45 Radya salon orktstraaının de 

vamı. 

14.00 Hava rııponı, akşam proı;ra· 
mı Ye kapanış. 

*** 16~8 Atılış n pro;:ram. 
17.00 Semahat Eraökmen - lımet 

Uturıu • Nermin Vural -
Muatafa Salh·a'}&r'dan bera
ber şarkılar. 

17.20 Rly&6t'ttlcumhur Armoni mı· 
?.ıkaşı (İhaan KUn('er idare· 
ıtnde). 

18.00 UIYl)'e Hekimci - 001 Batu. 
18.15 İk1 pl,.ano ııe raz muzır:ı. 
18.30 Radyo ile :lnalll:rce. 
11.H Piyano relakatlnde fal'kllar. 

Okuyan: Muzaffer İlkar. 
Piyanoda: Mt'n~re Tunay. 

19.00 M. s. Ayarı n haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprak, 
19.20 Poıkacılar. 

19.30 Köyün aaau. 
119.45 Yurttan uıltr. 
20 .. 15 Rad)'O ıaıeteaı. 

20.30 Hep Neş'~. 
21.15 Hepimizin 1&at1. 
21.30 Müzllı: eserlerinin dili (Ha111 

Bedii YOnetken l. 
22 00 Serbr_.t saat. 
22.15 Al!ano: 10. senfoni do aıaJOr 
22.4!1 M. s. Ayarı ,.. haberler. 
23.00 .rgoPram u kapl'nış. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış ve program. 
J3.00 Haberler. 
13.15 Dana mUP!i!l. 
13.30 Me!Ahnt Pars 
H~OO Radyo snlon orkestrnaı kon· 

seri aı Çaykonltl •Hazin far 
im b) J, Stanıııı •Sabah ha· 
•adlslt'rb (vals] c) Zeller. 
•Kuş Sa tı<'ISI operetinden pot 
purl d) K. Komzak •Vlndo
bona• (Marş). 

H.30 TürkUler.1 

14.45 Ocorgrs ouıtary Te Luclen
ne Boyer, 

15.00 Kapıınış. 

*** 18 oo Açılış n TOrkçe dana oarkı· 
lan. 

lR.15 Şemsi Yaıtımıın. 

18 30 Panık Akel TC arkadaşları. 
19.00 Haber1<'1'. 
19.15 Rııdyo küme taslı heyeti IKUr 

dili nıcazklr). 
19.ŞO Konu~a. 

20.00 Taki Çencrını Ye arkadn~ları 
20.15 Rad}'O gazetesi. 
20.30 Kısa şehir haberleri. 
20.35 Radyo tıyntr0$U Ahmed Tur· 

gut'un Izdırabı - Yazan Refik 
Ahmet Seven:;ıı. 

21 20 Karışık hafit mllztk. 
:ıı .40 Ekrem Konaar. 
22.10 r.ıuıi usanüt birili! adına 

konu em•. 
22.20 Mefharet Atalay. 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo - borsa ve progrıım 

lar. 
23 07 Dam Te OllZ 'mÜ~l. 
23..25 OünUmUzün mll:ı:lıll Jan Si· 

belluıı Keman konçertosu Op 
47 •re mlnbn Çalanlar: Olnet 
te Ne.ven {Keman) Ye Wal
ıer sbsktnd ld, Phllaraıeııla 
orkr.strası. 

24 00 Kapanış. 

1ZM1 R 
1S.5Ş Açılış \"e pro3ram, 
18.00 Fikret Karahan. 
18.30 Carmen C&Tallcro orkestrası. 
16 45 Ral'lyo yurt türküleri korosu 
17.15 Baflıc:a proeramıarın takdimi 
17.20 Se"et Canda,, 
17.SO a) nızeı: Carmcn ılllt b) 

Smetana: Dlıı Moldan. 
18.15 ince.saz !Hicaz twı). 
18.00 Haberler. 
19.J5 imıet Çetlnseı. 
lt.30 DWcote~lnlz l~ln bir kllç 1e• 

tıl plAk. 

19.45 Serbest saat. 
20 00 Marta Amatı'den •Keman ao 

Joları•. 
20.10 Şelılrden kUçlllt haberler. 
20.15 Radyo guett'sl. 
20.30 Yaln12 ktmcnçe Çalan: Ctl· 

ne:vd Orhoiı. -
20 4S DLzbl:r.e. • 
20.55 iki lıo•boY sarı.ısı. 
21 00 Radyonun müzikli bllmLceal. 
22.25 Yarın ne pişirelim 1 
22.30 Borııa ,.. ıırogram. 

22.35 Yayının aonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış n Opera programı 

Carı Marl3 Yon Webcr: •Der 
Frelschtltz• Operuı. 

22.20 Proııram n kapanı,. 
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ANKARA 

7.28 Aç;Jış ve program. 
7.30 GOnııydın. 
7.45 Hııbcrler n hava raporu. 
'fl.00 Karma sabah müzııtı. 

fl.30 .Joe nı•ıano polka orıı:ctı>rası. 
ı>.oo Gunun programı n kapıınış 

'*** Jl.58 Açılış ve program. 

12.00 Asker saati_ 
12.20 Ordudan haberler. 
12.30 Sadi R~ea. 

13.00 M. s. A}'an n habc;rler. 
13.15 Radyo aalon orkestruı (İl· 

han Özsoy idaresinde) a) Le· 
oı><>ld : Viyana hanları, b) 
Offenbach: Hoffman'ın hlkA 
yclerlnden 1antazl, c) Doued 
du: Serenat. 

13.30 Öı!le ı:azctesl. 
13.45 Radyo salon orkestrasının de 

Yamı. 

14,00 Hn\'a raporu, akşam programı 
ye kapanış. ... ..... 

18~1 Açılı' Ye program. 
17.00 aı Cemır F'ranclı:: Senfonik 

varyasyonlar, b) Orıeı:: Hol· 
bcrg anıtı 

17.30 Mustafa Seyran, Nermin De
mlrça)'. 

17.45 ÇalışnnJann eııatl. 
18.00 Operet BeTenler saati. 
18.20 incesaz (Çifte taatl. Rast -

lfahur faslı). 
10.00 M. s. Ayım \'e haberler. 
19.15 Tarihten blr yaprak. 
19.20 Turhan Karabulut. 
19,45 Dini - ahlAkl musahsbe. 
.19.55 Keman takalml (Nacı Tt"ktel) 
20.00 Erdo(;an Çııplı'dan l:eman IO· 

!oları. 
20.15 Radyo ı:azetesı. 
20.30 Ne•ln Deınirdönn. 
21.00 Kahram:mıar geçiyor. 
21.15 Jdıırşlar. 

21.30 Spor euetl'.sl. 
21."5 Bu cece bir yere ıtdellm. 
22.00 SPrbcııt aaat. 
22.15 Opereya dhet. 
22.45 M. 8. A7arı ve haberltr. 
23.00 Program Ye kapanı,, 

ISTANBUL 
12.57 Açtlış n program. 
13.00 Haberler. 
13.15 Karışık hafif sar.kılar. 
13.30 Suzan Ollven. 
14.00 a) Maurlce Ravel •ispsnrol 

Rapsodisi• b) 11.faurlcc Mos
kovskl •İlpanyol danılt <re 
maJön. 

14.20 Şarkılar. 
14.45 Jlmmy Lytlell orkestrası. 

15.00 Kapanış. 

*** 
18 00 Açılı' ve tUrklller (Şemsi Yas 

tıman). 

18.20 Kon\1$ma. 
18.30 Ce!AI incrden se,·dlı;Jıılz şar 

kılar. 
19.00 Ha!M'rler. 
19.15 Herkes için mtlzlk. 
19.30 Viyolonist Darvaş. 
19.45 Radyo erhkler ıaaıl heyeti. 

20. IS Radyo gazetesi. 
20.30 Kısa şehir haberleri. 
20.35 Vlyolonls• Yılmaz ıı:mıroi;lu 

al D. Ooddard •Btrseuıı.e• b) 
M. Moskovskl •&renad• c) 
Ambrosla •Cauzonnf'ttC• f'l) 
J. Brahms •Macar dansı> No. 
5. 

20.50 Dllnyada bu hafta. 
21.00 Safiye Ayla. 
2l.30 İşinin bll~ında, 
21 40 Müıo;lk mKmuası. 

22.00 Mueaffer Birtan. 
22.30 Büyük Ylrtuozıar (Piyanist 

Eıt~n Joyce). 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambl)·o • Boraa •e program 

ıar. 
23.07 Karı~ık ballf &arkılar. 
23.30 Dans H en. m112ıtı. 
24.00 Kapanıf. 

iZMi R 
15.511 Açılış n vroı;ram, 

18.00 Zcybtıkle.r. 

ıe.ıs Chopin: J3•le mllz!Al (Le• 
' Sylphldes). 

l8.2.5 M,lrilnl't GildUcl\. 
18.45 RaJ Anthony Ye Bllly May 

c.rkeatraları. 
17.15 Baf)ıca proı:rnmların takdimi 
17.2Ci Emin OOndllz. 
17.40 (tİçüncü adam) fllmlnden 

müzik. 
17.50 Radyo ,·urt türküleri korosu. 
ı 8.20 Serbest cııa t. 
18.30 Bf'rlıayat Orhon. 
19.00 Haberler. 

19J5 fımlr 'Türk musikisi cemiyeti 
J9.45 İki umba. 
19.M Piyano muslklsl Çalan: ).!lh-

ter ç.,Jebl. 
20.10 Şehirden küçük haberler. 
20.15 Radyo ı:uctt"SI. 
20.30 M11harrrm Onal. 
20.50 Spora dair. 
21.00 Şansınırı deneyelim, 
21.25 İwhh opera: Rlgoletto. 
21.55 Yarın ne plşlrellm? 
22.00 Abmet Ştıu.ea. 
22.30 Borsa ,.. proııram. 
22.35 YB)1nlD &ODU. 

TEKNiK üNIVERSiTESi 
20.15 Açll1' n Türk m11elkbl. 
20.45 Program. 
20.48 Schumann: Ali bemol majör, 

3. &nfonl. 

21.19 Elgar: Si minör, keman kon· 
e,-.ertosu. Çıılnn: Jaııcha Hl'I• 
fetz. 

22.00 Program Te kapanıf. 

11-6-954 CVMA 

ANKARA 
7.30 Açılı' Ye ııro;ıram. 
7.35 Kuran-ı Kerim. 
T.45 Haberler ve h&Ya raporu. 
1.00 Karma eabah mUZliil. 
8.30 Hı.fit mltzllı: programı. 

t.00 OUnün prcııı:ramı n kapanı,. 

*** 11.58 Açılış \'e program. 
12.00 Asker saati. 
12.311 Ceuıye Ceyhun, 
13.00 M. S. Ayarı Ye haberler. 
13.15 Rad}'D salon orltestraaı (Se· 

dad Ediz idaresinde) a) Brus 
acıman: Flnman krokileri, bl 
Thomaa: MlnJ'on operaııından 
romans, r.) Decceo İhtlraıı aah 
neleri, dl Dellbes: Çiçeklerin 
dansı, e) Gr05Slllan: çardaş. 

13.30 Öğle ıazetcıı. 
13.45 Radyo uıon orkerstraııının de 

••mı. 
14.00 Han raponı. akflm progra

mı u k.apanı9. ..... 
11.58 Açlış Ye prQBJ'lm. 
ı 7.00 uııa Ma carllsle lıentetı. 

17.15 Neriman Sıırısllzen. 
17.30 Tanınmı, cu cenertnde.n . 

Tex Benelıe 
17.4.5 KUme faslı. 
18J5 Şan soloları Ar.be lflk. 
lS.30 Viyolonsel aoloları, 

18.45 Asuman Anıın. 
19.00 M. s. Ayarı ve babtrler. 
19.15 Tarihten bir :vaDrak. 
19.20 Çigan orkeııtralın. 

19.30 Kö>-On uau. 
19.45 YurttAn ııealer. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 Bntı en&trtlmanlarlle ,.ür.k 

mUz141. 
20.45 Radyo k!lme sa2ı. 
21 00 Slyaal kmaı, 
21.15 Dtms ııarlııtarı IOJlcren: Zeb 

n Eren. 
21.30 Haftanın turizm .konuşmuı. 
21.40 Geçmiş ı:unıerden earkılar. 
22.00 Scrbeııt DAt. 
22.15 BehlJe Akroy. 
22.u M. s. Aran n habcrlw. 
23.00 Proııram ,.. kapanı,. 

ISTANBUL 
12.57 Açılış ,.e Dronrıım. 
13.00 llabcrlcr. 
13,15 Dııns mllP.11!1. 
13.30 Sami Toker. 
14.00 Opera ve operetlerden orlı:eııt 

m parçaları. 

H.20 Neb:ıl•at Yedlbnş. 
14.45 Film yıldı.zları (Zarnh S.-ıcn

dcr). 
15.00 Kapıını.,. 

*** 18.00 Açılış n Machlto orkeJlr1S1 

Türlı:Uler (Danıt SuH\rl). 
18.30 Konuşma. 
18.40 caz mllzl{il. 
19 00 Jlal>crler. 
19.15 Radyo senfoni orkestrası kon 

ı;crı İdare eden: Oemal Rcslt 
Rey a) Ludwlr. nn Dcctho
ven Lconore llI a) w. A. Mo 
mrt •K,ıçük bir gece mü?.1-
Ch ıscrennd c) Loııls Aubcrl 
•Suıtc Brcve•. 

20.00 Saz c:ıerle.rl (Sadi ltıııır "il 

,\)~\.~"-

Vecih• Dar:val). 
20.15 Radyo pzetesı. 
20.30 Kım şehir haberleri. 
20.35 Mustafa Ça~ıar. 
20.~o Sohbetler. 
21.00 Radyo .kl:'lslk Türk musikisi 

topluluiiu. 
22.00 Konuşma. 
22.10 Fran:o: Schubrrt Sonntın •Sel 

minör> Çalanlar: Hamlı Ala
caııotıu (Ktmnn) Prglcan 

Saydam !Plyııno). 

22.30 Benny Goodman orkestrası. 
22.4S Habl'rler. 
23.00 Kambiyo - Borsa ve program 

ıar. 

23.07 Dans milz:ttı. 
23.30 Opera aaatl !Rklıard Wag

ncr'ln •Trlıt.an und Isolde• 
opera9ından Ulhn~Ier). 

24 00 Kapanış. 

i Z Mi R 
15.58 
J8.00 
18.20 

16.40 
17.00 
17.15 
17.20 
17.30 
18.00 

18.30 
19.00 

Açılış •c program. 
Kerim ileri. 
Borodln: Prens Iı:or operasın 
dan •Polovaç dansları•. 
SerYct Candns. 
Peıırl Balley ve June Chrlıty 
Başlıca ııroı:ramınrın takdimi 
Ot'nçler konu~yor. 
Zeki Olluz. 
Al Bonııhue Te Texa Beneke 
orkestralllrı. 
Kemal Mısırlı. 
Haberl~r. 

• 

J!!.lS 
2000 
20.10 
20.15 
2030 
21.00 
21.15 
2L45 
21.55 
22.00 
2230 
22.35 

fncuıız: IAccmkürdl faslı), 
Pi)·aııoıarıa hafif mlızlk. 

Şehirden küçült haberler. 
Radyo cnut.eaı. 

İsmet Yazıır. 
Haftanın siyasi ıcmaıt. 
i1.ahlı Batı musikisi. 
~ıeneeıı fıkralar. 
Yarın ne plşlrrllm? 

OUler Ö7geçıt. 
Boru •• proııram. 
Yayının sonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESI 
20.1!1 AçUış Ye program. 
20.18 BU:;ülı: orkl'slra oenerl: John 

Bnrblrolll. Hazırlıyan : Patlh 
Pa.ıılner Takdim eden: Dinçer 
Erlmeız. 

40.!12 Roasını: cCeuylr'de bir ftal
yan Kıı1t uvertürü. 

21.00 Beethoven: Si bemol maJOr, 
4. Senfoni. 

21.31 Chopın: Fa mlnôr, 2. Plrano 
.kon('ertosu. Çalan: ı.talcuzyn 
akl. 

2.05 Proı:ram u kapanış. 

12 • 6 • 954 CVlflARTESİ 

ANKARA 
7.28 Açılış n program. 
7.30 Gllnaydın. 

7.45 Haberler •• han raporu 
8.00 Karma sabah müzıtı. 
8.30 a) De Palla: üç kÖfl'll ıaplıa 

bale mUZlfl, b) Bll.ss: Balet 
•Oltl. 

t.00 Oünün proeramı Ye kapanı,. ..... 
il 58 Açıtış n Drogram, 
12.0 Asker 111at1. 
12.:ıo ·Hamiyet YQcesea. 
13 00 M. S. Ayarı ve haberltr. 
13.15 Eiileneell t.a\11 müziği. 
13.30 Öğle gazete~. 
13.U Piyano rtfalı:atlnde şarkılnr 

okuyan: Sevim Çatlayan Pi
yanoda: Nihal Erkutun. 

H.00 Rad:ro baCJama takımı. 
14.20 Neş'ell hafit mU«lk. 
15.00 Ka}'lp mektupları, hna !'il• 

ponı, akşam programı Ye ka-

1858 
17.00 
18.30 
18.00 
18.45 
19.00 
19.IS 
19.20 
19.45 
20.00 

20.15 
:ıo.:ıo 
2035 
21.00 
21.15 
22.45 
23.00 
23.ts 

panı'- . ... 
Açılış Ye pro;:ram. 
Radyo cocult ... u. 
RadJo ile İngilizce. 
fncaaz !Muhayyer faslı). 
incesaz'dan o:run havalan. 
Jd. 8 . Ayan YI! haberler. 
Tarihten bir yaprak. 
Mualla Mukadder Atakan. 
Maliye nkAletl saati. 
Umur Pars"Uln tanınmış film 
1J&rkıları, 

Radro ırt zetcsı. 

Kısa spor haberleri, 
Yeni dan' plAkları. 

Haftıı sonu ıohbetl. 
Hafta IOll\I programı. 
M. S. Ayarı Te haberler. 
~lence )rrle:ıuı geziyoruz. 
Proı;mm Ye k•ııanış. 

iSTANBUL 
12.57 Açılı' n ,Proııram, 
13.00 Haberler. 
13.15 Alaettln YIY&Şt•· 
13.4S a) Johann Stnıuss •Çlnııene 

Darom U1'ertürü b) Fellı: 
Ml'ndclsaohn •Piyano kon-
ccrt.0$u• •Sol minör• Nol Ça 
lan: Helmut Rolof. 

14.15 nana mozıaı. 
14.30 Saz eserlcrt (Nubay Tekray 

- FeyZI Arıılangll). 
H.50 Haftanın programı. 
15.00 Gülseren OUnnlf. 
15.15 Caz mozııı. 
JS.30 Sevilmiş ~sler - tePllmlş ,,r 

kılar. 
Jll.00 Karışık sololar. 
18.15 TUrlı:An Dlzrr. 
18.~ Rafit şarkılar (Pery Como). 
17.00 Hakkı Derman ıasıı beyetl 

ımcaz). 
17.4(1 Kayıp mektuıııırı. 
17.45 Recep Dlrglt. 
18.00 Fthml Eıe orkeıtraaı. 

J8.30 Bale sahnelerinden. 
J8.45 Oyun hanları (ŞUkrll Tımar 

Te ıırkadaşlan). 
10.00 Haberler. 
19.15 Zeki .ı..ıuren. 

19.45 Viyolonist Necip Aşkın. 

20.00 Saz eserlcrt (LAlka Karabey 
n arkndaşlan). 

20.15 Radyo gazetesı. 
'20.30 Kısa şehir haberleri. 
20.35 Operet dOn:vaııından. 
20.50 Dntnrıdte postası. 
21.00 Mefhnret Yıldınm. 
21.30 Dinleyici istekleri (Hafit Ba· 

ıı mUzltl). 
22.00 Afitap Karacan. 
22.30 Deyaz Perdeden müzik. 
22.45 Habuler. 
23.00 Kambiyo borsa n proı:ram

lar. 
23.07 Karışık hafif earkllar dans 

,.. caz müztjll. 
24 00 Kapanış. 

1ZM1 R 
14.58 Acıl~ Te ıırogram. 
15.00 Mükerrem Baydan. 
15.31 Grleg : Pcr O:nıt süiti. 
11.00 Küçük dlnlcylcllerle başbAı;a. 
18.45 Bqlıca prograınlann takdimi 
ıe.so Muharrem O'naı. 
17.20 Sinema Orı:u Ue melodiler. 
1'1.'5 Radyo 1urt tUrkülerl korosu 
Jl.15 Mite FAlbof;Iu. 
Jl.30 Niyazi Erden Danı orke$tl'Ul 
19.00 IIaberler. 

19 15 Radyo lı:ldınl&r 1ulı, 
20 00 cumartesi eohbetl. 
20.10 Şehirden kllçUk haberler. 
20.15 Radyo gar.ete&!. 
20.30 Dlnıeytcının saati (HAflf Ba-

tı n TQrk. musiki&! ta tekleri) 
21."5 Tarın ne D!ştrtllm? 
21.50 Pahrl Ka'8la. 
22.30 Bon:n n program. 
22.35 1·11yının sonu. 

\)1\)~' \ıı\.h.\l\ 
<Metre Olan\) 

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

• (100 kw) ...... 344 
(50 kw) •••••• 271 

Baden - Baden <70 kw) 295 
Berlin Rlas (300 kw) 303 
Frankfurt (100 kw) 505.9 

cıo kw) 48,47 
Hamburg <100 kw) 308.9 

• 47.81 - 41.15 25.44 
Münich cıoo kw) ...... 375 
Stuttgart (100 kw) ...... 523 

(10 kw) ...... 49.75 
DE~İZ.\ŞIRI 

.20 kw ......••• 19.64 - 25.44 

AVUSTURYA 
Viyana 1 •••.•• 48.78 _ 25 48 
R. W. R 
Viyana (100 kw) ...... 397.4 

• 000 kw) ...... 388 

BELÇİKA 
Brüksel 1 (150 k:w) ... 483,9 
Brilk~.?l ll (150 kw) ... 324 

DANİMARKA 
Koııenhag 1 (150 kw) 1224 

• (150 kw) 49.50 
Kopenhag II (60 kw) 282,8 

FRANSA 
PARİS • INTER 
Allouis (250 kw) •••••• 1829 
Nice l (60 kw) ••••••••• 193 
NATİONAL 
Parls 1 (100 ltw) ...... 347 
Bordeaux (100 kw) ••• 249 
Marseille 000 kw) ••• 422 
Strasbourg (100 kw ) ••• 3~ 
PARiSiEN 
Parls (100 kw) ......... 280 
Lille cıoo kw) ......... 218 
Limoges (100 kw) ...... 879 
Lyon <100 kw) ......... 498 
Rennes cıoo kw) •••••• 445 
Strasbourı (150 kw) ••• ~ 
Toulouse (100 kw) ••• 318 

HOLLANDA 
Rilversum I (120 kw) 402 
Hllversum II (120 kw) 296 

iNGILTERE 
B. B. C. 
Saat Dalga munıutu 
6.30 - 8.15 ......... 48.43 
6.30 - s.15 ..... •••• 41.49 
6.30 - 8.15 ......... 3188 
e.so - s.1s ......... 24.so 

12.30 - 17.30 ......... 13.9'1 
12.30 - 18.15 ......... 19.82 
12.30 - 19.30 ......... 16.84 
12.30 - 22.15 ......... 19.85 
18.00 - 23.00 ......... 25.12 
20.00 - 23.00 ......... 40.98 
20.00 - 23.00 ......... 31.88 

iSPANYA 
NATİONAL 

i5v;ç120 kw) ...... 407 •. 1 ~-
t.lotota (150 kw) ...... 1571 
Sundsvalt (150 kw) ••• 505.9 
Gothenburg (150 tw) 306,1 
Ilörby (100 kw) •••••• 254,'T 
Falun noo kw) ......... 245,S 
Stockholm (55 kw) ... 388,1 

ISVIÇRE 
Schwıır:zenbourg 48.~8·31 .~ 
ıronte • Cenerl (50 kwl G38.0 
Beromunster (150 kw) 567,1 

iT ALYA 
NATİONAL 
22!5 ,kw •• ••••• ........... 457,3 
150 tw •••••••• .......... 333,'1 
205 kw ••••••••••••••••••••• 225.4 
btlNci PROGRAM 
150 tw •••••. ..-.. ••••••.••••• 3.55 
70 tw ••••••••••••••••••••• 269 
5 tw ..................... 4:7,92 

LÜKSENBURG 
LUkscmburg (150 kw) 1293 

• n uso tw> 2os,6 
NORVEÇ 
Oslo (100 kw) ......... 47'1 

• (100 kw) ......... 228 
• (60 kw) ......... 1376 
• flO k\vl ......... lS.85 



••• 
~iİİıtingale an'anesi 
~.~.~nlığın hizmetinde 

YATAN ,_ 

1 ••••·••••• • 
~~dern hemşirecif iğin kurucusu of an bu ·k~d~~:·r~~~·.~··f 

aldığı emirle, ıshrap çeken insanlığın yardımına ~ 
• • koşmuştu ~ . . 

t••······················ · 

FiKfll VE SİkAYETtlRI ... 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOY AN 

Ziraat Bankası' nrn tahvilleri 
Ziraat B10kasının muhte:if za· 

manlarda çıkardığı tah\ illeri sa
tıp 'alanlar, bunları satmak is
tedıklcri zaman tasu'ard.ı ban
kanın şube erinden U7.C'rlc rınd ·
ki fiyat üz.crmden para! rını al-

.,, maktadırlar. istantiulda ioe, ban
ka bunları a'mamakta, ka:lu'1u 
ileri sürerek Borsaya ~ötüruıı 
salnı .. ıımnı bi'dırmektedır Bor
ı;a~ a s:idince, bu i~lc:-i~ mt .... uı 
olan'ar bu tah\ illeri iizcrlrrind -
ki kıymetleriyle değil binde ıiç 
noksanıylc muba~aa edı·ıor ar \t. 
l>ankaya sattıkları z~ıııan da o-

nafın. b:lha~sa kadmlar geçer
ken gfıya mallarını teşhir ve 
satış yapıyorlarmış JıJı bır rn 
kım münasebetsiz söıler cö) le 
dı"ısri :;örülmektedir. Ha1kı ii 
zer \'e sıkan bu ba:-ckellerin 
gerek e~naf te,kıUıtı • mıf nda:ı 
\"t? gerek ,,ini memur ıı:- vas 1:1 

~iyle önlenmcs ni alakadarlar
dan temenni eder·z. 

Fatihte bir bataklık 

Fatıhte oturan bır okuyucu
muz mektubunda (senelerden 
beri lambasız \'e kaldır•m~ıı: 
bulunan evlerim:ıin bulunduğu 1 
Dülgero~ltı ve Gemiciler soka· 
~ında iki ay en el açılan kana
llzasynndan çıkan topraklar ha 
JA ) ağın hali.nde yol ortasında 
kalmakta ve açıkhavada kum 
ve toprak tufanı ve yağınurlıı 

ha\'ada bir C>ataklık hlllinde-

f 

radan da binde üç ayrıca komis
yon alıyorlar. Dö~ lece tir tah
vilden binde altı kazJ.nıyeırl.ır. 
Kendileri vergı ''crd ikleri, kira 
re saire masrafları olduğu cihl't
.e bu muam«-lede haki olabilir· 
1-r. Fakat htikiımetin \t"rdi~i a- :'llustakbel Batı Alman) a ordusunun nüvesini teşkil eden polis kunetıcri bir merasimde 

• <lir. Lamba ve kaldınm islemek 

iılıiyete dayanarak :aın it çık:ı· 
rar. \'e resmi mahh·ettc o1an Zi
rJ•ıl Banka~ı. tahv;ı:r:-ınin bö\le 
düşük fiyatla at::ııı> :;atılmııs.ını 
h rhalde mu,·afık gö:ınenı·lidir. 
:ıri!şteriler' üzer!nd~ i)·i bir his 
b rakmı)an \'c ~ankanın il ıide 

ı ç~kı;racağı !ah\'illeı·~ı: s:ıtı~ı üze
rıne de te·ır yap;ıb,:ccek hu işe 
<-fer kanuni mani \'31"!'& tadıli fU 

1 retiyle ıs'.ahı \'c ban:,;ı nasıl taş
r:ı'arda bunları ba,abaş ~!ıyor~.ı 
Bona olan yerlerde de a'ması 
n:n temini yerinde oları'itır. 

ten u,andık, hiç olmaz.sa bu 
yollar diızeltilerek \'e llıerleri 
ne çakıl dökülmek surcti~le 
silindiraj yaptırılması mümkUn 
değıl midir. sıhhat ve rahatı· 
mızla ilgili bu halin dernm et 
meme~i icin nere~ e şıka} et e 
delim, çünkü alakalılar görmü 
yor) diyor, Kanalizasyon inşan 

tını yapan müıeahlıiclin hal;., 
daha fazla sıkıntıda bırakmıya
rak i~i .;üratle bitirmesi.nin ye 
onu müteakip kaldırım ve llm 

Avrupa'nın savunmasına 
Almanya katılacak mı? 

Florence :\"ightingale an'anesini de,·:un ettiren mü takbel Türk 
hem ireleri bir tö rende 

prensibini 
lcdı. 

benimsedlğinı söy- Hastabakıcılarını tiyatro ve 

Florence Ni;htin"l 'e, hasta
bakıcıların yalnız feraı:at:e ve 
maaşla çaiışmaları Jaıımgtldı· 
ğini Heri sürmedi. Bilakis hlS· 
ta bakıcılara gerekli maaşın \ e
rilmesi i~in sa\·aştı. Sırf o za
manki maaclar hakkında bir 
fıkir verme!{ üzere assğıda
ki rakkam'ar;.ı dikkat ediniz.. 

Kırıma eidcn hastabakıcılor 
haftada 5 lira haftalık al· 
makta ve a'tı a) tık hiı.m~t 
sonunda bu rakkam haft ıda 
7 !ıraya ) ükse'mekte idi Miss 
Nıghtingale eks•ri hastabakı
cıların paranın c.ı.zibcsiyle mes 
lt'ğe in ti ap «-ttiğini SÖ\ 'emek
te\ dı ,n:cndısı daıma hasta· 
b.ıkıcı'ığın bır mt's ek halı· 

ne gelme ni ısterdi. FlorC"nC"' 
::-.; ıghtıngale, paranın bir in~a
nın meslrgni !3yıki) le idame 
ettirebilmesi için elzem oldu
ğunu fakat başlıca eazıbeyi 
teşkil etmemesi gerektiğinı 
iddia ederdi. Xihayrt bir insan 
hasta bakıcılğa istidadı olursa 
bu mesleği seÇmelıydi. Kendı
si Jlastabakıcılık hakkında sun 
ları yazmıştı: 

•Ha.stabakıclık ruh ilr.cr!ndc 
çalışan bir meslekt!r. Bir in
san 'ücut kadar nıha da ihti
mam gôstermelidir.ıı 

konst'rlere göndermekte sık s:k ' 
kendilerine bilet temin et:r.ck 
tc \'C hatta Avam kamarası 
mUzökcrelerini din i~ ebilmeleri 
için onlara giri~ bileti bul
maktaydı. Kanaatınca, bir has., 
tabakıcının klittlın.i mkadar 
artar. alika sahası nekadar, 
genişlerse. o kadar i) i hasta- , 
bakıcı o'ııcaktır. 

J•'akat ı:cnc daimi surette 
kabılı~et \c ı tidat ön pilin· ı 
da .ı:elmckte~di. Bir keresinde 
~unları ) aznu~tı: 

•Zeka bu is için kafi değıt- 1 
dir. Zıhin cl'ıitime tabi tutul- 1 
ma'ı, fakat a~nı zamanda ka-
rakter de ağ m aş'tll'llınalı-j 
dır 

h'1irakt ı, bılgı k dar I' em· 
mi)etlıdir. llı<·bır taraf diğeri ı' 
nin ihm ıli bahasına Y«'listiril
memc ıdır. Eğitim iki tar.ını 
olma ıdır. işte l\liss .ı\'ightıng.ı 1 
'e'in eğitim görü~ii ye :-;ightin- ı 
gale an'anesinin ana presiplc
rini bunlar teşkil etmektedir. ı 

Hastabakıeıları ikamet et· 
tik:eri mahalle •YUVRD ismini 
ilk \'eren kimse :Nightingale 
olmuştur. Buna da sebep, Mis, 
Nightıngale'in karaklcrin ı-v
wkmirde yu\•ada gelıştiğı:ıc 
kani olmasıydı. İntizam, dP.· 
\"amlılık. mUkA!emc se\'iyesi, 

Ve neşeli bir gtinündc 
farı ) azrnıştı: 

•Bir basta yalnız temiz ba
kılıp iyi muhafaza edilmesi 
liızım ielen ev eşyası değildir.» 

sun· ~dabı mua eı·et, J:ibi hususları 
ihtiva eden raporları ilk hs
ı.ırlayan :Mlss Nightingale ol
mu~tur. Mıss Nighting'll~'in 
son derece titız olduğu bır 
\"Akındır, fakat o devırde ha~
tabakıcıtığııı son derece mü
him bir mevki is"al ettiği u
nutulmamalıdır. :\tbs Xightin 
~ale St. Thomas has:öhane~in
dc hastabakıcı eğitim o~rnlu
nu kurduğu zaman, hastahane 
içinde dahi büyük bir muhale· 
f«-tlc karşıla~mıstı. Zamanın 
en tanınmış operatörlerinden 
biri o:ıııı Bastabip, Xightingale
in ha tabakıcı okulu aleyhinde 
bir rıs:ıle ne retmişti. Bu ri
sa'ede Doktor, hastabakıcının 
b\,r hizmetçi olduğuııu ve hiz
mlitçılıktrn ileri gidemlyeceği 

Tablatiyle h;&stabakıcıJık ka
bi:iyetine büyUk ehemmiyet 
\ ermektcvdi. Unutmamak ıa
ıımdır ki, ::'ıliss Nightin.:a'c, 
bır hastabakıcının eğittm gör· 
mesi gerektiği fikrini ilk de 
fa ortaya atmı~tır. .Kendisi 
şunları ila\'e etmektedir: 

•Cehalet yüzünden hastala
rı ö düren, ve sanki zchirli
yen hastabakıcılar ~ördum. Ka 
billyet edinmesi içın bir has
tabakıcının eğitim gcirmesi lil
ıımdır. Hastabakıcı muh.ı.kkak 
ki yüksek \e kabiliyetli bir 
insan olmalıdır.» 

llıss NigbUngale, hastaha· 
kıcı ara son derece rah.ı.t oda
lar temin etmekte. duvarlarım 
resimlerle süslemekte, kendi
lerine çiçek göndermektt yel. -, 

n .. ıariye ini ileri sürmüştü. 
İlk günlerde bütün dün\·anm 
goz.leri hastabakıeıtara Çe\Ti!· 
di ,.e herk«'.'l bunların gaf ~ ap· 
ma':ırını sabırsızlıkla bekledi. 
Her şey onlara bağlı olduğun
dan, herbirinin mükemmel ol
ması g«-rekmekte~di, ve hepi
miz o zamanki hast.ıbakıcıların 
hemen hemen mükemmel o:
duğunu biliyoruz. Çünkü o 1 
zam.rnki tecriibe'erden bu 
gUn dünyadaki modern hasta
bakıcılık mütsseses,nln m~r
dana geldiğine kani bu:unııyo
nıı. 

/ 
1 

Milletlerara s ı Sisyal i şler 

konferansı 
)lıllet!erarası Sosyal İşler kon 

femnsının Türkıye mil i kom.te
sinın teşkili lçın konferansın 
Türkiye komite i, dün Vilivette 
Vali Prof. Göka) 'ı ziyaret ctmı~· 
tir 1 

1923 seıı .. sinde kurulan \'P mPr 
kezi Xew \'ork'ta oıa., bu hu,,.ı
si te,ekküle 78 devlet a!.ll bu
lunmaktadır. Teşl'kkiiliin gayrsi, 
dünyadaki sosyal işler:" ilgi:i ~a
hısların, teşekkül ve sıs1.1ı ifer 
mütehassıs'arının 'akit \'akit bu 
luşup fikir teati:.inde bulunmala
rını temin dmC'ktedir. 

•••••••••••••••••••••••••• . • •••••••••••••••••••••••• 

Bazı esnafın münasebet-
siz hareketleri 

Çarşı ve pazarlardaki bazı 

DIŞARIDAN GÖRÜŞLER 

ba ihtiyacının teminini belediye 
es mizden temenni ederiz. 

• • • • • • • • • . 
• . 
• . . 

Fransız Parlamentosu bu hususta henüz bir karar ver
memekle beraber, Fransız'lafln böyle bir neticeye razı 

olmıyacaklar1 anlaşılıyor 

• • • • . • • • • • • • . • . . 
lsviçre' de bir santim etrafında kıyamet 

<Baı;ı 2 incide> 
müstehliklcri memnun edebile
cek bir istikamete doğtU yö
nelmiş bulunmaktadır. Bu ~ ü
rüyüşler neticesinde ba sefer 
kanton'ar \'c Belediy •'l'r l\Iec· 
lisieri harekete getmis ''e ck
scı·isi şu karar.ı 'arını~ arj:r: 
Federal J\Ieclisin mti,trh!ıkle
rin ehi ne \'erdiği k.ll"r.r a) nen 
tatbik olunacak, fakat ıııii.,.tah

sillere hiikümet hazınesinden 
tazminat \Crıleccktir. Kant.on· ı 
!arın bUtçelerinde bu tazmina· 
tın kar ılığı olarak tahsısat 
a)nlması ~ımdiden dli ünuJU. 
yor. Son k.ıı arın ne olduğu he 
nüz ke tıri emez. Fakat bizim 
için en zı~ade ehemmiyete sa-ı 
yan olan eihd e as n.ırh mese
le i değil. ancak bu nı\ina e· 
betle t zahtir MI n d nıokra~i 
titiz 1,.ı \~bu C \ltatlicle tilızli· 
ğc ro1ğmrn on binl«-rce ki ı'ık 
sokak ııurıııı~ışlerınin hiç bır 
sureı 'e çığrından ~·ıkıııanıası. 
ne sözde. ne harekette ölçünün, 
niıaııı ve intiı.ımııı elden b:ra. 
kılmanıasıtl ır. 

* İ.)\'içrc'dc şahit olduğumuz bu 
vaziyeti gözönünde bu:undu

r:ırak bizdeki hayat pahalılığı 
me etesinc bir göz geıdirir~ek 
clbt'tte ibreti mucıp olur. Vakit 
\'akit bizim esnaf, ~ediğimiz et. 
sebze \"e mey,·eler, içtiğimiz 
Ut gibi zaruri gıda maddeleri 

üzerine istedikleri gibi zam ar 
yapıyorlar. Bu gibi zam'ar ba
z.an resmi makamlar, usmt ik 
tısadi tesckküller, tarafından 
da ~·apılıyor, İsviçre, Amerika 
gibi dünyanın en zengin mem· 
Jeket'erinde bile elan kira tah 
didatın:ı dair kanunlar me\'cut 
olduğu halde bizde nasılsa ki· 
ra hakkındaki tahdidatı umumi 

O halde demek olu~ or ki de 
mokraıoi rejimi. kanunlarımız
da, men:uatımııda ~er'eşmi ve 
kökle;ımi§tir. Fakat bu rejim 
Jıalkın nıhi h a 1 e t i n e, 
zihniyetine heniıı layıkiylc inti 
.kal elmemi~tir. H.ıtkın bu hu
~ustaki hassasi1etf henüı kafi 
derecede gelişmedi. Halkı ikti
sadi dP.mok.rasi sahasında idare 
etmekle mükeltef olan mesle
ki te,ekküller yeter derec('de 
tc~kiliıtıanmamıflır. Hal bu ki ik 
tbadı demokrasi sahasında bu 
merhaleye \·arılmadıkça mes'ul 
alakadar makamlar tara{ından 
ittihat edilecek kararların ha
tadan s.ı'im olacağını beklemek 
a bcstir. ::'\Iasa başında karar ve 
kanun proje'erini haurlamakla 
mükellef o1an mrmurlar u 
H~ a bu me el<.'de hakiki \'3z:. ı 
~eti. anım(' nıenfaatınin ne gıbi 1 
t('dbır'erlc aglanabi Cl'~ını r.a 
sıl öı;renebilırlcr? 'lahkl ıııe 
iki tar.ıfı dinlemeden d l~I u ' 
dürü~t hir karar ittih.ız ed ı-ıı
lir mı? Jd:ırı sahada dahi ml's· 
ut ınnkamlar halkın, :ı.lfıkartar 
zumrelerın ,özcüleri olan nıcs
l('ki teşekküller marifetiyle bli 
tün alak:ıdar'arın iddia ve nıc
talibini din emezlerse hakik:ı
tcn amme menfaatine uygun 
kararlar ittihaz etmek \':ıziye· 
tinde olamaz.lar. 

Sözü ayağa düşürmek. sokak 
nümayişlerine nıeydan \'ermek 
bizim irin elbette bahis me,•zuu 
olamaz. Ve hiç bir '\'.akit olmı 
yacaktır. Fakat halkın denıok 
rasi ha~asiyetini me lek! te,ek 
küllerin \'azifc görmek kablJi
yetinl. kemale erdirme'eri el
bette bir an· e\'\ el sağlanması 
laıım ::elen bir noktadır. 

~lıınb TEKİXAI.P 

şekilde kaldıran kanunlar çıkı- _ . . 
YOr. Ha'k tabakaları kütleler 1 Beyoglu 4'uncıi Sulh Hukuk 
t:ır:ıfından intilamıı.' makul llakimliginden : 53/271. 
protestolar .} apıtınası şöyle dur Tak~im Şuhit .'.\luhtar Cad. 
sun mesleki teşekkilll<'r tara- Ege Apartımanrnda oturan ma· 
fı.ndan alakadar makam'arm zalıo (fıırıune) nişliye hastalı· 
dıkkat nazannı çekecek tC"sirli ğı sebebıy e kocası Salamon Nıcı 
teşebbü ler bile muntazam. 'e linin \'3Sİ tfıyin edıldi~i ilAn ol~ 
tesirli bir surette yapılmıyor. r.ur. (iOiu) 

Bir zam:ınl r kendisıni hi
ma) e etme~e mübalağalı şekil 

• •••••••••••••••••••••••••• 
E lbc nehri ile ikiye bolünen 

\'e nehrin Doğu tarafın
daki parçası D~mokrat Aıman 
cumhuri)eti, Batıdaki bolümü 
de federal Cumhuriyet adla.,
nı almış olan Almanyanın bu· 
günkü hukuki statükosu olduk
ça hayali bir mehfumdan iba· 
ret gibidir. Sovyet bölgesi O· 

tan Demokrat Alman Cumhu
rı)etı için tafzan e!t~menlik ka
bul edildiği halde Almanyanın 
bu bölgesi Ru:.ların işgalı al
tındadır. Batıdaki federal cum 
huriyet ise söıde işgal altında 
bulunuyor ise de hakikatte b<ı 
cumhuriyet eğcmenliğine sahip 
tir. Fnkat Batı Almanyanın 
tam nııınasiytc c- menlıgınc ka 
'uşmus o'ması içın i~gal sta· 
tükosunun galıp de\ ctleree 
rC" men yürürltikten kaldırılıp 
eğemen iğın bir anla ma i' e ka 
bul ve tasdıki ıean etmckted.r 
Bundan ıkı sene ·kadar n \'t · 
bu hususta Bon'da b1r anla m 
akt dılmiş ıse d h< mlz ) uriir. 
luğc gırmis değıldir. Bon .ın
laşması D.ıtı lma'l).ı F"dernt 
Cumhuı iyeli ile Bır·eşık Aıne
l'ika \e Büyük Brıtanya tarııf
larınılan ıa~dik edilmiştir. Fa· 
kat Fransız parlamentosu bu 
anlaşmayı henüz tasdik etmiş 
değıldir. 19.30 senesi martınd:ı 
aktolunan Bon anlaşmh•nın 
yürurlüğe girebilmesi için Av· 
rupanın müşterek sa\•unma:ıırıa 
ait anlaşmanın da aynı zaman
da kabul ve tasdiki ıeap etmek 
tedir. A\'nıpanın m!i terek sa
vunması hakkındaki ikinc! an
laşma altı akit de\'letin dordü 
• Bnelux de\ Jetleri ile Fede
ral Alman Cumhuriyetı - tara
fından tasdik olunmuştur. Fa
kat Italya \'e Fransa bu anlaş. 
mayı henUz ta.sdik etmemişler· 
dir. Bu ikinci anlaşma Fransa 
tarafından da kabul edildiği tak 
d irrle ita Iranın anlaşma) ı red
detmc~i ihtimali hatıra gele· 
mcz. 

yukarıdaki açıklama, Alman-
~anın eğeml'nli!!i \'e Al

manlann tekrar ~llahlanmaları 
111ese'e erinin bugiln Fransanın 
\'e yalnızca Fran,anın rızasına 
bağ'ı bulunduğunu göstermek· 
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de meyilli olmasını kadının ifra 
ta \',Han dindarlığı•ıa vcrmis
ti. Fakat artık :ınn shın bu
gün takındığı la\ rı görünce 
bu hareketine başka mani \'eı·
nıek lazımdı. Aklına bir ba ka 
Yak'a ~eldi. Bir S<.'n(' evw: 
Paul':ı İrl:ın<la - İngiltere ma· 
çına iştirak etmesini teklif et
mi~lcrdj. Böyle bir seçilme her 
ananın kalbini iftiharla kabar
tacak bir htıdı edir. Halbuki 
kadın Paul'u bu teklifl kabul 
etmemesi için kand:rmı tı. Bu
nun için ~·apmış olabinrdl? 
Delikanlı o zaman bunun sebe· 
bini anlı~amamıstı. Liıkin ana· 
sının herkesten çekinerek ya
sayışıı, durmadan Allaha dua 
etmek ihti3·acını şimdi anlı)Or
du. Bunu Urkaek düşünüyor
du. Fakat hakikat şu idi. An
ne~inin hayatının gizlenecek 
bir tarafı \'ardı. 

dim .. Ya sen? 
- Ella F'lemıng bana kakao 

i!-.ram etti. 
- Yine mi Fleminglerc git. 

tin? 
Yorgun bir ta\'lrla oturıır

kt"n: 
- E\'et PauJ, dedi Hem a· 

kıt danışmağa hem de dua el· 
meğe gittim. 

Sustular. Paul oturduğu ''er
den doğru'du. Koltuğun kcr.ır
lanna ku\'Vetle sarı' Jı \"c: 

- Bu böyle devam eJ .. mez 
anne. dedi. Seni sık:ın bı:- ş~y 
\'..r. O kağıdı bu sabah :edarik 
ettin mi? 

şaclıın merdi\'cnde duydıı~um 
bir ayak sesi, :ıokaktan gelen 
bir gürültü beni senin hesabı
na iirkiıtürdü. Sen büyüdün. 
Alta hın ~ ardımıyle seni bu il
zünttilcrden koru~abileeeğimi 
umu)ordum. Kısmet değilmfc. 
Ergeç na ılsa duyacakmış ın. 
Rahibin fikri de bu ıdi. Bana 
yardım etmesı için ona çok 
) al\'nrdım. Kabul etmedi ~ niıı 
artık erkeklik çağına \"ard•:!ır1 
\e hakikatı öğrenmen ı .. z.ım 
ge:diğini söyledı. 

tedir. Durumun bugünkü ma"l
zarası kar§ısında zihinlerd• i~i 
sual belirmektedir: 1) Fransız 
parlamentosu i~i ilanihaye <li· 
rüncemede bırakır veya Av
rtıpanın müşterek savunması 
hakkında anla§mayı reddedase 
Alınan eğemenliği \'e Alman
lann tekrar silahlanması me· 
sclesı ne olacaktır? 2) Federal 
Alman Cumhurı)eti ht'm Bon 
anlaşmasını, hem A\·rupanın 
nıilşterek anlaşmasına aıt anlaş 
mayı kabul \'(' tasdık etmiş i
ken eğemenliğine ka' uşm:ık i
çin daha ne kadar bekliyecek· 
tir? Tabll"i diğerle. Federal A '· 
man Cumhuri)cti kendısinin 
soı unılu olmadı ı bir durum· 
d.ın dola) ı dah.ı ne kadar ıstı
rap çekecektir., 

Bon anlaşma51 ile .-\\ rupa
nın m şterek sa\ unma~ı hak
kına kı an aşm.ı.) ı birbirinden 
:ıyırar k Bon ıı a m sını tas
dık ı, n n daha faza .,ecıstıril· 
m ınr m nı ohınm sı hakkın
da son gıınlcrd b.ı:Lı trklıfleı· 
ort ) a atılmıştır. Batı A 'man· 
yadaki Anı rikan ) üksck komi
seri Doktor C'onant bir miiddet 
e\ \'el ,·erdiği bir demeçte p.?k 
yakın !>ir gelecekte tekrar eğe
nıen'iğine ka\"U§acağını bildır· 
mışti. Fakat komiserin bu <le
ınecınin Fransoda yarattığı tep 
ki hiç de dostça olmadı. BJ· 
güne kadar hiç kimse, Frans,. 
nın rızası hilafına Almam·a
nın eğemenliğıne ka\'uşması~ın 
nasıl mumkun o'abill'ceğini i· 
ıah etmiş değıldir. Bir eşik A
merika. Biı) tik Brıtanya ve Fe 
deral Alman Cumhurhetinin 
Bon anlaşması yerine k~im ol
mak üzere aralarında bir üı;'ü 
anl.ışma yapma'arı ihtimali dü
şünülurse b<iyle bir an!:ışma 
ancak Batı Almanvanın Ameri
kan ve İngiliz lşg~li altında b·ı 
'unan l>ötgeleri hakkında mu· 
teber olacak \'e hu t.ıkdble 
Fransız işgali altın 1aki !:ıölge
nin mukadderatı mualtakta ka 
lac.ıktır. 

ALM,\~l • .\RI:\" 
siı.AHLA:\'l\l,\S I 

B u mesde bUtün Batı öünyası 
ıçin çok mühimdir. Komii-

• . .•......•... ....•.••.•• ~ 
nistıerle İngılız i çi partisinb 
müfrit batı elemanları mUstes
na. Batı memleketleri umumi 
efkfırı A' rupanın müşterek ~a
vunması için Almanyanın aske
ri yardımına ihtiyaç bulundu· 
ğu kanaatindedir. Bugün Al
manya sılfıhlanmalı mı, ) oksa 
silahlanmama'ı mı? keyfiye'i 
Batı memleketlerinden hiç bi
rinde bir mesele ol:ırak mu· 
nakaşa edı'memektedir. s~dcc.? 
Alman si ahlanmasının .ekli n:ı 
sıl o malıdır mevzuu Pz rinde 
durulmaktadır. Batılı hükümet 
!erin \'e Batı umumi cfkfırının 
gerüşune nazaran ,\iman ~i :ıh
lanması, A' rupanın müEterck 
a\ unması anla ma~ı ik ka

bul edılen esas 'e çerçeve ı•;. 
hılınde olursa çok muufık o· 
lacak 'e bunun harıcınde k•
bul edılecek ha kaca hır hal 
şekli l\lı li bır Alman ordusu 
me>dan:ı gelmt ıne yo' açacak 
tır kı bu hiç kım e taröfından 
.ırıu edılm mektedır. 

Fed ral Alman Cumhuriyeti 
Başbakanı Aden:ıuer'ın koalis· 
~on htikiımetinde t msıl edilen 
dört Alman sıyasi partisi de 
Almanyanın kabul edilen esas
lar daircs~nde silahlanmasına 
taraftardır. 

Fransa, Almanların A\'rupa. 
nın müşterek Sa\'unma anlaş· 
masına katılmasını reddederse 
ne olacaktır? Bu takdirde; bu
günkü siyasi durum Atmanla· 
rın ::\ato)a bir üye sıfatiyle ı, 
tirak etmelerini lüzum'u kıla
cak \e Almanların ·atoya ka
bul edilmesi de Almanların mil 
11 bir ordu teşkil etmeleri ne· 
ticesini doğuracaktır. Alma:ı
lann A nupanın müşterek s;ı· 
vunmasına dahil olmasını arzu 
etmiyen bir Fransa Almanların 
:'\aloya alınmasına \'e milli bir 
ordu teşkil etıne'erlne razı ola
cak mıdır7 Fransanın böyle 
bir ~eyi kabul etmesi tasavvur 
o!unam.ız. 

B u \'az.iyette "eriye, Britanya· 
nın da tas\ ibinc iktiran et 

mesi muhtemel bir Washlngto -
Bon mihveri tesisinden ha~ka 
bir çare kalmıyor gibi görün· 

<Devamı Sa: •ı Sil: 8 de) 

' kında idi. Fakat kendisi de o 

- Burgt'SS, benim genç kız 
soyadımdır. Ben Mrs l\lathrv'
im. Baban Ree~ M:ıthry'dir. 'sı: 
nln ismin de Paul l\fathry dir. 
Lfıkin ben senin bu ndı uııut. 
manı isti\'ordum. 
Dudakları tıtri)ordu. Sözleri 

ne dc\'am <?tti: 
- Gozlerinin \'e kulakları

~111 bunu unutmasını isti> or
a um. 

- Neden? 
Yınc sustu1ar. Karlın bacını 

önüne eğdi. Belli bt>1 ırsiz •bir 
sesle şu cl'vabı \'erdi: 

- Seni feci bir fCrei'sızlik· 
ten korumak için ... 

kadar ıstırap çekbordu ki kim 
:.eyi düşünecek hali yoktu. 

- Söz!crlne denm et. Mec
bursun, dedi, 
Boğuk hıçkırıklarla tayı! o

muzları sarsılıj ordu. Paul o a· 
na kadar annesinin ağladığ1:11 
görmrnıı ti, kadın güç:ükle ııe· 
f~s a'ıyordu. Başını kaldırma
dan şunları sorledl: 

- Bab;:n Gtiney Ameribdo 
seyahat ederken ölm.,di. Hare. 
ket etmedtn C'\'\'el polisler o
nu )akatadılar. 

Paut bundan başka her $"Yi 
cluymağa hazırdı. Kalbi a? kal· 
sın duracaktı. Ktkeliy rek: 

- Neden? Diye sordu. 
- Katil yüzünden ... 

Cumartesil«-ri öğ'cden sonra 
çalısm:ızdı. İkide eve diindti. 
Paut annesinden bazı şey er 
sorınağa karrır \'erdi. Hl\'a 

yağmurlu idi. Kadın ~emsiyc ;
ni kapının yanına bıraktı. P:>ul 
oturma odasında kitao oku\'Or 
du. Annesini görlince ·yüzünün 
ifadesi delikantın s:ı~ırttı. fü:t 
ı;i so'gundu lakın sakın bir hali 
vardı. 

- Ha)ıı". Sormadım bile. 
Paul kıı.al'dı \'e: 

- :-.;'için? Diye sordu. 
- Çünkü o kağıt b~nde ... 

Sana yalan söyledim. Burada 
çantamın içinde duruyor. 

J:>auı:un hiddeti g~~mişti. 

Her kelimede hr) ecanı bir 
kat daha artıyordu. Sükt'in ti
ni muhaf.lza, cı kanır \"erm.ş 
olduğu ha!Je kendini tutam dı 
\'e inlediği duyu'du Titrryrıı c· 
liy:e ka~ıdı Pı:ul'e uzaıtı Deli· 
kanlı bunun kendi namına ~a · 
zıh olmadığını gördü. Pırnl 
Bur~ess ~erine Paul l\Iathı·y 
ismi \"ardı. 

P.ıul'un kalbi çarpı,>ordu. Ta 
midesinden doğru gelen acaip 
bir boştuk hissedilordu. Hıç 
kımıldanmadan bekliyordu. U 
kin annesinin takati kalmamı~ 
tı. • 

Uzun cuci bir sukut etrafı 
kapladı. ·Katilft kelime i Pa· 
u''un kafasının "ıı;inde iurüıtü
ler çıkararak çınlıyordu. Bayı. 
Jacak gibi o'du. Soğuk terll'r 
dökU) ordu. Titre) erek sor- , 
du: 

- Onu astılar mı:' 

Kadın kindar bir tavırla ba· 
şını saltıyarak: 

• - Keşke assaydılar. E\"\'e· 
la ölüm cezasına mabk(lm o du. 
Sonra son dakikada hüktim de
ğişti Stoneheath hapishanesin
de müebbet kürt"'e mahkum ... 

- Yemek yedin mi )"avrum? 
Diye sordu. 

Sakın bır ta\1rla ahncsıne ba
kıyordu. Kadın çantasını ka
rl§tırdı, itinde kurşuniye ça
lan mH'i bir kağıt çıkardı. \e: 

- l\lathr)',,. Bu benim değil 
ki... 

Dedi \C sustu. Bu isim kafa
sında uzak ve acı bir takım ha· 
tıralar u>andırmı~tı. 

- Bu ne demek? Diye sor· 

Ümitsiz bir bakı§la yüzüne 
baktı H: 

- Beni konusmağa mecbur 
etme oğlum. Dedi. Rahip Fle
nılng sana h('r se~i söyiiyec .. k. 
~an.a söz verdi. Git onu gô:-. 
~enı btkliyor. 

Kadın artık da)anamadı. Ba-
~ı sallandı oturduğu 3erde ba· 

Jo\onferan~ın Türkiye komite~ı 
müteşebbis heyeti Fatma Güre~i. 
Fahrünnisa Seden, Nezihe Se1en, 
Şu'kran Tanca, ~tithat Perin, Ie.; 
ut Selen 'e Fedon Sukuraz'dan 
müteşekkildir. 

- Cemiyette bir sand,·iç ye-

- Hakikatı senden saklam .. k 
için senelerce uğraştım, dedi. 
l'zun zaman dehşet içinde ya-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~ Kadına 4kence ~t~~~ hr <De~mı vnr> 

' ··--------------------------------~ 
du. • yıln·erdi. 

• 
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Hazırlıyan: Fasih iNAL ı 

Yeni . gümrük tatbikafl 
Kredi ve emisyon 
Hacminde durum 

bayram ertesi başlıyor 
Eskı güm.rtik ı. rifes;nin tatbikatı, ıs gunü ot.Irak dıin sona. 

ermış oulunmakt .. dır. Ba:;ram ertesi, ~ani 7 hazıran 1931 pazar
tcs. gtinundcn itı~aren kı)met e·asın.ı. göre gümrük tat'>ibtı::ıa 
ba~fanacaktır. 

Bu sebcple dün )eni sisleme gore \ergi \crnıemck ıçin gUm 
rllk komısyonculdıının h itha!Atçıların biı)uk bır {a_.ıhct için· 
de oldukları mti~ahcde Pdılmiştir. 

Buna ınu .ı.:ı:.ı otıı .. k ) e=ıi mc\'ıuat'a ılgılı o an re mi daire
lerde de tatbikatla a lakalı ç ' ışmaların ikma' cdi\ıne:ııne çalısıl· 
maktadır. 

. Bu cumlcden olarak. Tıcaret Odası ctüd ~ubesı muduı ıi Tah 
un \ ı .dıran taratınd:ın bı~ haft .. danbcrı 'trı mckte olan kon!c· 
rans ar dun ona crmistır. 

Aynca 'l'ıcarct Odası tarafından ~ rnı ;ıimruk me\'ZUahna 
umumi hır bakış islmlı bır broşur ncşredılmiş \C ılgı!ılcre dağı
tı:mıştır. 

BrC'.ıir son günı ~uk kar.ununun \'c bunun tatbıkatır.d.in 
mc) dana gcle!>l ccek ı l ll' ' 'eri objektıf hır şckı de :özden gcçir
mcktcdır. 

Dıı::cr taraftan Gür.ıı tık Başmüdtirü cum.ırle:ıı gunü hır top
lantı ;!.aparak ilgı!ılere be;.annamcnın na.sıl do duru' acağı hak· 
kınd.ı. izdh.ıt ' rrc !\ tır. 

Bundan başka ı:eçen gün in ti ar e tmek üzeı e olduğunu l az 
dığımız )onetme 'ık de nc.ıedılmi~ \e ıl;ihlere le\'Zİ olunmuş· 
tur. 

5383 sa) ılı gümrük k.ınunu, bah:ıe mc\ ıu 6:!!>0 sa~ ılı ka
nunla yapı .ın lla\ c \e el r:ı, klikler de goz0nunde bu'undurularak 
\'C a:; nı k nunqn ~6 ncı m:-c!de inde bah edi:cn gtimriık "İriş ta· 
rlfe celH"li tek metin lı ıl i:"dl' Bruk el gumruk kı) mctı tarifinin 
izahname i i e 'd~:ıp lı. ıı.dr nt-şredilmi tir. 

Dığer taraftan Merkez. Ba::kasına \ erılm iş olan c ki ta'cp· 
t.<tme'erdcki rumı ilk tarıfe \e Istatistık numara'arın•n malın 
ithali sıra ında ye:ıı t • ifc)C intıbakının Gümri.ık idarr.SJ t .. ra
fından mı yapılacağı belli olmadığı ıib' ahdi indirme tabi mad· 
deler içın \'enlecek ta'cpnamelerin de 955 temmuıuna kadar han 
ı:i t.u·ife \ e htatbtiklcrc göre verileceği b<'l'ı dcğild ir. 

~lalum o duğu uz • e .>eni giimruk tarife,,ı kanunund ~ i•la· 
tistık numaraları ~oktur Bunların kı) met c:.a ına röre istatis· 
tik genci mudurlugü t ıı·aıından h-.zır anmakta olduğu so)lcn· 
m ktc~'c d<' hcnüı n rrd' lmedıği için bayranı erle i .).;pı al·ak 
olan t, lep!. rde s::ıdı ce pcz; son üzerine mi ıntiral·a.ıt rdılece ı 
de heniız nıalfım d"-1 dır. 

ıt 

t tihsa' ve yatırım ahasında 
blı.> uk inkisaflar oldu u nıli a
hede edılmektedır. Buna mu, .. ıi 
olarak 19j:l scnc;)ı içinde f,rr.di 
saha"ında da ilerlemeler kas do 
'unınustur. 

Tıcarı kredı'er. 1952 cne~in;n 
dokuz. a.> ınd:ı 1.761.:! ıni yon li· 
radan ibaretken 1933 ün ayni 
devr~sinde :!.056 nııl~ ona yük el 
mıştır. Zil'aı kredı eı· P..l3.& mıl· 
'on lirad .. n 1.1 i4.8 nulyonJ, ~ı· 
nai krcdı'cr 6.5.8 mi')on liradan 
02.l ml')on lıra\a ;\Ukselmıs bu
lunm .. ktadır ipotek mukahili 
krediler ı·e 181.9 mıl)Oil lira<laıı 
22:.!.4 mı ,von ~ira) a ,•.ırmıs bu
lunmaktadır. 

Bu ~uretle '.!.8-l2.i :n i'yond.ın 
3 .347.3 milyona s iıksclmis b!.!IU· 
nan umumı ıkraıat hacmi yekfı· 
nunda ~uıde 25 artıs mu ahedc 
olunmakladır. 

Diğer t .. raftan emi .>on hac· 
mi. 1952 sonunda 1.:!50.9 milyon 
'ırad .. n 1953 nihayctınde 1.468.3 1 
milyon 'ı!'aya ~·iık clıniştir. Bank 
noL hacmindeki bu aı tı~ ticarl 
kredi ve zirai sen<'tlerde ve Top 
rak mah ul ' eri Ofi inin hububat 
mubayaa"ı için kullandı~ı kredi
de meydana gelen yükseli n~ti
ce ı olup memleketin iktısadı 

I kalkınma ı . nufus ve milli g-lir 
artı:Jarı ile ı tıh a dekı tczıı) üdc 

1 muvazı oı.,rak me) dana ı;c mı~
tir. 
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• 
lzmir' de teknik 
• 
istişare heyeti 
Kuruldu 
hmir Bö1ge i Sana~ i Od.ısının 

gcnı eınc inden v~ Egcnin mulı . 
telif nlA) et merkezlerinde ubt'· ı· 
ler açılma ından sonra, -.ımdi de 
hizmet güctınti arttırmak ~Zere 

\' A. IA.N 

B11ciı11ıJ .. n iıilıarı·ıı 
I' BO GiıLcllil.: Mı•· 
toduıııı 11 de tat· 

bık r.dinil. 

cildi temizler ko 
rur ve besler. 

~ sivilce ve siyah 
~ beneklerin te · 

şekkülüne mani olur. 

~sizi çok 
~genç ve 

güzel gösterir. 

daha 
daha 

einıento 
-.J 

Yeııiıleıı 
ithaline izin veril ~İ 

bir tcknık istişaı e he~ etı kuru •• ~ 
muştur. l PURO 

Beş büyük kim~ a, uç makine 'ı -; 
\'e e' t'ktrik hır maden, ıkı d .:? .,. 1., 

mensucat muhendishıden ıbarct 1 •••••••••••••••••••••••liııılİI 
olan he) et. sana~i ,ubdt'rintn ı 

Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

Tahsisler yapıldı . Ekonomi ve Ticaret Bakanı bu tayini b !criylc u~ra;~;ak 'e sa· - ' 

h t b . d t b / d na:ı;icilcrc d aha \erımlı çalı~ın.ı- : K ı ,. f "ki" I s b • • M hf 1 
USUS a ~o.ad:ı.':1~~.~ U un U ~~;. ~apmak Ult're )O. go,tc:ccck· İ il~ _ay S f a U esf~f.n ._, ~. eşe.~ 

~Hkı Yın·alının on tahsi~lf'r mJddelerc hasrr !ıl ııış•ir. -0- SUNNET DUGU u halr.'.lı.ındıtkı he.> •matı E ıl ha .ı unu SO\ C) PO lirim .\it \ )lf ı.i: ı.rın~' N ı 
Ankara. 1 - ~on ::unlerde çc ki, kredi yolm la ııhııl ed•lmek "uıHı.LI:R ~ • 

~ıt ı memleket ıhlı~açlarına \a· islenen traktör, biçer· dö::er, 0 Dun Kaınbl~o Bor&uınd• mııam•· Her ene an'ane\! sure le )ap lan sünne t ıııı li \<' d ini bir ' 
1 h 

~ h I• c<>r~n ıah•llJerın ı.:ap&nl.$ ıırat· 
pı an it at .. ı ta siı; 'erı miktar rak. harman ka lbur :ııakıl'ele ri ıarı a.atıda ı:oaıcrıımııtır rasıme olup ııcçe ene ) ap ılm:ımış o nuısından b'ı çok '<'" 
\e nevı eıı haı.kında malumatı· \e diğer z•raat 51etlcrı,> ,. mem· Tllzd~ ~ ıaızıı t9ııa ııtramıreıı 1 ler·n ı ıckl<'r üzer ne yen den muauaııı bır prngranı \C 

na muracaa ı etıı~ımıı Ekonomi rketıınızde yapılnıa,pn pulluk· 21 ~ ıır~dRn , d ekorlarla h az ı· anma kta b ulunan Kııçük Çıfıli k P.ırkında 
H' Tıcarct Bakanı Sıtkı \'ırcalı Jar \C uc dem rlerinin biııürı R;~!!11b~~ıc_r-1~ 1~~.~~r:~ıı; 1~raı~~ em,al t (SC:\'i1:t:T \ e KIR B.\LOSlJ ). 
aşağıdaki be.> aniltta bulunınu~- ta' ip' rrinl' kısıntı ıı tah ·i) .> a-

1 
radan. Çocuk arın kar.> ola , .>al aklar• !;ubece trmın 'c Hacı 

tur· pılmış bulunmaktadır. Yllzd• G Mzıı ıHı n n T . \ ı Emin F idan t.ıraf•ndan ünnelleri ıcra ecl ilel'ek. Kıı.ılay 
•- Memleket kalkınma ının Bu ıahsi !erin nıunıkiin oldu· ıouo liradan , Kall:ınma ı . 10450 Hem~iıelcrınin efkaılı ellerınde ihlımamla bakolacağ•n· 

ve hak ıhtı)aç'arının zarurı hır ğu karlar trzclden mem'ckete it llradan. l9-4S lstt!trazı 1• lfM.SO il· dan Be.>oğlu Konak Oteli (I:;ski 'l'okaı ıyan ) arkas ı . Küçiik 
k d ı . d k" . ractan, 11 104.50 llradan. l -ısım ma de erı tiıerın o ım · .. n halın! temin eımek \e tahsısle· \'üzde 7 raızıı ı..ı. :-.ı. ıu. 22 ura· Yaıırı okak 2 - 4 de Kıtılay sıiklal Şubes• ne f:clerek ya· 
larımızla mu kan et olmak şar· rın ta lep "ahlp'erıne rn kısa I dan, ztraat sanı.:aaı x. 21 20 liradan ıak ) erlerinı plAn Uzerınden ayırmaları icap e ımektedır. 
tı)le )apacağımız ıthalat ıah ıs· 'oldan \e üı·atle tcHliıni ı;an· ı Y11p1 ,... Krtdl Banıtau fhU;•eı Bu cm abız gaı·cde Kore Kahramanla rı.nın çocukları da 
lerınde acı! b ır takım ıcdl>ırler İama-k içın her tuılü ko 3.}'lı!ı ıuo ııracıan muamde rôrmUştUr. Şubece sünnet ett irilecektir. 
almakta)ıı.. l\lc~sım ıcabı ınaı ıemıne çalışacağıı.. • . . ., . . 
lesi lcnınızın \e her turl ıı ın· Çimento ıt hilli j banka~a bıldırı mısur. . 
,aatımııın luıumtu ılıt •)açları· ı Ankara. 1 ( .\ )- Ekonomi Dı <:! munHı,_ hıntya~ı. plastı~ 
na derhal ce' ap \ creb• lmek •• ı \ e Tıraret Bakan'ı~ından tcb· madde;.er, ıhhı ba!?ıı ı.ı~. ~a. 
çın kredı lı ıthalat \e anla malı liğ olunmustur. ki.ne kolan'arı: ı;Jn ı dış er . . ~ 
memleketler yoluv•a 'e muar, :\lemlekeı dah ı linde çimento mır \'e)a çe ık te1ler, ~emııde 
yen bazı şartlara tAb olmak kay ihtiyacını kar ılamak üzere her ı ince eşya • . ııliJç "" dt'~1ırden ~··: 
di~le çimento, kcrc~ıe ve demir fırmaya azami 5 b •n tonu ge<;· ı d.alar, d~mı.-dcrı •o. h~ at \C ıın 
gibı bhı madde' er ilıcr· ndc bu· memek H fıilı ıthalatı, ithal mü eı.rclr, .eıv:ıt~ .' l' • .-om .. n. hu;)u:ı~ 
tı.in taleplere otomatik tah~ısl!:r saadr i tarihinden itibaren ıki ,.e ha ıs Ç:• k "· · .1cın;r. ~ e. ç~ 
:,apma~a karar \'Crdı .... . Eugıın a) ıar!ında yapılmak ka~dı ile, ıı~ten , a~ ıcvt.' ı ııı.' ... k:ı o\ı. eı s 
çımento içın ounu t.ı:l:: ike b:ış· E.P u dısı anıaşma'ı mcmle· tu\•anc erı . elekırık .. m.ou er\ \C 

:l.ı~orm:. Resmı ı.ıınımııı d ı ~ap· kctlerdcn çim<'nto itba' ine mii· ~ruları. k~re t~ler, çımenıo a;l 
uk. B rkaç ~U:ı onr:ı da dı er ande cd ılereklir ın~aat denurlerı, ağaçtan t~ 

b l " · '. · ı mes· ıvna ma~aza enını· maddeler rn u :ıo c t.u;ıp e Ithal olunacak bu çinıento'a ma ze 1
' " ' ' , , 

deceğiz. B•ı,ctan başka pamuk u rın mcrnleket dahtlınde ihtivaç ~..-t \'e penl•erc l'a?1 '.arı, )B~ " 

b b kıs. hJlk h · . . •• ~ kuru derıler ela tıkı mensucat. mensucat ~. ı ır .:n . n ıp crıne te\'ZJJ ı thaıaı ve sa· ' 
ihtıyaçları uzennde de ayn i .art tış şartları iç•n ~ranaıı kayıt· talk, asbe,ıos n· n_ıamulatı. lam 
larla tahsis "r ao.ıb nı<'K ıçı n lnr b' r protokol da ~ö lcı1lmis· ba ve .. oc~k beklerı, o~r e lcn .~: 
ımktınlarımı.ı \ ' .:? hazırlıklJrımızı tir. Bu ka30 ıt 'f! ~arılar dahilin· ya. alumm:ı um \e _halıt~sı, a ~~
tertip cmrktc)İZ. de çinıcnfo ithal rlmek i~ttyen nıln)umdan mutfak 1ta"kımhı, ?~ Bu tedbirler 1•İ7 rı mii.pct ne fırmalar bakanlı"ımııda veva le~ makıne iğneler. mu te · ı 'h · h' • " • f'lm'er ku u pillrr matbaa ve· tıce 'ermes ve ı uyaç. s~ ıp· bcilge iktısat \e ticaret miidüı- 1

• • .. r .' • . 
lerıne kadar crı cbilme ı ıçın, <' ' tiklerinde bulunan protokolu saıre nıurekkı>plerı, J?akıne ~e 
limizdekı me\·rut kanuni yetki· imza ve proforma faturalannda· ridi, bo~alar ve \'ernıkler. ylın· 
ter kadar asıl ılı:ilı tiiccar ve kı fıynıların r:ıyice U) gunluğu· den iç çan~a ırları, pa~uklu me~ 
sana~icılerımiı \C on arın tf' ek nu mahalli ticaret oda'arından sucal. reçınelr.r, ıaınklar. man 
külleriyle ıanz m \ e kontrol bal ıa d•k eılirdikten onra usulü tar \'<' maınu'atı . fır~·ac! m.amw 
kımından daima e'bırliğı edece· dairesinde T C \Jcrkcz Ban· ;ittı. ~ağlı, mum'u 'icsaırelı k~ 
ğ z Bu hususta da tcdbırlerimiz ka,ınıı muracaat edrcekler ,·e ğıtlar. si.cim, ip. halat, iç \'e dış 
alınmıştır. 1 tah L.ıen fa,dalanaeaklardır I~ tıklerı. kaucuk mam~l~~· 

Derhal ifade ede) im ki. dün . • · mır.ıtelıf mu-:anıbalar. ı:oz,nk 
Yapılan ) enı tah,ı,ler k ı soba de bır ı:azclecı arkada ımııa oy· . camlan. ~aat 'e a sam . • 

ıemış okluğum ı:ıbi ecnebi mUs Ankara. 1 {AA) - 1-~kono~ı ocak ve bunların ak! amı , el A· 
tahzar \'e 1• çlı.rı Uzcrlnde ı:e· \'e Tı~a'.'l't Bakanlığından teb1ığ Jetleri. hırda,·atçılık e~ra ı, ka~ 
çen l tlların aynı deuelcrındeki cdılmı,ıır: nak Jfımba' arı. radyo ~ c?ek a~· 
ve \'asatı)e naıaran bu \ll 4 mil' Çekoslo\:ak):ı, :\I~caristan. Yu samı. ölcü ~ l etle~i . ı~akınelerın 
yon faılası!'le 17 mı yon liralık 

1 

go la,')a. 1 pan)a. lsrail ,.e Ro· ve\a cıhaz•arın mıhanıkl ak amı 
tah ıs )apılmı tır. manyadan mer'ı dı ticaret re· ten\'ir vt: bnr~t fon<'rleri. vesa· 
Memlekctımizdcki ilaç imal jım'nin (llI) \e (lVl ayı l ı it· ili nakli\'"e din~il'cri. yaıı '"e 

ıedcn mües c elere i e tp:idat hal n te'crine ııiren 'c i imleri hesap makineleri. dr~ırnıen ma· 
madde 0 ·arak rüchanh 2.5 mı!· asağıda tadat o.:.ınan maddeler kinı~lerl. nıuhtelıf motör'er. a· 
yon lıralık \ c dığer anarıciler- ıcın 15 ma~ ıs 1954 onu akşamı klıımilatör , e :;edek:eri. ziraaı 
le beraber 1 800 bın liralık ay- na kadar 1'. C. 'lerkez Bankası· makine \ e alet'"ri ile bunların 
rıca cem'an 4 mıhon 300 bin na \aki ithal ıaıeplerine 51 mil lede-k ak :ınıı, N' amı "kimye\'İ" 
liralık ılhalAl tah lsi yapılmış· ) on 500 bin lıratık bir tahsis ye, ecza! tıbb:ye \'e müslahıaratı 
tır. Bunların memleket ıçinde· yapılmış \'e ke~fiyct mczkür hbbh'"· 
ki imalatta ıcmın edeceli değe· 
rin bedeli ı c bu mıktara naıa· ı ficaı•et 
ran çok ) uk ek olacıığı tabiıdır. 
Muayyen şartlarla. oıomatık ola 
rak tahsisine başladığımıı c;-i· 
:mentoya ya nıı on hafta ~inde 

Sat~lar ı 

200 b·ın tonluk bir •ahsi5 )3P" Butd•~· orııın 
Buıtday yurn\4fol: 

tık. Yıl ba~ından ıtıbaren i e su dar •ert 
600 bın tonluk tah ı .> apılmıs- Çavdar 
tır ki, neçmış ) ıl arın a> nı dev Ku :remi • Pasuıse ça•ı 
re ine nazaran a ::arı dört mis· sııuın 
1ı fazladır. Keten to'lumu 

Yine on b' r hafta içinde Ayçtçeıı tohumu 
\4:7,5 mil,·on 'ırası krcdilı olmak Fındık iç tomouı 

; Un orıaın 
üzere 113 milyln l;ra ık çe~iUi Yumurta ırı sandıtı 

1 • ' • 191' - AU 

• 
C'\IUlll 

• 
• 

EllOIU 
• 
> 

• .. 
• 

2U3 
32.5 
32 5 
:ıs.-

M-
6t.
ıo2.-
~D.7S 
38.2S 

235.
:m:ı.-
1200.-
6700.-tahsislcr yapmıs hı,'ı•nmakta~·t'Z. Yum\lrta utaıc undıiı 
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Antalya Daimi Komisyon Başkanhğından 
1 - Vila) etimizin Elmalı ve Korkuteli kazaların.ı batlı 20 , ., 

Isparta \ ı'ii~·etinc bağlı 3 köyün 272080 !ıra muhammen ke~if· 
li yeraltı suyu araşlırma \'e i !etme ku) uları iıı. a i~i kapalı 
zarf usuhi ile ek~ıltıneye konulmuştur. İha1 c 14.6.19.34 pauırtc· 
si !:unU aat ll'de \ilflyet makamında icn kılınacaktır. Zarfla· 
rın iba re saatinden bir saat encline kadar k'oınisyon başkan· 
lığına \erilmesi ltızımdır. 

2 - Geclci teminat 14633.20 liradır. 
3 - İsteklilerin ihale)e girebılmek için 2490 sa~ı\ı kanun· 

tla ttıdat o'unan ,·esaikten gani işin tcknık chemmi;:.etınde dı· 
ğer bir işi başardı~ını \'era idaıe ve denctlcdığini ı:östeı·ir bel· 
ı;e ibrazı şarttır. 

4 - Şartname ve plan ~afıa :'.\Jiidürltiğunde l:Öruhir 'c is· 
ır.~eıılerin adreslerine 13.60 lira mukabilinde birer brnek gCin 
derılir • (6736) 

1 
İst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat llônları ---Kapalı zarfla 22 ton taıe kabak 17.6 19.14 ı:ünü saat 16.15 
de Hoşdcre As. Sa. Al: Ko: da satın a ınacnktır. Bedeli 5500 
l ira ı:eçil'i teminatı 412,:i lıradır Şartname ı Ko da norulur. 
'l'cklif mektuplarının ihale saatinden bir saaı evvel ınc kadar 
komisyona verilmesi. (1618 - i119) 

* Kapalı zarfa 1500 ton naklıyat y:ıptırılacııktır. İhalesi 8 
ıemıııuz l!l54 perşembe ~aat 11 de Topkapı \lallcpe A . Sa. 

lı..l. Ko. da )apılacaktır. 'fahminı fh-.ııı O,.'i Kim aı-ası •ron 
Kim. 80 kuruş 1,50 K 0 m. arası Ton Kim 2.'i kuruş, tahmil 
l!iO, tah ise 150. tU\'allaına 130 kuruş, geçid temınatı 990 l i· 
radır. Şartnamc,.j komisyonda görülür. Teklır ınektup'annın 
ihale saatinden bir saat eweline kadar kom ı'' ona Yerilmesi. 

(1622-7123 ) 
---------------------------------------

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlônları 

Satma ima Komisyonu Başkanhğmdan 
l - Ciııs cb'at ''e mıktar !arı arınamesinde ~azılı 800 

M3. kereste pazarlık suretiyle satın almacaktır 
2 - Pazarlığı 11.6.1954 cuma günü aat Jii de Kabata;;ıa 

İnhisarlar Umum l\lüdfirlUğU atınalma komı:ı) onunda ~ apıJa· 
caktır. 

3 - Şartname 1 lıer gün kom is~ onum uzda norulcbi'ır. 
4 - İdare kısmen veyıı tamamen ıhale edip etmemekte 

veya kısım kısım, ayrı a~Tı taliplere ihalede serbesttir. 
5 - İsteklilerin 12600 lıraıık mu' akkat tenıınaı makbuz· 

·arı sair vesıkalarh le birlikte be' irli ı;:iin \ r. saatte kom ıs~ onu 
muza müracaatları ilAn olunur. (6i84) . 

inşaat Fen Memuru Ah nacak 
M. S. Vekaletinden 

İstanbul Teknik Oku:u Tekniker kumı mezunlarından ba· 
rem dı$ı 550 !ıra Ucreıll iki in&aat fen memuru alınacaktır 

A kerliğini yapmış olma;)ı şarttır. Taliplerin Ankarada As· 
keri Fabrikalar Tekaüt ve l\Iua\enet Sandığı ?ılüdı.ir:ütünc bi· 
rer dilek~·e~ le ve dıploma suretlerini ekh~yeı·ek miıracaaıları. 

(68111 

~ t 
·~ııtı • 

BF.i) GÜREsCi - 'fok)Oda ıs mıllete mensup 100 e ukın güre çının ~ ııt 
serbest ı;ıire mu~abilkalanndıa <ıampıyon oliln Türk takımı gure çilel'lPde ~ 

\erilen kupa 'e hedıyelerle bır~ 8' 
Bugün ve yann y pda' rı 
profesyonel küme m~ 

\.--.-.. -- -- --... , (1btl '1 

l Bugün Beyoğluspor - Emniyet, Beşiktaş - /st0 Y~ıt} 
yann da Adôlet - Kasımpaşa, Vela -Beyk~ 

-;ı~g7; ~~ • ~:7;abah· kar.~ısında ~enilmemek !ı; n nıo bllS'~~ısıı111' 
çc stad nda profesyonel kunıc btitün "ayreıin i ortaya koya· ı • ındıı 
maç'arına deram edılecektir. <:akt ır. za) fl r ı;t 

Cugunkti maçlar \'efıı • ı•~ Yannki maçlar . 1 ı;ı 
Bugün saaı 15.15 de Em· 1ınce. uııııı 

n i) et - Be~oğlu por, li.1.5 de Yarın saat 15.15 de Ada· iç'n ~ııc'ıcl 
Bc ikta - i-ıanbubpor kar· Jet - "Kasımpa a, li.15 de Ye· ~a ııo. \'C' ı1' 
ş la :ıcaklardı r fa • Beykoz oynıyacaktır. hassıı el ı 

Beşiktaş • İsıanbul-por ına Öyle tahmin ediyoruz ki, iki bıı!;ı111 il ot 
enlere and K • maç da sıkı 'e mucadc.eli o· .ı tııf ç ;) ı r. asıınpa_şa~ ı bC~ av d ./ 

yendıkten onra . dördiıncüliik lacaktı r. rdı.1" b 
ıçın bıraz. daha iimıtle!.1en I~- Be~o;ıuspora ı · O ) enılen tuttU ııı1'113 
tanbubpor. bugUn Bes • ..::a ek k kadrolu \daleL takımı· nıııc• 111P / 

Hokey şampiyonası 

Ba!'selon 1 (.\ A.) - Dün 
gece yapılan :\Iilletlerarası ho 
key maçlarını mıiteakıp pua•1 
durumu ~u .ekildcdır: 

l - İ~panya i nıaç 14 puan 
2 - Portekiz 5 • 10 • 
:ı - ftal) a 6 • 10 • 
4 - İngiltere 6 • 8 • 
5-Alman)a 6 • 8 • 
6- Belçika 6 • 7 
7- Fransa 7 7 
8-İsviçre 6 • S • 
9- Hol 'anda 6 • s • 

10- İsveç 6 • ~ • 
11- S ıli 4 4 • 
12 - Uruguay 4 • 2 
13 - :'.\lısır ri • 2 • 
14- Danimarka 6 • O • 
ıs - N on eç e • o • 

Macar takımı lsviçre'de 
Bern ı (.\.A.) -Diın)a fut 

bol şampiyonası maçlarına ka 
tılacak olan )l:ıcar heyetı dün 
"ece Soleure'e gelmiştir. H!!· 
) "' 16 sı oyuncu olmak üıerc 
55 kı~ıde..rı müte·ekk i ldır. Al· 
ıı ~lacar O) uncusunun daha 
Budape ıeden hır iki gu'"le 
kadar buraya gelme i beklen· 
mcktedir. 

Milli takım bugün Emir· 

gôn'da kampa giriyor 
Milli futbol ıakımımı:ıı.n Ya 

lo\'adakı dinlenme kampı son:ı 
erıni,tir. Futbolculıırımız bu 
ak§amdan itibaren Em rgan· 
da çalışma kampına gırecel\'." 
er \e idmanlara başlıyacak· 
laı dıt'. 

futb01 .ş~~,r~ 
· ıtt ılı 
ı :ıı c' 
ıı J ( 

zur ;,3ı.ıı9 
futbol il 

, 1ııı e 
nt tC .91 ' 
sreı 1) lC\)I 
r n·n ııı cııı 
\ aııırd3 re il 
fotofrıJ ı ) t 1,~ 
ıarı ıııı 111eıı ee1<lef1 J 

lldts ' e 
LOııpıl•ıı d' 

rla > s11ıı ı 
ıarı ttııl' 
genç ,.,ıı) 
r nr.ı t ~t 
ıkıOCI ~ord0 
nırnı b f • 
ıncdııı 
ını;I r. 



VAIAN 
,_ 

. 
lsf anbul' da ölüm halinde bir 

< Rası ı indıle) 

·ı ·ınsan dolasıyor ~P.~~~;.a~i~a;:~~cı/oknu~raundı~~; 

Gen. Kendall 'J)iıı islerimiz ' re Diyaııet 
Reisligi işleı•i 

... _ --- . --............. -.. ....... ve gazetecı er (Ba ı 1 bcide) ! Bizi doktora götüren taksir.in ~~l~~~~".u~~f·ı ~~~;:iıni;~~d~~;.~ 
'llıı\ Şek~r lıa~ramınrn birinci günuıliir. Bayramı butiin kılıklı, gençten bir ad m, bize' ofoni dl' dayanamamış, gerı gel naklarının mUtr:mmiıni o'arak Yeni /stanbul, son hôdiseler karşısmdaki alôkasız/iğı şiddetle ten-

n doğru yakla~tı: mişti. Hasta iimit'e bize bal\t. ku lanan \'e arfedıkn her dolar 
t l ueuıarınıa tebrikte daha nice Şeker ba)Taıntarını re - _Burada eczane \trnııs? ~e- Adanalı genç yanım11.a lııkıa~tı: ı ıçin 1\1.amı nttice~i almak içın kid ederek «Bôt,/ itikat/an· t iksindirici hareket/eri kökünden ka-
~~aadet içinde Jmtıamal :ırını t emenni ederim .. " Gazete· rede acaba? diye sordu. - Olmadı, alamad k, ded ik miımkün ol:ın en i~ı a\'antaj ar· zımak zamam artık gelmiştir» diyor 
'Ilı ' lll ınunasellf'tiyle iki gün tatil yapac·aklar. Kurban Güçlukle konuşuyor. Cck tinin - S·ı; beklıyordu, bana S11 la ku J.ınınıs olan bir ml'mleket· 

,~nda <la ur :iın t:Jil ur. nu tır<' t le gazet elerin tatil allına soktuğu ol e'.ijj, ığ böğ. rahatsız olma:ı;ın, gidin o arkıı· tir. Ayni zamanda Turkiye de ............ ______ ....._.. • •· 
1 seneıle ht's !Unii bulmaktadır. ~enede b~ «iin ... Pek ninU tutuyordu. ılı~ ar gc ince)e kadar bek erim bundan istifade etmi tir. Ordu- l>Unkü .Yenı lstanbu ga· .ardır. 

)a
ll'ti?.. r aknt biz hundan memnunuz. Senede be~ gün - Ha ta mısınız? diye sorduk. dcdı. da kam~ on H'' a kullanan. tamir 1 zetenın kurucu u Habıp !'.Alıp B z buı:tın herhangi bır i_!lla· 
p, l'i • ı - E\·ct, dcdı. Sonra hasta)la konuştuklarını "den bir tr ıerhb olduğu z.aman Torehan'ın b r ba makale~ nı mın bır ahlak ız ık e-e~· bla· •.; ra.,ınmı bilerr-k bu gunleri kalb huzunı ile beklerıı~ i l\I k 1 d 1 k k b h 

~ld - liç mı yaptırııc1k5•nız? bize de kı aca nak etti: oğrl'ndiği bu hi'gileorı kl'ndi i~lc ı.eşretıni,tir. a ·a e c c n ı:.· ra , ~u \ C)a li aı;elre ıni hu 
en bö)te de"i ldi. Gerçi iki ba)raınıb he gün ta tll Başıyte tasdik elti. Bırkaç a- - Kon) alı, orada tiftik işinde bC"rabcr götürür. ı \e~i a'unda ):ıpılan rtıcaı ha· )az.ı~a e ns tutma· f temı~oruz 

~1 
bir an'ane lı&lini almıstı. J'akat, kanuni mc<·buriret ı dım i eridekı eczaneye <!oğ:-ıı )lİ· çalışırmış E\'!ı. çocukları var... Şımdi Xorwçin kuz y ucun- rcket'er ıddC'llc ıenkıt edıh)?r· Dun) anın het kôşcsiııde tı'k 

lldan, her en e baHam gelim·e ·Gazeteler acaba çı · rüdiık. KC'penl:lcr ını!,ti, 2ılı çal 

1 

llast~'anıııca Jstanbu 'a t~davi~'(' dan Türkı) enin giincydo~u hu 

1 
Hab p Edıp Torchan dı) or kı: tük ah'ôk~ıı p:ıpazlar \'C haham 

:ı?. t'ndisc.J b.ı,gö.steri r. gazete idar eleri b?)ramda dık; az sonra kcpengın .ırk.ısın· gelmış. Gelclı çok o muş. rahsıl· duduna kadar aralık ız hır sa· Arkamızda bıraktığımız uç lar da., me\cuıtur Bizım \ure(: 
~ltlar-ına ıl ir lıir iaahhut nme imza ederlcrd ı. Ruzan da açık bırakıl .. n de ik' nöbetçi li. akıllı. krbi)eli hır adam ... vunma hattı me\'cuttur. Ru.y:ı, « asrın fe'ııkct ~cbeplerıni n,ı;<.den kopuı> gelen bü)ük acı. 

lif at · 11· d' · · rı çırağın ) Gzü belirdi. H.ı~h adam Öylesıne de metin ki ... •Ben ıyı- Turk ve Yunan ordularının me\ • aıa) acak o ursak, bunu. dın mas oıuz enelık Cumhuı ·~et dcuın \· ıne cıesi tdrıın U) a duşece6ı en ı e ını U} an ı-
''1'tk· b ·· 1 · d reçeteyı gô~tcrdl Eczacı: lcşmcm artıkıı dı:yor. Tek arzu u cudi) etini ka e almalıdır. Ş1yct kesi altıı:ıda çalışan mu nal ık.\ c <le, ım m, •hatip denen adamla· 
lı · ıın bu ~ıı7d<'n lıir ene ı:azeteler a)ram gun ~rı e -- Olmaz, yap.lma)ız. decli. Konya'ya dönüp ço'uğunu çocu- Ttirkive ve y:ıhut Yunanistan ta cahıl adamların )ıarekcllerındc rı :;eçmck hususunda dı)anct ı 

~,~ l:ç ~ ıi t\\el ga7elelrrin barram tatili hııkL;ınd a ka- Adam zorlukla konuşarak. 'a- ğunu son bir defa gormek ve o· arruza uğrarsa XATO"nun 1~ a buluruz. erı rı) a etinın hal!ı go ıcrmek· 
t4 n kanun ıı.ıi<-c'H\ uz.iyeli or tadan kalılırdı; bıı u- kın vckar \e siıkiınctini hiç kar- rada can vermek... za.~ından h~mcn yardım b kliy ı Bi.ı~ilk biı- cehalet ç.ndc ~a ... a ıe o duğu ata et \e fenalık ara 
t,~Sanı:ıra lıiı)ıik fa) da ağladı. betmeden; ilkın yapılması husu İçimiz parçalanarak ha~t. y& bilirler. Kuzey \ llantik i'::ıktı· ~&n bır takım ın•anhır, dıni \d" kaı ı ıhtı~ar cttığı sukut dola· 
~t kanun lıazırl3nıı \ e görü~ülürken bir nokta göz· sunda ısr .. r edince. eczacı: yakla.;ıtık. Gu~· ük e doğruldu: nın ~ inci maddbine ~ö "-' · ı z.ıc'.er e mükellef olduklarını )l 1.,.dedır. 
~· 1stı. 'Kanuna göıe gazetel er Şeker ba)ramının birinci - Xe)in var? diye sordu. - Haydi, binin siz otomobili· rupa veya Kuzey Amerıkada. 'ıir -::osıcrmek için, b~ıclarına birkııç l.aıklı ın dınsiı.llk demek ol· 

~ gul\u \"ıkına)acakl ardı. Guetele.rin ba~Tamın birind O ıaman, ha ta, cekc-tinln ya- niZI" gıdin, bırakın beni. dedi. veya daha faz'asının rnan" ka- arşınlık salaşpur sarmışlar \C madığını artık. bırıız aklı eren 
l?ı:ıınası irin arir., gün ii (alı mam ak. tatil iki gunden ı kasını )ana Çl'kti. gomlcğıni, fa· - Otomobili senin için g•tir- lacağı silahtı b"r tecıVÜ7., hep·'- kocaman akaUar sa•l\C,dil.ten her ın an bı mekıed r. I.a kik, 

Old • nilAsını Ani bir hareketle sı>ırdı dik. dedik Hastane-ye ':!otlirece- ne teşmil edi'miş adde"f'lel'ck ; .. sonra bıııun Anadoluyu sıı'ô c· hakıkı ıtıkat ahıpleı nın ~ı ni 
Ct .ıığuna giıre ikinci gunü tekrar is basına dönmek ve sağ göğsün tin iı tıindeki cılk ğız scnı. Bu hu,,uslıı Harici~·~ \'rkilı'l'ız. eıerek dil eı;a~ıarından hiç ha· >etlerle, akıdelerın. mııh.ıtaıa 

t~tb·1> 0rüu. Yani gazeteriler Stker ha) ramında anu k >·arayı nöstererck: - Xe hastanesi? Bu reçete~ i :'ll r. Dullcs ) ckpare mhi rm ·• terleri 'Olmndı.,ı hald mı etı ctmc.s dır. Fakat. Cumhur~ eı 
t~rı. lı:ınanıınd:ı da iki gün tatil yapı) orl aıd ı. Bu ga- - Akcığer kanser:: dedi. ban;; hastane \'<'rdi. Git yaı-•tır tabirini kullannuştır. batıl itikatlara gümmüş'erdir. deu.nCle, demokrasıden anladı· 

C l:.:ııe tdeı de çalısanların ızlanmalanna ı.ebep .ılu - Sonra, mahrem bir yerini gö~· bunu dedill'r, s.ıliveı·dı 1 l'f. H:-;;. XapolYon, bir tek kU\'\ •te k r 

1 

Bu~ların on .mc g~ı :ne ı ıçııı, ğımız ) anlış miına~ a raılmcn, 

1 ' ten dnrede Kon\'a mebu u afCet Giirol ar'kad a.ı- termiş de utanmış gibi. go~-ilnü tanl'ye gidece"ız de ne olacak" ~ı çaı-pışmaktansa bir ittifak .ı füı)iık At.ıtıirk, bu cah adam· h ç kını cnın memleket kanun· 
ş'ttlig j lılr t ,ı ıt iı tekli.linin J..ab ulü iızcrine mrsele h alle- hemm kapadı. O arada hır ta1'~ı fü,ka birisi gdmi • t'Czanedrn ç:ırpı~mayı tercıh ettiğini 5) le· l'iı ın elınden kU\\ et; alnıı~; ıa· arına alenen 1 ırsz etme ı mtı· 
a ~di gazcteriler ba~nmın birind " ı L; ind C'İınler i ı' şoförü. bir b·kçi \'c hır ıki \':l· i1aç a 1) ordu. Hasts son bir ümıt misti. Fakat ~apolyonu b r !' ı '-•; kat. hakıki bır dın rehtıerl tı et a:ıde ı ~oktur. lmam efendı 

t. •t&kJ rdır, " tandaş daha eczanenın önune bi le: fak ınağ1 iıp etti. Hepim,z t. rihln ı rnek uzere, hır diyanet ı~'crı ıc· )apıığı bil)Uk rez.a'etten dolını 
lz,11,t • .. 

1
. ı. 

1 

dkmı~ı,rrli. Erzarı i e ara!l'ızda - Bır ktre daha denc),yim su tekcrrtirden ibaret o'dtJ~urııı bi i liğı tc ı etmı ti. te\klf M dığ -zaman, adetli bır 
1 a ı tan ııı.ık adımız ~udur: Kanunlar ıı.om u ur en şiddetli bir mıinaka.a ba ııdı 1 ~dımı. siz görünme)ın. belki a· liyoruz. tarihten çok C'JI r o . ,\uıtUrk gıbı, butün ktı\vct· kahraman ı:ilıı bır çe ıı ba ın 
~• ı tetkik l :ı1nlm:ısını temenni etmek ..• Yanlıslık ger· O: 1 cır halime de verir, dedi. r<'niriz. ıerı e'iııd tutan ' bu mı ilet• top anlı ı )apı) or Kl'nd nıkA· 
tı llıan ta• tı llı Nlilebilir. r akat yanhs ) aıımamak. upıp 1 - G!'tırdıği reçetenin ıı!tıı:da Ecz.ıcının ce\•abı a) n~ o'du: Biz a"kt'rler mümkün~e har~ ) enıden h:ıyata tarnşturan hır hını kc-ndı kıydığın•. doı de ka· 

~a~tkten da ha hidir. Yen i l\lerlisin bu husu ta e l.i in· mUhür ) ok, nıühiırletip gctır-in, - Başka yere git, Karııköy'de m~ni olmak Ye vukuu halhde insanın :ıle) hınde ~ apılıın pro· dar kadın a abıleceğ•n• so} llJ\ or. 
dıkkat)j olara~ını ümit ederiz. dbordu. \Jerktz F.czane ine git. kazanmayı düşünürüz.. Türki)e oaganda ar doğru olsa)dı, dı)a· Hıç bilm ~or ki, bııde çok karı 

. T h . Tll Rl'çet<?re b ktık. E nar ıı~stıı- Hasta bızc döndu: \'e Yunaııi Landa XATO ve Amc· ı net ış eıınin ıesi:.ine liızıını ka1 almak memnudur. Herke" n meş 
En ıs a sın nesinden wrilmişti: kA{iıtt;ı: Gıttım, dedi. oradan gell· rikan A keri Yard101 Kuru !arı ı mı) abilirdl B ı em n•z kı, Aıa· riı hır tek eşı 'ardır. t-a:-------------------- Morfın 002 gram· •o 3 ·Ta- \Orum. programınca yeni \e modern si· tiırk bö~le bir makamdan pek Bır ın)an, medeni nılrnh a e\ 

q
qazı·randa bu·. yu·. k rıfi üzere dbc yazılıydı İııu..ı,. o ha ınde, sen<lelbe sendeliyc liıh Vt ınaızemC' tedaı;k ederek çok ışler bekliyordu. lend kten onra, 1 eıse mama, 

Dr. A. Ça~'ar Yük e1'kaldırım'ı tırmanmı;ıtı.. ve Kara. Deniz. w Hava kuwet- l\e ya:t.ık k, bu daıre. kurul· Hıı 1 tı)an . e papaza -..e 2\Ju.sr· 
~file vapdaeak Ecz.ıcl\a ilacı vermesi lıattA Israrımız karşısında adamca- •erının ~ğitimi j

1e ~aı·unmasını duğu gündenberı, ja bılgısız'ı!c " i5e hamama, nıkahını )aptı· 
~ kepengi aç p hasta)a bir şır nga ~ız· . hazırlıyoruz. )ahut da anla ılmaz bir maksat rab. ır. Bunu da meneden hır 

/., • yapması hususunda bıı er ısrar . - i z~lme~in, b!.'n otdc ~ide- \'ııkuu halinde bir h;11 n kıır;ır- 1l la, hızclekı ılerleme hareketler• ka) ıt ıneH·m olduğunu tııhmııı 
., 0/ ettik~e. o rım dedı. ~iı.hı da teşkil ctme\i dü ünüvo· nr karşı du\3r eıb se-~11 kal· etm )Oruz. "Faknı a enen me<le· 
le 9Un/aşma Enstitüsü' nün haztrfadığı - :K pe~!;i açmak ~a:.a~.tır· ı -B_iz ı:ötürtlim. Hangı ote'<'~ ruz. Bu karargiıh. ha;ntc ıııuav· mış ,.e halkı ceha eı 'e. ~atı: ı- 111 nıkôhı re<ldedcıek, din kıs· 

t r r I A "k I • • d . zaten muhur olmadıkç;ı bu 1 kı - Konya .. \'('il kumanda \'t' ll'knık nerson!' tıkatlardan kurtarmak ı~·ın ge· \es ııltında hır n kah ki\ clı~ını 
~t k Orsus vapuny e mert aya gon en- ,-eremcm, diyordu. - Sırkeci"dc mi? li \I' mlihim mUrıakale imkana re li ga)reıler sa!'fetnıcm ;.ıır. o~lcyen bu ta kın adama karı 

e . Dünkü bastn toplantıstnda bu - Bu adam o er k. dedik. - E\ t. rı idn daimi \C örtii fi nlae.1k· F:'lerınden kllV\'etleri alınan yo Di,)anet l 'eri Reisin·n ukuı et 

il "/d . . -:- Bana. ne? Başka eczaneye 1 . Konak O!e!l'ni'? Y•rn.ın~an ge. tır. Rıı karargAhın in~a-ı f nfras· baz. ,.e cahil er Anadolu içinde me ının miınaı;ını anlı) amı~ o· 
O mode er gÖstert I gıt ın, dedı. rı gelm k ıçın bındığımız taksı türuktlır fonundan temin rdıle- ~ınsı ~insı propagandalarına de· ruz imam efendinin dız ~ahı· 
n'".ınıa ma Enst lÜ bazılarının i ımleri .öyle; Pa- Bekçi de: 1 rl.e hal~ beklıyordu Adamı tak· c<'klir ki, bu fon bııtun :\"ATO um e•mişler \C hAdiseler go • balığı )anında, Dı)anct lş'erı 

en bu) uk moda mukkale, Saks•m. Camıler. :\Jel - :Kanun Y .. r. kepengi açamaz, ~ı} e bındırdık. Şofor: az~'arı tarafından temin olu o bir teri) or ki, mm a!fak da olmuş· Reıs nın 01 hu usunda bu ka· 
cı defa fcıhet· tem; Moııf; Klltıbım: Hatıra di)e i.)e karıstı. - Ben Se\'abıma götürürüm, '.:ısım veya biitlin aular tarafın. -ı dar oru~ tu•nıa ına. herhalde bu 

a ~or. Bu sefeT A· cıs ·nci asırdan kalma m~tiO. ıı a ta: ~ıtkin bi~ ha~.de· dedı. , •. .. dan kul'anılabl'ecek a~ke;i t is Tasf 'ıye fasarlSI gunun cumhurı)ct rej mı tah:ım 
l' Ulanacak otan Kılıs, Pey-zaj; Göıgoz iı ıumde 1 - Gıttım, dedı, butun ':!ec~ Aramızda para top adı~. ~o~or lere mahst1'tıır. Bu fon hır mem 1 miil edemez. 

e narin ellerınden çevrenin bakı 1, a) ı;:ı. Bındal· f eczane eczane dolastım, hıç hırı ı ~C? beda\•a tası~·ac~ğı muşt ·ıye 'eket<' mah us ,.e~ a •:ıdcc• 0 ld Bız i terdık ki, kabah Lı:ıı ık. 
(~ kend leı• kadar lı: Gôkta,ı (mot fı 18 ınc a ır-1 ıermiyor. . 1 ilste para wrdı. ".lola koyuldu- memleket tarA.fınrlan lmllanıla· Meclis' e veri i rar eden ı:crı du~uncelı Vt' baht 

11 dlf!rı tarafmdan l d_an) .• ~!da, Ceşmi _bu bul, Zıı: 1 G ı:c:E \ ' .\KTI. Rl.R . , l la.r..... . biıe;t~ askeri tesislere mahcus .. rz ımamın, Ceza Kanununa go· 
ter j. bas n men~up· rıf; Karadut: Çeuc, Sonbahaf. DOKTORl U\ A~DIRI\ ORl.! 7. .SiRKECi o·rELLERl.'.'ı'Dl-; de~ı dır. . . . (Ba ı l inridr) re muhakeme51 eortilmeı ltn ev 

\"c izah edıl· Ele"ans. Keklık Sere erpc; Uç B u vaziy<'t karşısında, gıdıp, ta- llı\STA B l"l.lJ~A:'\ll'\ 'OR _Halen .he pırnız.. memleket 7r~- (A·l) \c <A·2 ret\'ellcri.ncie ve ,Di)anet j 0 eri Rebı 0 r tcb 
t 'l\ı peşli Erzurum (18 - 19 un~u nıdık bir doktor bulup. on- . , • ~ıı.c te\rth cd•lmıs Rus tehı!ı~ı- de l~ıklık )ap !mas na da•r o· liğ ne.retsin \e bu adamı dc>ı· 

t zın Kurumunun a ırdan): Karanfıl: Aldın Efe dan bır reçete almağı düşundlil\ B u hadı l'~e .. hıt o .. n ıır&ad_:ı: nı. mudrı~!z· Şawt .hu te1ıd!~<' lan bu kanur 'a) ha~, d~,1~ hal \aı.ifesinden çıkardı21111 ini· 
le \m!.'r ka~ıı Bo •az: Orkıde \e 2\Jar:ışlı.. f;l·z..cı ht ki haklıydı; mevıııat şımızııı, dıın S.lbah ılk lfl A-ına <lr lt, Stk demır pl'rdenın daıı·elerinde, bazı ~adro arı dırsin' 

~t eııye i rfık ede· Gô:.terılL'n e erler en a•ağ ıhtıına moı~ıni ,. rmesıne m&- gazrte~e t lcfon etm k o:du. bu tarafındaki r.ıazetelerr- göı rlarla;tırılma"ı \C\a la~\ ure:, Bizde kadınıar cemi\e•ı vaı· 
't 0 

11 :ru la ma 1~0 .. 2 r ' çı ·m e'l t nı~ôi. ll<'m morfın ~:ıpı (hla n Kendı ~n~ gıqıp hasıay!a temasa gezdirmek '·ey_a öteki ~arııfıntla- '''le tasarruf temini ga~e, nı • dır. Hatta geçen H'~; enclkl 
lle

1
1tr; ~k b'i• tunun fa onu lıaric. ...n uu:ıuı -sonr:r hastır sok:ıktn "'0?1-ıı~ ncla geçmrmı b_ıld!rdık. )rıca Sa~- k_i rady?l~rı dı?lemek ın~.ına a i;ııhdaf eımekted r. ene, dUn~anın c:ı modern ka· 
O baı ran p t O l kcndınden geçtığı ı \kdıM• nL' ık i\!udiırluı:iu ne baŞ\'Urdu.-: A· Cı bir fıkır \'erır. Bu kanun in birçok unıunı nni dınları burada b r kadcntar ko'l 

l ~~ '>e Serg· S.ı • . . • olacaktı? Başka bir doktoru ı dı danıcağııın ~a burada tetlavı_ a:· di.ııltık " muhını muchırliıkle· gre ı akdetlı •r \e T-urk ka.lın 

""'""'-"" 
dan sahıp o dııfu haklardan do· 
la) ı •ebrık tj ledı er Şımd,, bu 
ceml)etın de bu \e bu ıa rn.ı· 
nıa l• hfıdı elnc suı.ut e .-nesı
n• hır Hir O ıın ı~cımı)oruı. 

Dini n kahla 7.C\ ce ı tJ:duğu· 
nu ôlenL'n \ c ıft hara so\ e\en 
bu adam. Türk )e cumhurı:eti 
kanun ıırına a) kırı r ciırum 
sled ğ nı ııiraf eımı.ıır. Acaba 
·•) ın Sa\cımız da bJna arşı 
deı ha harekete gt>Çm s m dır? 

R•ı;:.ın nıcm eke oıı de ınıam 
nikahı denen \e h çbır mıma i· 
f~de etme) en, sozde e\ lenmeler 
hıç de az <leğı dır. Bu harekeli 
ıhtl~ar edenerc kaışı ne gbi 
b·ı faall)ette bulunuıdu~unu bu 
eak mudur t'r m zdL'n \ a .ere 
kadar roılmr.k st )Oruz 

Bız bucun medenı a emr )ak 
'a;m k H' onul tc·kn ğ,ndcn \ e 
bil~ıs. ndrn favtlalaıımak e\en 
b r mıllet,z. çunku te kurtuluş 
\e ıf'fah )O uııııız budur \olu· 
muzda g ımek ı ter en batı ı i 
kat ar. tık ınd r cı harekrıler. iS 
numüzde bır<;ok engc er çıkıı-
11\ or. Bun lan kokllnden kazı· 
mak zamanı artık ~elmı r 

B z beklerdı.- kı ôık hır hu· 
kiımclın hutc;e:- nden a <lığı pa· 
raJaı- a .,eçıneıı D \ancı i, erı Ri 
) ı.sC'tı. otuz sene ı: b" uzun bır 
zc;ıııan içınde bızı b!ıtıl ınan~ • 
!ardan ıcnıııle ın 'e din ıı halw 
ki \ec.be erını ~a9mak ıç n b'• 
zc yol tıster, n' ~e }azık k:, 
bıın'arın hiç bırı )apı nıamıştır.t 

Avrupanın savunmasına 

Almanya katıla<ak mı? 
c R ıı ı: :l l nri d~ l 

m 'ktL'dir Bu tek ı( aı orum· 
u \e sorumsuz Ç('\Tf"lerden f. 

lerl uru ('n mLit<' ddit teki !· 
lcr arasında hiç de ho gö. 
rulm ) en bir tcklıftır. Çtinkü 
böy e bir har~ket Fran anın 
husumeotıni tahrık edecek , .. 
Fran31:ı • Alman } kın a ma·ı 
içııı harcanan ç~ ıı ma ara d • 
\&m t'dılmiyec ktır Almanla
rın, Auup n., mu,terek a\tın 

masınd \aııfe 'e rol a'ma'arı 
b h inde b:ı. ka baıı ekıl "r ha 
tıra gclını-kte be de Fransıı 
par! mento~u bu hu usta bir 
kaı ar ' rmrden ('\'Hl bunları 
miinaka a etme· doğru o•mı a 
caktır Butun ~rbe t dJY'I' a 
ve \'mama bugün Fraıı~a'l::ı 
kararını btklemrktL'dır. Gııri 
kabı'i tahammiıl olan bugün\:!! 
dur m ilanih ~ e urüncem de 
bır:ıkıl 

ı ~n r Tur zm Kmu~ııı se~ahat bo_ !.ınırnadıgı. gormf'<iıği hır h~o; a tı~ alınma '?ı· ~ahut da iKon· <<Naboland>> da def ı'I rın kadroları bırkaç dCTece in !arını, Medeni Knnun b~kı .wı· 
~ n Spor \C Ser )unca )apılacak !l • ~O defıl<: ı~·ın ıııorfııı reçete 1 )aını;ı· .c. , ~a)a dıınıııc mi temıne çalış- dir'Imekte vr. bir kı m• on şım ---------------
~ hı> lınas nın ~e- den b rı~ın·n MetTopOlı en mlı· muhakkak ':!ibi)di. Fak t 0 fıotın mak aı.mmde)dık. dı k lilğvedılmektediı. 

le kuııesinın bu ze inde )apı ma. ını i temı ye 1 te•.ış, h , N·an ,.e üzü., u ü bii· · .. :sırkecı de adı Konya ıle il_gili Tesbı"f ı" yapı Jd I A) ni kanun, açıkta kalacıık 
orebılıne ini 53~ muze mlidurı) ctıyle tema a geç tün bun lan dUşUiım m •e ngel uç otel \ar. Arkadaşımızın zı,·a- menıurlııra •kı ) ıl müddetle açık 

mis. müdurluk mtılenın b~~ı.e olu)ordu. Xe ~apıp \3P\) bu a· rct .• ett.ıği ilk ikisi böy~.e bir.~tİŞ lllRa)I \erilmesinı am'r bulun· 
bir gös•er ye ıah,ıo; cd•lmesı ı· ı damın ıstırabını diniırın,kt n t.~rı cıı olmadığını soylemış er. <Ba~ı 1 in ride> maktadır. 

1 l "h" ı ·cap 1 u ·· \' · d · · h t ı yordu. Bu da\a ıle l!gıli o arak -------------ç n eser er~ a:ı ı o ~a ı 1.
1 

ba ka b r şey düşünem•) 01 duk. çunc ı un en J <" şu ıza a ı a • 
etl ğ·n· belırtmış, gonderı.en Hastanın halh le alAka anan b!r dık": a\ ııkat B ekir ;:, ar.ıi Gömiiı:;ı.:ıı f b 1 
nOmunelerden so~:a da müz~yi genç (ga iba Adanalı')dı). . -:- Tarifinize uyan ~ir miişte· dün sa;ıt lO"da, 3'iıncli T car t Türkiye ut o 
memnun 'etle bo) le bır gJs· _ ııa,di, ıı doktora kadar rımız vardı. Aylarca btıcll' kaldı. Mahkeme i \'aSıt~ı) :e ı:\al'o· 
ıeı·'}c tah is L'deceğini b'la"'" gıdıp grİin hiç değil e hir akıl Kanser butün vül'udunu sarmış· land• şilebinde de.ıl ıe:.11ıti ~ap Bı"rı'ncı'lı'kler"ı 

' ' ~ t CL'rr h a H t · t d tınııı~tır. AHıkat, c:'\abo'and•· mış. danışın ben burada onunla bek- ı. a il Şa as anc:.ıne c a-
Memlekeı mizi A\TUpa Ye A - !erim ;ledi. \"İY<" gidi) ordu. Bize borçlanmış, ın limaııımızıı ı:elıl ğı 12.4.1953 

merikada la)ıkble tanıtae1k, Ge~ç bir takı ~oföril de he- o~a para ını ödeyem~z hale ~el- tarihinden buı:Une kadar ~ileb n 
· · k b k olan ~t Çık rn ak cı k •..ı k perı.onel. ia~.e. bal,ım 'e ıclanw göğusle.rımız ·a anaca men otomobilini getirdi \'c on 11!1" 1 a ?ı _:-oru~ a ·a "' •. 

Türk kızları ) olunuz açı'k ol· para almadan bizi tanıdık bir ::'\e ) apalım. :\luşlerı çok, oda ma:.raflarının ~,:ı tuıı i:.ıcmlş· 
doktorun e,·ine kadar nötCirdii. azım o"clu ... "flcm sonra ha. tane tir. Dört saat iire ı dünk;.i te • 

sun. X ed a Tıımay Gtiçbela doktoru u~and;np, va- değil ki burası... piıte bilirkışı olarak Kemal • I 
---- z.h.·eti anlattık: ihtimal kendi zaviyesinden laman, Kemal Do!lrumaıı, ter· ı 

O· clinıan olarak da İsveç Konso· 

B O •:anı - Yapılacak hiç bir şr.y yok, ll'ki de hak'ı~dı: 'o u Wtiman hazır bu'unmu.;Jar-
:ı. na -S:~ ~- dedi. Tarif ettiğiniz gibi) e du· BU ,\D \JU dır. Geminın i,tanbul limanın· 

' 'nası l nını \'ahim... • , , ... 
a. ılll incidel ı kayet etml tir. _ Sokakta mı ölsün? dedik. "'· 01.lll . da bulunduğu zaman wrfında· 

e Stır. Bu ıeş· Bu hususta çalışma Bakanı ki per cıne! ma~ı aflarının 480 
il d ı le)i~· itıba· şunları söylemı t"r: - Hasta~eye götürfin. B ildiklerimiz işte bundan lba- bin t~ve~· kronu oldıı&u i eri sü 
@!\•~anır Bu da 1 •- Bu te cbbüs \e harek~t - Hang! _hast.~ney~"! 1 ret. Tahminimi7e göre, ha· riıimektedir, Bilirki i er. tetkık 

lı \e . u;ıcı~ r. I tarzı konfederas)onu.n . ke~d: - Hangı ı nobctçı. lse ona. ta adam dört. beş giındiir orada !erinin neticl'lerini bilahare \ C 

U 'tı gıbi kon· sinden bcklenılen hız.met erı Cerrab~aşa'ya, me.ela, yahut burada )atmıc;; kendisine yardım recekleri rapora bıldirecekler· 
il ı riık e· yapmağa. bugunkü bal )le ehıl Guraba) a... 1 etmek i lcyeıı rin ı rarı karşı- air. Mahkeme, bi1irkişi raporu· 

1 ııt11 üne 0• olup olmadığı me:.clesini ona- Doktor uykudan göz'rrJlli a~a- sında bir ot ı i mi söylemek w- na htinaden ~·lebin .-atı~ı hak· 
Ckeı ıkı hu· ı) a ko) muştur. Bu me:.cle~ i d k mı~ or, kc'ımelcr ağzından guç- runda ka ınca •Konya. dey:\·H· kında karar VHecektir. 

e 1 h e en , e katle ıneelc~ ·p gereken karar• lukle dökii'üycırdu. mış. Iiıkin yolda vazgeçerek bas· 
()Ju :ılınde kon· alacağız. şu .cihetı bilha a be· - Elinde bir reçele Yar. Es- kıı yere nıtmiştir. 

ı,, nur Be~nel ı · rtmek ister m ki. ıTtirk ~~ na{ Ha tam,i'nden :ı~~ıı-~ş._.. Bu yazıyı okuduğu takdir<11!, C, atalag'"' zı 
n l'et \e sosyal 'smi altında '!'ürk işçılerıne - O ~~lde orara goturıııı, dl- ha t.ı.yı taksi ine alan şoför.:n 
~ti\ a'uhiyetle mnledilmck istenilen görüş \C )ierck hızı ba ından Sa\dı. \eya mua\inın gazetemize müra· !Ba.şı 1 incidt) 

Ilı t bu ı. l;:orüşUliıp hareket tarz nı güvendiğimiz '".e o _. da k~ndine güre ~ı&..k:ı.y~~ caat ~d<'rek. hastayı nere) e hı· ge'en İşletmeler Bakanı Fethi 
•ıı; e\ l\Onfl'Tan la kabili) etlerini )ak"nen bild ğ - belkı ... Ço,,u doktorlar gıb' ölu raktıklarını bildirmcll'rinı; \e Çelıkbas bır konu. ma yapmış 

e•:er Çalış· miz işç !erimizin düşiince!CTi i· mıi de!ıl e bi:e, başkalarının Yahut da hastanın bi1.z:ı.t bt?iınle ve e2riimle unları ôvlemiştir: 
\ ~ 2'7raı.: etmek· le hiç b'r inibatı yoktur• ölümünü kanıksıyordu; hasta· tl'ma a geçme ini rica ederiz. •- Bü\·ük Türk E' Uıdı Ata· 
t ıq hallıemleke· Ayrıca, Ha) rettin Erk men ların ıstırabına karşı ka'bi ka· Dün biitiin aı·aştırmalarınııza r:ığ tlirk'tııı 1930 ) ılın<la • \[f'mleke 

~ it n Z•r bulun Etyemezde ve Anadolu yakasın bıık bağlamıştı zamanla... men nr şoförii, ne de hastayı bul timizi mua-ıı· medeniyet se\:~e 
tt~ defa Çalış da iki işçi ha tanesi açılacal!ını. TÜ~EI. ~IE\'Dı\!\'ISA mak mümkUn o'anıa?ı· Bu h~ ta s·ne ~ıkaraca:ız.• derken, y:ı_kın 

a ht rak e· isçiıer iç n, iki bin evl•k arsa DÖSÜYORl'Z vatandaşımıza vadedıyoruı.: Ken- me. ai arkada~• 'e 0 deuin lktı 
onuıı tahs"si yapıldı~·nı da b"ldirmiş ' • disinin va İstanbul'da teda\'i al- at Ye kili Sıl\ ın Cumhurbaska· 

go da te bi · k onak Otcli'nin yanındaki O· tın:ı alı~ma~ı, yahut da diledıği nıımı C~1a! Ba~ RI'. nıeml~ketin • ı: ;; t ur. . ·· ·· d • ·et ce\·ı·ve~·ıne " >L~ te b tne veya Zonguldak çalı~ma mudnru kal':ın başında durıın bir tak takdırde, Konya'ya hareket ede· mua ır me enı~ "' ... 
• -ı e t o·un r ta) in ed ıldi siye atlay:ırak 'fünd Meydanı'na rck şu mübarek Bayram ı:ünle· l.arılmaq vo'unda bi ha•sıı ener 

)'ı \, it ktfa· aza mem Ankara ı (H ususi) - İstan· dondük. ırasta. kaldırımın kena- rinde ailesine bir an e\'Vel kavuş. Ji saha~ın; hli}ük Phe.ıımi)et 
4'ı t 'k t kanun· bul çalışma mtidürlüğil müfet· rına oturmu, eliyle göğ~ünii ı· ma ı için ne mümkün•c yapaca- \ermi ti. O tarih•rn bu ~·anl u· 

111ıt tle beder. tişlerindcn Tahsin Aktay Zon· \'azlı~or ve hafif hsfif inliyordu. ~ız. zun ~·ıll.u· geçti. F:ıkat ~0•1 •
1
iirt 

t :~ı~rd:snı guldak çalı~ma müdürlüğüne ,·ııdanberidir ki. memleketin . ... Maresal Tı·to bu~1·1· 0 h.er taı·afına ~vmıı hih ak m:k· t il! ı.· re gi· tayin ed lmi~_tir ., 
lr 11 de ctUd _, ~ vasta enerji da,·asına •erm·k ve 

l!OtUşece· Komu .. n·ıstler Atın• a'da olacak hidro'lk ~anırallar kuı MDk !;ll" 

(Başl 1 incidı!) 

dünya ihtilalini -;:erçekleşlirmek 
lf n haz rladığı l·cni programn 
ana hatlarını iht"va etmekte· 
dir. Mau, bu husustaki görüsJe· 
rin b T muhtıra şeklinde telhis 
etmiştir. 

<Bası 1 inridel vetle f\·i haber a1an mahfiller 
bir ittifak ha!inc getirilmesi bugün °Ra bakan Alexander Pa 
husu~unda Türk \e Yugo,lav i· pago.;un, Türkiye, Yunani tan 
darerileri aras•ndaki ::örüş bir \'e Yugoslavya arıı ında tıını ı e 
liğ;nden çok memnun olduğu- ,ekkiillU bir askeri ittifak kur 
nıı belirıtikten ~onra, artık bu mak hususunda anla~maya vır 
itt'fakın tahakkuk etme ine L'n 
«el olabilecek h:ç b'r manrn rıldığını muhtemelen bu hafla 
kalmadığını ila\'e etıni tir. sonunda resmen açıklıyacağını 
A,kerı nalkan Paktı bu u unda 1 söylem leTdir. Bu mahfillf'r, 3 

anlaşma d ev'et arasında htılen mevcut 
A tina 1 CA.P l - Umumi· üçUzlü dostluk andlaşmasının, 

re.li\''e ! üküılll!'ıiıniz dört d'e 
arılmı,tır.• 
Cumhurba<kanı temele ilk 

harcı koymuş ,.f' santrıl bina· 
sını ge1erek ilgil•"erdrn 11ah111 
almı:ıtır. 

Cumhurba kanı fabri'<avı !!ez· 
rlikt en sonra' h3ııra defterine ih 
tisa~larını şu cüm1elerl" ;fadc 
ctmi$tir: 

•Te ebbü mühimdir 11k ka
deme inde muvaffak olduk A· 
takalıları takdir vt tehrik ede· 
rlm. Önümüzdeki işleriniz için 
basarı!ar d ilerim.• 

(Ba ı 1 inride) 
Bursa .:\ler'no,, E kişchir rıe· 
mırspor; Erzurum KaragücU; 
Man ,ıı Sakar) a Cençlik, Sey· 
han Adana Dem r por. 
Lıg maçlarını b ıircm•yen 

1 tanbul bölgesi bu ş:ımp•)O" 
na\ a katılamı) araktır. 

i hazıı an 1954 salı gfinil 
aat 18 de 19 ':\la) s Sıadj o· 

ınıındaki feclera yon merke· 
z:nde federasyon Ye klüp tem 
'lrılerı huz.urunda çek en 

kur'a neticesinde: 
3.6 1954 perşembe aünil kar 

s la~acak takımlaT :u fekılcıe 
ıe~b't edôlmi t r: 

ı - \dana l>emirspor. 
2 - -'lan ısa Sakar) a 
3 - CDı~·arbak•r grupu 

~ampıyonu ). • ... 
4 Bursa Merino . 
5 - F.~kı ehır Demir por. 
6 - Ankara HacetteiJe. 
7 - Erzurnm Karagiicil. 
:'>lüsabakalara (temrlit "h· 

timali de gi>zönu\ıdc bulun· 
durularak) aat 12 30 da baş 
lanarakt•r. 

Hakemler: Adana Demır-

spor - l\lan;sa Sakar) a (orta 

hakem 1-'eridun Kılıç) .)·an 
hakemler ~aci Baydar, Ve· 
daı Glir. el). 

Bura Merinos - (Di)ar
bakır grupu şampi:yonu) (orta 
hakem: Reşat Önen, ~an ha
kemler: Kenan Sertj el, Orhan 
\'almaç). 

g,ki~L'hır Dcmır por • An 
kara Hacettepc (<h ta hakemi: 
'!'arık Özercn"·n yan hakem· 

ter: '.\l ehmet Güngör, Veli A· 
ıığ). • 

Vapurda kalb krizinden 

öldü 
Diın aat Hl 15 de Adalardan 

Kôprti)e g~Ien ıAnado uhisarı• 
vapuru ~olcularından V:ıhran Ab 
rak gcçırdiği kalb krıı.ı netıce· 
sinde ö' müstilr. Vahran'ın def
nine ruhsat verilmiştir. 

Harbe yol açab"lecL'k bir ha 
reket ha tından kaçınılmalıd r. 
Kapiıalıst memlekctlenn sınat 
!stih:.al üstünlüklerı ve el'erin· 
deki atom silfıhları sıokunun 
fazlalığı sebebi) le bir harp ha· 
lindc zafeT müemmen değ !dır. 
So\~etler Birliğinde sınat böl
geler ve petrol tesislerinin a· 
tom sllllhlariylc yapılabilecek 

• taarruzlııı a karşı müdafaaları 
ı- hcnuz ıkmal cd mcmış, Çinın 

ı:irat ''e sınat inkışa!ı 'benüz ot
gunla.;mamı~tır. B u itibarla za· 
ferden emin oluncaya kadar 
harbe yol açmayacak bir seyir 
takip cımel ) z, 

Balkanlarla Ak deniz ·bölgesin 

deki S ovyet ihtiraslarına sed 
çekmek gayesiyle genişletilece 
ğ"ni \'e askert b ir ittifak hali· 
ni alacağını bc'ırtmişlerd!r. 

Cumhurbaş'kanı saat 21 de 
Zongu!dakıan 1sıanbula h areket 

du• \'apuru ile şrhr"mizc ı:ele· 
gelh or erk \ e bayramı 1stanbulda ge· 

da • Or· çirc•cektir. 

ctmic;•ir 
Cumh11rh :ad;nm huıdin 

Bayar. bugün saa t 9 

Yaz sıcakları esnasında 

cereyanda oturmaktan mütevellit 

nıı mustahıarın 
ou~ıı-A l ald •~ı oımadı~ına 
tııkıkl Gri pin oıupd nlı l aı..tıt· 

a dı1'1ı.a\ 1 1 • 
bıthass uıunınıt 

ıırındın 

GRİPİN, MİDEYİ BOZMAZ, 
BÖBREKLERİ YORMAZ 

~DERMDJE 
YARAlAP.A KAR $ 1 
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12 o 
12.30 
1300 
13 ıs 

1'1\D\I 
H O\l Hau rapr nı akşam proıra

mı ,.e kapanı 

15 sa A ı ı., ve Program. 
17 00 tma at Ergökmen - ismeL 

t rl - Nermin \i ura - Al ıs 
tııfa 5'l uu dan 
ııarkılar 

17 2i) R )Uf 

hu 
lll 00 mu ı etmen - l.ı a Ta -

kent 
l ~ il erenadlar 
n 30 nı..d)o 11., t 
18 45 Pi fUlO rrfa tlnde sarkı ar 

Oku ıuı T'a rlye C"tt.nt- Pi· 
~ano<IB Mua ' tı ıırıı 

lP 00 J.f A ıırı vr a~r e:. 
19 ı Tart btr aprak 
1~ 20 Ro::rr Roocrı ve An~e nı or· 

ke traıarı 
19 30 Koyun ..aa ti ~ 

19 43 Y rıtan ~ealer 

20 ıs nad o a7etesı. 
20 30 Hrp ne 'e 
21 ı Hepimi n saati. 
;n 30 D~nı m ?.I ı 

22.00 n ük m .. ır me<" ı•m:r b • 

11 ın 1 
22 S uıvt Cemal Ertın· L"\ m.nor 

rman n erıoııun•l\n kı· 
sım ar So Is Erdo. ıı.n Çap 

2. 45 M A> arı ve habfrler. 
23 Prosnı.m vr ııpanı . 

12 
13 o 
13 ı. 
13c30 

ISr\~mm, 

kılar 

aml ö · 

l~ 30 Nlko'a :ıt aulı:1 - Kouako! 
.. 'ehrf. rr.tor.lk ıUlt. 

18 10 Oyun hava arı. 
l5 O Dan' m ZlCL 
17 00 arkllar 
17 30 vıvo onlA Fred Ga.rden. 
r ~' ikı Pl)ano lir dans m zııu. 
lB 00 Coşkun Kıude er. 
18 il B 111 F. ı: e n den ŞArk lar. 
ıs :ıo Faruk Akel ve ark daş arı. 
19 00 H b•rler 
19 ıs "Pad~o Jt tnıe fn ıl heyeti 
19 "I: akın tarihten bir aablfe. 
2 00 Vat dnet 
20 ı Rad o a l'te ?. 
20 S aı1• o ti a rOS\ Perb&n Be 

" ~ 111t " Yar.an Eu ene Le.
blehe 

21 40 F • Konııar 
2? JO Mtıll tesan it b.rllil adına 

konıışma 
22 O Berrin Erbay 
22.U Rabl'r er 
23 00 ProuamlRr 
2305 Dans ,. ca m ı 

23 30 a ı iıı:or Strav nıkt "nenad• 
La MaJ6r b i or traTlnskl 
'\'u ı a:\ •ar için konçerto 

24 00 Kapanı 

l!I sa A ıl ve pro ram. 
le 00 f' re Karahan 
16 30 Pıvanlst Carın en Cavallero ..e 

d.ın• orkeuras. 
16 4 Rad YO rt t rkü eri koro•u 
17 15 Ba ra pro rıımlann tııkdlml 
17 o an Yaman 
17 50 Alrxarder Borodln ikinci sen 

font 
18 15 in saz Tah rouu ili: faal! ı 
J!) 00 Hab!!rler 
19 ıs tunet Çetlnsel 
19 30 O o r nız ıçln blrka, yeni 

pik 
1114 rbe t aaııt 

19 so \tar a Ama• den •Keman so 
!olan• 

20 10 Sehlrden \\ k hnberler 
20 15 Rad o ıruetn . 
20 o va rıız kemençe C!lnt d Or 

honl 
4 Blzb e 

20 iki sıow 
2ı 00 P.Jtd onun mtl 11::11 bilme e$I 
22 2!1 Yarın ne p !relim? 
22 30 l!ona n or~ram 

2l.3!1 Yay nın ıon 

rn"'''" t "''ım. ırn 
o ı 

20 CI 

20 4 
21 02 

21 4 

IMRE 
ÇiKOLATA ve ŞEKERLEME FABRIKALARf 

:::.ay n ~hişıerilerın D ~e Do tlarının Şeker Ba) ra 

Camas1r Makinası Almacak • • 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünden 

1 - I'<'kl f a'ma usuliiyle 10 ade biı~ ük \ e 10 adet or 
ta tıp çamaşır makıne 1 atLn al nacakt r. 

2 - Teklıfler 22.6.954 gil nu -aat 1 i ,., kadar umum 
nıudurluğe \erılmiş olacaktır. • 

:-ı - Geç el temınat 2 500 - lırad r. 
4 - Bu -e rl:ıır ~artname nkarada umum müdürluk E· 

konomi "'Ube. ndcn. t tanbul da Yollama :ııeıııurluğtıncian 
<Kemenıltı Zilrafa Svk. :\o. 41 Galat;ı) \erıl r H~~a bura· 
larda ~uru eb Jır. (6749) 

ERMDJEN~ , 
ÇIBANLARA K ~ ŞI 1 

( ıh rl Cıını ıemiz!P) ıcı CAM P.\ KL.\11 lma!Attısı) . 
AV N 1 K E C E C İ 

' 
MÜESSESESi 

Sa~ n ~lu,I rri 'e Dostlarının Şeker Ba) ram••ı Kutlular. 
Galata - Yuk~ek Kaldırım No. 50 P. K. 2.'i Galata 

Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji 
Müdürlüğünden 

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

1 - KolcJimiziD ık kısım birinci '' ilç!ıncu sınıf arına 1 Ha 
ziran 1954 tarihınde, 

2 Orta 'c 1u c hazır ık ınıflarına 20. haı ran Hl54 tarihin· 
den 20 hazıran 1!l5~ rrih ıır karlar ögre~\'l ka~ ıt mua· 
mesele i ~ apılac·aktır. 

3 - Bu r.mırl.ıra a ıııac:ık ı:lintlıiz. iı \'e )atı ı öğıenci erden o· 
kul iıcretlerınin birinci tak itler pe in o'arak ka)ıt'arın 
bıııını tarihine kadar yatırılmış olacak ır. 

4 - Hıııırlık ınıflarına kavdedılPnlerın ~tri ınıtıhanı 30 ha· 
zıran 1954 çar nmba günı.i ut 10.0U da oku da ve bi:
defada ~apılacakıır Ru inıtihanı kazananıt) anların } aıır 
mı olduğu ıık tak-it ticnıi !i lira imt han ücreti a ıko· 
nulduktan onra lacle edılecektır. 

5 - Bu tun ) au ı öl!;rencller n 1954 19:15 oğr1>tim ) ılı ilk tak· 
sıtleri haziran 1954 sonuna kadar ~atırılmadığı taktirdr 
)erlerine yeni öğrenci alm;ıkta okul idart-s ~erbesttir. 

6 - Ka) ı• ç;n miiracaat e<lrreklerin • u \'e ika arı ~etirme'e· 
rı ıaz.ıındır 

al :\ufu lıüvhet clizdanı. 
bl Sanlık ve acı r:ıporu, 

el On tane \tsıkalık fotograr (4,5 X S), 
d) İlkokuldan pek h 1 derrce~ le, mnun olduğunu ~ö • 

terir 'esika 'eya <ilp!oma. (ilk b rlncl sınıfları ıçın 
buna lfizunı \oktur.) <6!136) 

. 
NiHAD ISIK RADYOFON . 

f)osl \t ~hi ieı İ!Prı ni n naH amlannı lı.utl~r. 

\en· tes· at m z Bebt'k <'e' detpaşa caddesi 98 1 ·2 No. da 
'l'eşrıfler n zi bekler. 

lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 
.\luhamnıeıı bPdell İlk te nıınatı 

Cın 1 'liltan Lirıı Kr. l.ira 'Kr. 

Ra 1 kHıt ve 50 kalem 12019.00 901.43 

defter 

ı - ldaremiz.:n 1954 yı'ı ba ılı kAğıt H d~ftcr ihtiyacı 
kapalı zal'f u ulü le !'!k,iltmey f>' konu!mu tur. 

2 - Ek illmesi 14/6/954 tar:h ne ra tla;,an pazartl's" :ü· 
ntı aat 15 de Rahçekapıda 4, \ineli \·akıf hanı 2. inci ka 
tında \'akıflar BaşmiıaUrlUğii nde toplanacak komi.yonda 
)ap lacaklır 

3 - Talıp'erLn 2490 ayılı kanun .ı:ereğince hazırlayacak 
ları teklif mektuplar n ihale aatinden b r aat ev\·et saat 
14 de kadaT 4 ünc\İ Vakıf ilan ~. inci katındaki Başmiıdürlük 
b na ında bulunan komi(~ on Hnşkanl•ğına ,·ermeleri U 
zımdır. 

4 - Tal'p'erin bu ı e gireb'lmeleri için 1953 yılı vize ini 
ha\1 T can~ı Odası belge ini ibra;: etmeleri şarttır. (Şirket 
!erden i tirfık edectkler 24ll0 ayılı kanunun 3 üncü mad
de ne göl'e ·ıan tarihinden onra Ticaret Odasından bu 
jş iç n al nacak 'iesıkanın ibrazı arttır.) 

5 - Bunlara ait ıo:artnanıeleri her "Ün nıe·at saat'eri ıa· 
man nda ) ukarıda adı geçen 'Başm iidih'hı k Le\·az.ım Riiro· 
sunde görebilirler. 

6 - Po tarh olacak "ecikmeler kabul olunmaz (6671) 

. . . 
1 N C 1 PASTAHANESi 

Muhterem l\lı.işteri \e Dostla \'ının Bayramını Kutlular. .... ............................ .. 
Afyon Daimi Encümen Reisliğinden 
\fyon merkez kaıas•na bağlı 30232 lira 82 kurnş ke'if be

de Ilı değirmen .\yvalı köyü okulu incaa lı kapalı zarf usu· 
ı yle ek !itme) e konul mu tur. 

İhale tarihi 10/6/!l'54 perşembe günll saat 15.30 da icra 
ed Iecektlr. 

Bu işe ait <:artname ve evrakı ke fıye me-ai aaUeri da· 
h" ınde vilfı~et daiml encUmen kalrmindc ;or[ilcbilir. 

Taliplerin "hale taTihinden 3 giin e\"\ el \ilh et makamına 
mlmıcaat ederek alacakları ehliyet vec'kası ile 954 ''ılı ticaret 
oda ka\ıt vesıkası \'e muvakkat teminata ait 2267 lira 46 
kuruşluk· 1 Bankası makbuz veya banka mektuplarını havi 
eklıC mektuplarını muanen aatten b"r caat evvel makbuz 
mukab'linde \'ilayet daimi enclimen rcisl:ğine vermeleri. 

1 (65!l5) 

P T T Genel Müdürlüğünden 
24 adet cpe:.siı ,.e 11 adet sepetli motosiklet kapalı )'I· 

z 1 eklif alma surctiy'e saunalınacaktır. Sartııame)eri An
kaıada "ene! müdUı·:ük. lsta nhulda telefon mıidürlü~U \C~· 
neıerınden altı Iıra bedele atılmaktadır. (59i3) 

HAZiRAN 

• MÜKEMMEL Vf 

FERAH 

BiR APARTMAN 

DAiRESi 

• ZENGiN AL TIN ve PARA iKRAMiYELERi • 

ONİM SİRK.ETİ 
...> 

5ajın :\lu,ıeri \P Dostl<ırının Şeker Ba)nmını Ku lar. saa detlcr diler. 

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

• 

7 Haziran Pazartesiden itibaren çok cazip ve merakh 
8 yeni tefrikaya birden başhyor 

1 .. 
GOK BAYRAK 

('pngil Han'ı n ( 'asusu 
('an 8e) ın ıfül('eralan 

Re .mli tarihi tefrika 
(\"& - ~il) 

4 . . . . 

[ HAZRE~ EYÜP J .. 
Bizans Onlerinde 

Yazan: 
Kemal S.Ul.\:\CH;fl, 

GULCIN'IN MACERALARI • 
~mer'kada milyonlarca ins.ının hc)ccan 

3 
. 

BURADA BiR 
EV VARDI. .. 
Yerli ıelif ı-nıııan 

' aıan: Re('aİ !').\;\' .\ \' -a 

X9 
'Ve ZC\kle ta kip cttıği bu ıe imli ı·oman n 
'J'urkiyede ne ir hakkını cAk-am 

almıştır. 

Bu ız.i po 1.;,"ıı harıku!ade nlan ~ cnı 
ınacera!arını Tmkıı;ede ~alnı:ı: ·Akşam• 

neşrcdecektır. 

6 
KLEOPATRA v u 

7 
R C A l 

~a}ısı:ı: a 1.: mu:eralarının lı.ahramanı n· 
lan taı-ihin bu me$hur kadınının ha)atı 
ı c~ımli hır :;l'ri h.ı tınde c:anlanctınlmıştır. 

Kanı·aman ık 'e a k romanı 
'\ aun: Mu hanem Zelı.ı KORGl'N.\L 

8 

R E r , 

Avruf'ada cMüthiJ Türk> ünvonını kazanmış olan yenilmez cihan peh· 

livanının hayatı, maceraları ve en heyecanlı güreşleri renkli büyük tab

lolar halinde takdim edilecektir. 

••• 
Bu yeni 8 tefrikayı 7 Haziran Pazartesiden itibaren AKŞAM gaıetHinde 

takibedeceksiniz. 

,,----------· ı 
~ISA S 1 

Ye ilkoyde Ye ilyu1•t m evkiınde Çarşıyı teşkıl eden 

PAM - PAN 
Ecnebi m sar rlerinizi en 
güzel ağırlayaca~ınız ııc· 
zih hır lokal 

Serın hnada 
:-\efis pesialıle,er 

Öğle 'e ak~am ) eıııeklerı 
pcı ıtif • Patı erı 

ı. 6. 1954 / 

· .. ıorı 
lstanbul Belediyesi ilan ' 

-Bi-na_Y_ap_h_rılacak, Kereste ve Kaııı~ 
Sasisi Ahnacak 
, \1'~~ 

- lstanbul Cenahpasa Ha51ane i ku ak P~ ıl~ 
l'İl kı mı ınsa ettirilecek tir. Ke fi so.O 1 ~i ~u 
,:;250 liradır. Şal'tname i Belediye Fen IŞ!Cab tc' 
de iÖl'ülecck ve~ a 4 lira bedelle ~atın ahll ~ıı... ' 
. . . . . ~ı udurllll'· 

2 - lstaııbul Beledı\'CSı Tem ızlık I~lcı·ı • f c 
rında kııllanılnı;k uzeı e 14 kalem muht~~ ıc 
alınacaktır. Muhammen bede i U i60 re ;ıudııf 
liradır. Şanname i Bc1ed ı) e ren l;. crı · 
ruletck \ cJ a alınabılecck tır. 

1 
a 

a - İstanbul Belediye Bahçe' f'r ~llıdürtugunc rııJlll 
tonluk kamyon ası~ı ::lınaeaktır rııııh~11,ııı' 
16.600 \'e Hk teminatı 1 :?43 liradır şar 3 al 
diye )lakinc :ıiüdürlüğiindc gorulecek \C) 

tir. 

ıı• 
Ke IC \r muhammen bt-dcl'eri~k ilk tcrrı,, t 

da ) az.ı 1 i~ler 7 hazlı'an 1954 pazaı-l<'sı clinU J11ıltC 
Qlll O rnn) o hında beledıy<' merkez b na ın?ıı ı"' t 
nıi F.ncıimende a\'l'ı ayrı k. palı ıarf usulu> ~tıJbLI 
tır btek'ılerin ilk teminat nıa kbuı 'ej a ınc k pı'· 0 

l 'J'ıcaret qctası \esikası. bun aıdan _ba,ka k~~ rtıı ~ 
atı kin htanbul Be'edi)P:>i Fen lşlerı Mu ~ıı>st ~".d 

1 
mış fcnnt ehlı~ct kafıdını ha\' o arak haı.ır 5106' ?' 

l 
lı zarf arını ihale ~ünü saat 13.30 ile 14 arıı A 
cümene \ermeleri lazımdır. _,.,~ 

1
,, -- orta~ııf 

Denizcilik Bankası T. A. 
1 Malzeme Müdürlüğünd~!~ 
1 Haliç \ e Ha:.ki:ıy tersane terinde bu uoa;öY ıti 
1 

ton deınir \e ~ac pa~·aları) le ) ınc }lıı~C st:ı11 
ı.Jı pırinç ıala,ı, hurda ı. ur~un \ e çınko te 

1 

satılacaktır. cÇ 9 ~ 
Teklif er. kat'i ye nihai olacak \ c en : de 11 

tarşıımba günü aat 17.30'a kadar Tophane ı.ıııs. 
durlilğu binası koııdorunda kı teldıf _kutıı~,ııb 
lecek bedelin '"ô lO'u nıspe unde tcmıııat 
lıktc. aıılmı~ olacaktır r .. ~ıııı 

~artnaınesi her glin Ma zemc ıııudU 
b lır. t69lil 

Otomobil Ehliyetiniz !~~: 
. l" ·fı \C e ot r 

7 l laz'rana kadar kur•u muza ı~ ıı SıJ et~ 
sonunda eh!·~etfcl'İnı almış ıılac:ıklBl"dıl"~Cı'•lt dl~ 
.aatlerde 13,:; ~aat tutarında 100 ders 111rııCı11" 
der:.leri yuksek makine mü hendi ıcrı 'f'r'f 
Senlı-erer dersleri demoro nla 'crıJır. r• 

1 
ka:ı:~nd~rılır. 1'') ııt' ~ 

7 IJazıranda başlıyacak deHe "çıtl oıllit tı• 
dili) or. Kadromuz mahdutt ur. acele ~c0ııı s0 

Otokur : o-.manbey, Şairnıg aı. sam;ın) 
Tl'I: 80!100 ~ 

- 1ığ1 ~ 
Adana Belediyesi Başka~,,~~' 

. oı ob" 
ı - 29336.04 lira kcşıfli 2200.20 tırıı1 p);8 r tıl 

l\urtulus Caddesi ~aya ka dırım.~a~_ına :t Jl 01e~ 
ıe~ı kapalı zarfla 13.6.1934 salı gunıı • 3 Ja)e • • 1 ıı \I ş. 
pılncaktır. Ihaleye iştirak ede cek crı. cıcıı 
sı Ticaret Odası veya esnaf rte rnek eı ın 11 1 
ımıkbuı.ları ibnz edeceklerdir. ,uıı fe ol-

2 - Bu i e ait kc if evrak !arı hcı ııı-ııb1 ~ 
luğiinde göriilebilir hteldilcrc !i l!rıı ~eJl t: 

3 - 'fek lif mektuoları ihal c tarıhın 0~tııd' A 
ledı)e başkanlığına le\"dı edilecek ,.c P ~ 
bul edılnıe)cccktir. (709-1)---=:::;d ,' - - --- ıo~ 

\'eşil~ urt Bahçeli Evler Yap ı Koopentifine aıt 16 ar'a 
satılacaktır. Arsalar 320 • 3 81J metre kare büyükltigıinde· 
dir. lıı1an imar durumuna ,:::ôre b'ti ,ık nizamda üç kat 
inı;aata mü aade!idir. Arsal ar tek tek veya grup halinde 
satılabılecektir. Satılacak bu ar alarda in aatın dükkanlar 
kısmının 1,5 senede yapılması mecburiyeti vardır. Arttır· 
ma) a i füiık etmek i~ti~ eni erin beher ar~a iç n (2000> lira 
\'e toptan satış isteklilerinin ~o.n bin) lira teminat ''erme· 
ler 5::ırttır. Satış 25/6/954 tarihinde saat 15 de Koope· 
rat f mel'kezinc\c paıadıkla yapılacaktır. Şartname ve fada 

izahat almak istiyenlerin pazarıe i. çarsamba ,.e cuma giin· 
leri saat 15 ile 17 a rasrnda Bahçekapı 4. cU Vakıf Han A .. • 

ma kat 18 numaradaki Kooperatif merkeı:·ne müracaa t 

ctmcleı·i rica olunur. 

-(' . ıı 5/S ~ (rtl 
10 Haı ran'da '.\1ersin'c gelecek ~la aod•"~fll' lil••••••-- MİKOS upunı her hangi b r Lı~t 111al .t 

imtı1u aabıbt: sı. "AS KOULB ları iç n 2300 ton JÜk alabilir. Fa 
11 -M_ 

Sisli Halaskar Gaıi Cnd. 
=-:o. 258. 

Umumi N~rıraL MüdUr\I: N .& 
1 

~~' I 
l\Il!!Lin \ r..sEn J1l ır 

B u ppda Me.1'ul \tUdur: 
ıns.\N \DA ~ ki aı Acen1c· }\ / 

( \ 'ArA:" l Gauter.iııı. "~ ı.aıbucıııı. Se)ııhat • l'urizm \"C • a. ıy 1 f· ;:'1~ 
1 Cao·. 388 • ;relefon· 43128 Te ::ra · 
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