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~Zl-::l'ECILlm İZAHAT AURKE!\ - Kanada ,\ladr.ncilik H ~ıına3i 'l'ecrube ı,aboratuar ları. 
°'l lnUdünı l>r. John Conwa~. Oıta"a'dal.J te 1 ler hakkında izahat \erirken, gazelecilcr, su)" 

enleri, ha\Ddan çekilmi bir re me bakarak takip edl)orlar ( olda hıışmuhardriıniz Ahınet 
Emin Yalman göriılü)or). 

Memurlar arasında 
tasf ire olacak1 /~ P . 
Sarol~ lıükimıetin tasfiye lianunu 'üzerinde 

elıeınmiveile durduğun ıı söyledi 
!Hazırlanan bir rapor doğrudan 
doğruya azli de teklif ediyor 
Mehmet Ali Sebük, Ekrem Ali Can ve Sinan 

T ekelioğlu tasfiye lehinde konuştular 
lfUSUIİ Muhabirlmlı: 

EROL ÜJ,GEJ\' 
bildJrıyor 

Ankara 29 - D. P. 1 Önerge sahıbı Pertev Arat kursil 
meclıs ~rupu bugün saat ye gelerek memurlar arasında y.ı. 
l5 deıı 19.30 a kadar dört bur,;ıık pılması diisünülen tasfiyeye amil 
saat de\aın eden hır top:antı yap o an sebepleri izah etti. Tasfi~c 

j tı. Bu toplantıda Pertev Arat'ın ta~arısınııı getirilmesine geç bl 
~siyasetle me gul olan memurla· le kalındığını. bu kanunun bü~iik 
nıı ta.fiyesi hakkında hükume· ve ha~ırlı bir adım olacağını söy 
tın ne düşündüğüne dair soı u ö- :edi. Hükumetin bu meV?.Udakı 
nergcsi gciril~üldü. Oturum açı· ha sasiyeline teşekkür etti. 
Jınca Riıe millchekili O man l\lumtaz T.ırhan grupun bu 
Ka\Takoğlu gundemde bulun.ın me\Zuda telkıkler yapmak '" ra 
bu cinergenııı tercıhan goru ... J - por hazırlamakla vazifelc dirdı· 
mcsini kklif etti. Bu teklif illi- ği komisyonun ı;a'ı nıalarını an· 
fakla kabul edildi. ·attı \'e bu komıs3onun Jıazırla-

fb c edilme.erini bu memurlara 
hiç bir taurıinat 'erilmemesini is 
tedi. Azledilen bu gibi memurla. 
ra hiç bir mercle ınuraeaat hakkı 
\'crilmesin, dedi. 

Sciı alan birçok hatipler 'e bil 
hassa Mehmet Ali Sebük, Ekrem 
Ali Can ·c Sinan Tekelioğlu m .. • 
murlar arasında bir tasfbe ya
pılması lazım geldiğini, bunun 
makamlarda bulunan ınemurlıır ı 

dan muhim bir kısmının iktıdarı:ı ı 
<Deumı ~a: ; Sü: 4 de> l'ugosla\ a kerı he~ eti ba kanı General l\Iene\it. altmış altıncı 

tüm, n komutanı 1'ümgcneral l'\ amık Arı;uç'lc ı;örü lirken 

;9ttava'da iki giin 
' : ••··•·•··•··•······· ·························: 

Önergcye CC\ ap \'eıen De,·lct dıgı raporun esaslarını iz.ah etti. 
Bakanı Mükerrem Snrol bu mev Raporda umumi ve mülhak biıt 
zuun çok mıilıim o duğunu, ta~fi ı;eli idarelerle iktı:ı.ıdi devlet te. 
) (' kanunu iııerinde hiiki'imetiıı ,ekkiillcrınde çalışan memurlar. 
eheııımcyctle duırluğunu \'C grıı- hB.kimler, ~argıtay başkan \ c 
pun bu me\'Zuda vcrecegi karal'a üyeleri ve profrsörlrrin !Uzum gö 
hükumetin peşinen muvafakat et rüldiiğü takdirde hiıkümct tıır:ı· 
tiğini, ı;alı~ına iınk5ntarını güç fından tloğnıdan doğruya aılcdi 
lcştiren ve bünyeye uymıyan lebitmeleri lüzumu belirtiliyordu. 

66 ncı tümen atış 
tatbikatı yaptı 

rı 

\ Vardığım kanaat: Kanada ile münasebetlerimizin her E 
bu gibi memurlann tasfiyesinin l\lümtaz Tarhan siyasetle m'"S" 
zaruri odu unu so) tedi gu olan memurların derhal t:ıs-

Başarılı geçen bu tatbikatta, Genel Kurmay Başkanı 
Orgeneral Baransel, misafir Yugoslav askeri heyeti ve 

diğer komutanlar hazır bulundular 
i Saha ve istikamette genişlemesini esasf r bir dôva ~ 
: diye ele almak lôzımdır i . . .......................... C. M. P. biı• teblig 

ı yayınladı 

1\lemlekt'tım zc bır nezaket zj· 
~aretı yapmak uıeıe C\\"Clkı gun 
~ehrım ze ~elmış bulunan 6 kı· 
~ l k \ ugosl8\ a kerl he,> etı şe 
refı dun sut 10 30 da Ram -
) e 10 kılom tre mcsafcdckı Baş 
tab)a me\k mdc, 66 ncı tumen 
taı afıııdan b ı atış ıaıbıkatı l .ı" 
pılmışur. 

l Bunda Emeklilik Kanunundaki değişiklik, seçim 
1 ve K1rşehir ilinin ilgası tasarlfart tenkid ediliyor Bu taıbıkatt" Geııeıal • ene· 

, çın başkan ığındakı Yuı;oslav 
• skerı he~ eu ılc, Amerıl::.n Yar 
dım Kurulu Ba kaı ı General 
Shcaperd. Am~rıkaıı cğııim e· 
"•bine mensup l üksck rliibeli 
sub<ıylar; birinci ordu müfettıs 
vekili Korgeneral İsmail Hakkı 
Tunabo) ıu, ütüncü ordu kuman 
c;.ını Korgeneral Fazıl Bilge, 
~ATO karargahı hmir mümes-

Bugün güneş 
Tutulacak 

Bundan bir ay kadar önce Ba 
kırkoy asfaltında üç jandarma 
eri, Nafiye ismırdc bir kadını 
kar,;ırıp zorla tecavüz etmi !er
di. Jandarmalar hakkındaki ilk 
tahkikatı ikmal eden 3 üncü 
Sorgu yargıcı irfıın Özkan sa· 
nıkların Ağır Ceza mahkemesi· 
ne sevk edilmelerine karar ver
miştir. 

K:ıdın kaçırarak ıorla ırza 
gcçrnekıen sanık Ahmet Yar-

i 
dı mrı, Mehm'"t Sonbayır \'e l\lus 
tafa Denıirel'in duruşmalarına 
yakında başlanacaktır. 

1 

llusıı" Mulıablrlnıızd,.ıı 

Ankar:ı 29 - f ç gilndenb .. ri 
dffaınlı olarak top':ıntılar yapan 
<.:. :M. P. gem·: kurulu bugün blr 
lcb!iğ y:ı~ınlıımıştır. Tebliğde, 
sona c.ren toplantılarda memle
ketin ır: politika durumunun gbz 
den geçirildiği belirulmcklc ve 
öıet olarak şöyle denilmektedir: 

•-Bilindiği gibi emeklilik ka
nununda aııa~asaya \e en iptidai 
hukuk telakkisine aykırı olarak 
yapılan tadiliıt'a diğer biılün dev 
lct memurları gibi temyiz mah· 
kemesi ve devlet şurası reisi ve 
azalannı, yani icabında Bakan
ları muhakeme edecek olan diva
nı ali azalarını \'e mıllct namına 
hükumetin hesaplarını mürakabc 
vazifc~iyle mükellef bulunan Di· 
vanı l\Iuhaseb:ıl reisi ve azalarını 
25 fiili hizmet yılını do'rlurduk· 
!arı andan itibaren hilkumet c· 
mekliye sevketmek suretiyle va
tifclerine son vermek salahiyeti
ni elde etınlşıir. Bu ~ckilde mils· 
tebit idareler db e \'asıflandırılan 
geçmiş idaı·clerın bile el sUre· 
mediği iki yUk ek adalet ve içti
hat mlıesscse:ıı ile bir yiıksek 
mali mürakabe mucssescsınm 

<Devamı a: 'I :su: 3 de) 
--o--

Ege tütün 
Rekoltesi az 

Hususi ?ttuhablrimlrden 
İımir 29 - Egede hlvaların 

kurak gitmesi 1954 tülün rekol
tesinin biraz. daha azalmasına sc· 
bep olmakıadır. Mevsim başında 
80 milyon kilo kadar talııııin c· 
dilen ekili tntün hfılcn 50 - 55 
milyon kilo tahmin cdilmekte:hr. 

Kuraklığın devam etmesi rckol 
tenin daha da azalmnsına sebep 
olacaktır. 

ıli TI!mgencral Ekreın Aka 
llD, 33 üncü tümen komutanı 
Tümgeneral Cevdet Sunay, 66 
ncı tümen komutanı Tumgenc· 
ral Namık Arguç, merkez ko· 
mutanı Tuğgeneral Klizım De· 
mirkan, Karadeniz Boğazı mür 
lahkem mc\•ki kara bırlikleri ko 
mutanı Tuğgeneral Reşit Erk· 
men, ordu topçu başkanı Tuğ· 
general Emin Gürler, hava kuv 
'etleri komutanı Tuğgeneral Şa 
hap l\Jeıe, 61 ir:ci tümen komu 
tanı Tuğgeneral Kıı.ıldcmir ve 
dığcr yüksek riltbeli subaylar 
dfı~etlı olarak hazır bulunmus· 
lardır. Tatbikat basın mensup· 

Bir i abet nokta ınd a çıkan dumanlar Cl>t.umı Sa: ı SÜ: 5 de) 
---------------------------'-~--~ 

Bölükbası Kırsehir tasarısı 
-> -> 

Osman 

aleyhinde de1Deç verdi 
Bölükbaşı «Bu tasafl, 
tikam almak hedefini 

halkından Kırşehir 
gütmektedir» dedi 

. 
ın-

---- n usud Muhablrımlzdcn 

H ık Şeke • l"kf 1 Ankara 29 - Kırsc.hir ilinin Kır5ehir ilinin hangi sebtp'.erle a rsız 1 en ilgası Ve Nev~ehlr ilinin teşkilı kaldırılmnk istendiğini umumt 
hakkında hazırlanan ve '.\lcc'i !kar kendine hls sezişi i 1e tcs

Sı kı nfl İÇİnde komisyonundan geçerek umumı hit etmi5 ve onun tercümanı o· 
heyete gelen kanun tasarısı hak lan Türk basını hükme bağlamıs 
kında bugUn saat 16 da blr ba- ur. Bu hlikmü değiştiren imkl
&ın top:anlısı yapan Kır~ehır C. 1 na hükumetin sahip olmadığını. 
~L P. miltet\'ekili Osman Böllik· kanunun Meclisteki mllzakeresl 
başı su btyanatı verdi: l>ir daha gösterecektir. 

· C.H. Partisi İstanbul ESSAF - istanbul E naf ve Sanatkarlar Uirliğinin uçuncu 

•- 1950 de beni ve 2 ma)J ı Kırşehlrc yapılmak istenen hak 
1954 de C. M. P. adaylarını seç -ı CDe\ıımı Sa: 1 Sü: 3 de> 

Belediyenin tanzim satıs ser 
lcriode, dünden itibaren tozşcker 
tanı.im sau~ına basianılmıstır .. 
Ancak her satış yerinde 200 ki· 
lodan fazla şeker satılmaması 
Ve 1 kilodan fazla şeker veril• 
memesi i.ehaoümil anırınakta· 

dı~un. ka3makamlıklar Jar:ııın Churelıill ve Eden kongresi dün e ki Eminiinii Hal ke\'inde ) apılmıstır. Re. im kon· t ki) "' tnı • ( "" .. • 
:re)e i tirak edenleri gösteriyor. < Yazısı ik inri sayfadad ır.) eş a ın IS egı dan şeker satışına memur edi· K 

len bakkallara da hücumlar ol· 808dlt' ... ' r8 rit•tti 
iznıir Fnarı'na giriş 
2S kurusa eıkarddı 

~,. -
lzmir Fuat1'mn «Gülhane Parkından geri olma

dığım isbat için» bu artt1rma lazımmış 
ll us. ~ıuhablrlmizdrn 

İzmir 29 - Bugün belediye çesine giris ücretı :?5 kurus o· 
mee isi aldığı bır kararla İzmlr lurkcn bizim İzmir Fuarının on 

~ Fuarına giris ücretlerini 25 ku· kuruş olarak kalması. büyük bır 
L; lil) rusa çıkarmıştır. İ k oncc bir U· naıadır. Bu sebeple lzmir Fuarı 
' ti• 9o~ • ve tarafından giriş ücrctının ~ u n ın di •er l erlerden geri olmadı 

·~te etemızle 1 ı.eltilmesi hususunda yapılan tek C:ını ispat etmek için ı:iriş üere 
\ler • lü taraftar toplıyamam15, fa~at tini yükselt.meliyiz• demiş ve bu 

"-.:..'. 1YOruz 1 daha sonra başka bir üyenin .ıs. sureUe belediye meclisi tekilli 
---............ 'ti.llbulun mütevazı Gülbane bah· kabul ctmi~tir. 

I b l'd K / ı •d · / muş; bu arada nilenler, kavga • y ~ Sfan U an UrU taya gı ecek 0 an partililer edenler \'e ba~ılanlar olmu$tur. 

I k d Seker tevz; eden bakkalların Yayın/anan ikinci tebliğde bütün devletlere bazı yeni ik fi rini estekliyecekler cD s , ~ ·· 6 d l 
C.H.P. Genel İdare Kurulu· de{fü;iklik mevzuubahis değildir. ---eva-rn.ı ._a: __ • u.=--•motıtııı ı şartlar/a dostluk elinin uzatılabileceği bildiril-

nun İsmet İnönü'nün başkanlı- Tüzükte dil,.Unülen ?eğişiklik· TARSUS'TAN di. Amerikalılar lngiliz siyasetine hücum ediyor 
ğında yapmış olduğu toplantı· !erle, ocakdan genel ıdare ku· ı ,, .... ıı:.red l'tt!>s 
da görüşülen •Partide yenilik ruluna kadar bazı tadiller ola· Washington, 29 - Amerıka çın değil, ıe s ııleştirmck u~ 
mevıuu • hakkında fik:rJeıiııe cağını tinıid ediyoruz. VAJAN'A Cumhurbaşkanı Eisen'ıowerlc runda kullanılabileceği bir dün 
miiracaaı ettiğimiz p:ırt••iler. 27 Mesela: İdare h~~etleri.,de iıst • • • İngiltere Başb3kanı Church ıl ~ada bu ciheti sağlayabilecek 
temmuzda toplanacak olan Ku- üste ıki defa vaz f P :ılı ımaması. bugün müştereken ya~ ınladıkla· -artların tahakkuku uğrunda r:ı 
rulta~da len ilik Cikr'ni te~kilaı her yıl yarı n n değişmesi. se- 'l'arsus gemi inin Amerika rı bir tebliğde. siliıhların mü· lı mak azminde• bulundaklan• 
olarak destekli) eccklerini söy · çimi kaybedenlerin seı;ılmemesi, cferine ı;azetemizi tem ilen cssir gnrahtiler altında umumi nı bclirtmlslerdir. 
lemi lerdır. haysiyet di\anlarının illerden i lirak eden FA İli İS.Al,- ve kesin şekilde azaltılmasını Tebliğde, Amerika \e ingilte 

l· ı ·ı·ı b d K J k ld l k ı k d ın Casablanca limanından 1 rd gı ı er u me\"lU a uru • a ırı ara ya nız mer ·ez e derpı eınıiş e ir. ı enin, komünist devlet.er dahil. 
taya İstanbuldan götürecekleri kalması. isti sari mahiyette ve gönderdiği iki Yeni 37.ının İngıliz 'e Amerikan liderler bütün dcveıJere •Bu de\ ıetıe· 
teklifi şu şekilde izah etmişler- her defasında illerden ScÇilen ilkini bugün 5 inci sayfa· ~ maddelik bir prensip meyanın rin, mukaddes Uıahhtit ve bunu 
dir: parti meclisi üyelerinin kurul· mızda bulacaksınız! da •Atom enerjisinin muazzam teyit edici hareketerle adil ve 
•- Program üzerinde hiç bir <Deumı Sa: 7 Sü: 1 de> ---------- ku\'Vetlerinin beseriyeti tahrip <Devamı Sa: 1 Si: ı de) 



~ 
~ 

Mahkômların son ümidi 
açtı~larını izah Y,\Z,\N: B.r se ,e • 

'JJIEB'JJIET ALİ SEBİİK 
vel, fi:ıı.· 

dıki C.:eza Ka
nunumuzu tA· 
dıl edrn bir 
proje Büyuk 

I 
eylem:5 idim. 
Burada bilh:ıs· 
~a. infazcı oln1a 

İzmir 'tilletvekili \-.n bu profe· 
·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . - sorlerın fikr;ie 

.!\Iillet .lleclislne sevkedılmiş vr. 
kanuot mahiyetini a mıştır. Bu 
proJede, Ceıa KanJnumuz~n 
bazı pren ip'.eri değJştiri 1 rn:il 
ve bilhassa dev? e usulüne da· 
yalı c ·ı.a infaz. sistemimiz. m .. h 
kUm~aı- a ~yhine titdJle u~rau.
mıştır. Bu kanun yürfırltiğe •·
rer gırmez., Ad det Bakaa:1ğı 
tarafından savcılıklara bazı ta. 
mimler gönderilmi~ ve ho.fif 
hükümleri muht vi tskı kanu
nun tatbık cdilıneıne ı tmre· 
di mişti. Ben o zaman, ,.\d iP! 

Bakanlığı tarafından rm:·t·ıi
:en tatbikat şek:i altyhlnde hu.
lu::ımus ve tutulan yanlış yo:
dan dönlllmesl itin V.atan sü
tunlarınJa -l mak:ı e neşretmiş
tim. 

)fatbuat da, bu davaya bU
yük ehemmiyl't \'erdi. Ve :n .. -
!ele Büyük llil'et )lec:isine ka 
dar intikal eyledi. Fakat 9 un· 
cu Buyilk )lil!<t Meclisındo çe. 
Si.t1i kararlara me,·ıu teşkil e
den bu mesele, maaı.sef mah· 
kUmlar aleyhinde netice?C"ndi. 
Bu yüzden tahliye i gerek~n 
bin:erce mahklım hürriyetine 
kaw-uşamadı. 

9 uncu Büyük )!il!cı :Ucclisl 
henüı faa i)'et halinde iken 
Trabzon mil:etvekıli ~Iahmut 
Golo~lu, bir kısım mahkUm:a
rın istifade ~debilece i bir ki· 
nun kkli!i yaptı. ı-~ak:"at bu sı
ralarda ~fıı:c'.i..; kendisini fes· 

Türkiye İŞ ~anka:-1 
o 

Tam 6 gün kaldı 
Bankamızda 6 Temmnı 1954 

tarihine kadar a(tıracafınıı bir 
hesaplı hem altın < Atıhs.) htm 
de umwni ikramiyemiıe katılı· 
bflirsinlı. 

TÜRKiYE 

VAKIFLAR BANKASI 

T. A. O. 

Çiçekpaurı, Yeni Vakıf Hanı 
Tel. 2459.> 

hettiği için. bu kanun trklıfi 
müzakere edi.emedi. 10 uncu 
Bıiı·ük ~lil'et )lecli.sl toplanıp 
('alışmağa baş 1 ayınca, !\lahit1:Ut 
Goloğ'u bu teklifi )eniledi. I~· 
te bu makalemde. bahsi geçen 
teklıf \'e onun muhtemel neti· 
re:eri üzerinde durar~k meyda 
na grle11 ~:eni vaziyeti, krimi
noloji ilmin:n ışığı altında tet
kik ve tahlil edeceğim. 

Teklifin mahiyeti: 

M.ıhmut Goloilu, yeni!eı;!ıği 
tck!ifınde, 6127 sayılı k.:ı

nuna muvakkat bir madde ek· 
le:nmesıni ileri sürmüştür. Bu
na göre. 1. 8. 953 tarihinden 
önce iş e asına müstenit ceza. 
evlerine girmi~ olan mahkom~ 
lar hakkında eski kanun hü
küm~erinin tatbiki istenmekte· 

yan bu profesörlerin fikri ı:e 
ame: ıı:dilen1iyeceğini ,-e tla· 
yanUıkları garp otoritelerinin 
cser:erinde bu t .. rzda fikir ve 
kanaat~erin me\'CUt oJmadığını 
<iÇıklanııştım. Kendjlerini i!nıi 
hata i;;lem kle itl'fam ı.:lti"im 
bu profe örıer dahi. neşriyatı
ma karşt herhangi bir itiraz.da 
bu'.unmamışlardır. Bu sebeple, 
~imdi bu makalemde, eski fi
kir 't: kanaaı'.rrimi tı:krar e~
n1ektc bir Lı.yda görmemek· e
) ım. Yalnız 1. 8. 953 tarıhin'J("""! 
e\'\'el :.uç i~lemi.$ olan biltJo 
mahkünıların. daha h; fi! h.U
küm:eri muhtevi eski kanuna 
ttlbi olmaları gcrrkti~ini söyle
yen Türk Ceı.a Kanununun 
2 nci mad•lesinin dimdik aylik
ta durmakta olduğunu tekrar· 
la iktifa <"di)orum. 

)lahmut Goloğlu ile Ad•let 
dir encum niuin kabul ettikl,;-i 

Görilıü~·or ki bu kanun tek- e::ıaslar, )1ukuki tc:mıı:lden mah-
lifi, muayyen ve mahdut bazı rumdur. l{angi i:mi esasa \'~ 
mahkümları istihdaf etmekte- kanun hükmüne dayanarak, is-
d~·· Y&ni sadece 0 tarihten e:v- tifadeyi yalnıı fş esasına m:is-
vıı:l tajiyer olarak bahsi geçen tenit cıı:zaew·terindeki mahkUm· 
müesseselerde bu:unanlarla 3 tara hasrediyorlar? 2 nci m1,J-
ve 4 üncü devreierc gC"çmiş 0 - dedeki esas ayakta durdukça, 
lan'ar nazara alınmıştır. • j~(fade) 1, 1/8/1953 tarihitıden 
~lahmut Goloğlunun hatırla- e\·\e! suç i~lem=ş büttfn mah-

dığı projenin esbabı mucibe.si klım'ara teşmil etmt:k, bir ıa-
tetkik edildiği zaman, mahküm ru!ettir, 
lar a'.eyhinde olan son kanun Fakat ne olursa o~sun, n1ah-
hükümlerinin makable: t('şmil kümlara .)On bir ümit kapısı 
ediimesinin hukuka uy&"unlu· daha açılmıstır. O kapının yüz.-
~uıvlan bahsedildiği görülmvk- Jerine karşı kapanmamasını ve 
trdir. Ayrıca, Adalet Bak~nlı- lehte ol;ı.n kanunun çevr<'si 
ğı tarafından tutulan tatbikat içindeki biıtün mahkümların 
volunun do~ı u!uğu ü~rinde de hürri}t le kavuşmalarını tfmen 
durulmaktadır. Ancak, bu tat- nı cdı;:rim. Zira bütün hukuk 
bik şek'i, bir kısım mahkiıın- vıı: adalet prdısip·cri bunu icap 
!arın morali .u~erinde mrnfi te· ettirmektedir. 
sir yaptığı ıçın. bu kanunun 1 ::.==::=::::::::::::;::;; 
tek~if!ne. ~ruret ~a.~~!. olduğ~ r 1 

~~~~~~':"~~ioğl~.
0

*~~~
0

r ce~ ı i" ~~W~ u ij Kanununun koyduğu prt·nsip- 1 
ler ınuvacehesinde, Ada;ct Ba- . 
kanlığı. tarafından yapılan ~u: 1...:1 •• , 
amı•lcnın hak ız olduA:unu ı e 1_._t,.ı:I•.ı.-""'-a•-io-iıı.._....;;•.•·•--•.'_ 
ri silrmC"mİş, bi:;!kis v3ki tatbi-
katın <logı-ulu~una işaret eYlt:- ı Prens 
mişlir. Ve sadece iş esasına Sabahattin 
müstenit ceı.ae\'leı indrki mah-
kum'.arın moralini ia,ıe için. Beyin ölümü 
bu kanun lekL[ini ıneclıse e· . 
tirmi~:ir. 

Adalet Komisyonu: 

Adalet Komisyonu bu tekiifi 
kısaca tetkik ve karara 

ba~'.adı. Komisyon :.ııası:ırt.:ın 
bır kısmı. ı"in evvelce ha~le
di'dili ve artık tekrar ele 1ıh~ 
namıyacağı kanaatini izh,.r ry· 
Jetli. Netice itibariyle S. Dinç
er Vt S. Perin(ek tal'3bndan 
verilmiş olan bir ta~rlr gere
lince. kanunun neşri~rle:ı ev
vel iş esa~ına müstenit ceza'!"V"' 
!erinde 3 \•e 4 Uncü d~vı-el re 

ge(melc hak kaıanmış mahküm 
lar lehinde eski kanun !:aküm· 
lcrinin tatbikına karar veri:dl. 

Esas prensip: 

Evve;ce neşrettiğim 4 makale-
1 

de, bu ışde tutul<t'l yo:un 
haluiıı.lığını kriminoloji i.mi· 
nin zaviyıı::sinden tebarüz ettir· 
miş ve bu haksızlığa sebtp o· 
lan vakıaları meydana koymuş 
tum. Bu yatılarımda, Aı.l:ılet 

Bakanırıe bu husustaki konuş
ma:arımı \'e İmrah seyah.o.ti 
neticelerini de belirtmiştim. 
Ayr1ca, mahkfrmlar aleyhinde 
müta'aa. beyan eden bir kısım 
profesörlerin ne suretle hata. 
ya düwtük:erini ve binlerce 

5 yıl ev,·rı buglın, 30 ha-
ziran 1949'da Prens Saha 

hattin Bey ölmü~tü. Sabahat 
tin Be)·, Damat l\lahmut Ce
Iilettin Be)'in oğludur. :\n
nrsi Sultan 1\bdulnıecidin 
kı11 Seniha Sultandır. 

1877 de lstanbulda doğ
muştur. Ilusu!ıı ve itinah bir 
tahsil ıönnü tür. 1899 da 
babası ve kardeşleriyle be
raber Al·rupaya kaçmış, Pa
rıstt Jöntiirk hareketlerine 
k.cn mış, •Ademi l\lerkeı.iy,t 
ve Teşebbüsü Şahsi Cemi
yeti .. ni kurmuştur. 

Pren! Sabahattin Bey 
1908 meşrutiyet inlulibını 
müteakıp lstanbula dönmüş 
\•e hararetle karşılanmıştır. 
Birçok politik biidlselerde 
rol oynamış, İttihat ve Te
rakki fı rkaı;ına cephe almış
tır. Mahmut Şe\'ket Pa~anın 
katli hidisesi Üzerine tekrar 
memlekett~n uzaklaşmak ıo 
runda kalnuı;tır. Birinci Ci
han Harbini A vrupada getir 
mlş, Cumhuriyetten sonra 
Osmanlı hanedanına mensup 
olduğu itin yurda döneme
miştir. 

;;;;;;;;;;;;;._ ___ ,;;;-:,:-~,-ı- Eşref Edip ~Mustaf; 

T E Ş E K K Ü R Kentli'nin muhakemeleri 

Prens Sabahattin Bey sl\'a 
si. içtimai ve fikri hayİtı~ı
zın belllbaşb s.ıhsıyetıerlıı· 
den biridir. 

F. F. TülbE'ntci 

&.. al·iaı ... , •e annt:ml2 Sebilürreşad dergisinde cAv· 
DJI.BLR GURKE\ •111 rup<1lılar Devletın temelini na· 

et umu dotarm1ıa r•re;ı: ccııa%e sıl ç.ökerttıler• başlıklı yazı. lar. L 

1 
ılne ıelauılıc aure\!Jle, gc-relle 1 
telefon "'fa teııırarıa VE'J& btz ile daha birçok yaı.ılarda liık ı-
zat ete pluet bUJUk •cımı.a ğe aykırı propaganda yaptı~ı id 1 
Lft1n\k eden dostıarımtz• arrı dia olunan E ref Edip ile l\Iııs· 1 

llfl't teşekkılr~ durnıakta oldu· taf<1 Kentli all1'yhine açılan dil-
.tumwı acı m4.n.! old:Utundau aa 1 
,-ın 1:azetea1z1n taTa~utunıı rı v;.ıva dun ikinci Ağır Ceıa llah 
c• ederız. ke~esinde de\'am edilmistir. 

PalaJ, Görkt"'• Gtırmen Duruşmada suç me\'ZUU yazı-
.,,. KRrıı.mahm11t ılllf'lerl K ___ _,._ __ ;;;;;;;;,;;;,;,. - lar okunmuş ve ıtustafa ent 

linin duruşmaya celbine karar 

Oç Nefis Losyon 1 \erilmiı~:·ŞEKKOR 

ESMER - iPEK 
HAYAL 

Yapan: AVNi KOKUCU 

Şadırun•ltı. \l<sırcıhr !\o. 9 
in!IR 

Safrate-ses! amel. ;; · ımı yaparak 
b41nt çok it a blr umanda •ıhha

te kanı&turan ktrmetıı hocam Prof. 
Dr. H&kt'.ı Sin• 1 Krtıe, Jatın alA
ka ve te!Jı:auerını ealra;emey'n Do
çent Dr. SUl,.,"1nlln Dl"an, Dr Sev 
ltrt Tuncel. tuııtata Pe:ıon. ı.ıuza!· 
ter Cev. Orhan ea~ma:a, Bedri Bay
raktar, A wn.m Yoda N&r~0%1tor, Dr 
Kadriye Bili• •e hem•tre Saadet 
Çat:laran, Bllıe OHnaore &a1rtenl11 
tuıtaal7Ja taşektUrlertmın lbtltını 
rtca eder:m 

iımlt İıı('I Slrortal•n Raı
tah•nt 1 DablU1e i)lı.ileha!I 
•ı .. ı Dr. Halrkk Erkmen. 

DEMİR BANK 

l'ılrrktı 

'Ier ne 
ounaııbe• 

Tersane '!e Osmanbey 

• : 4'.'620 
ı\J : ( '>.t61 
41 l:!~OI 

Ajansları Emrinizdedir 

w:ııie, i<:ine eazete kupür
leri yapı,tırılnıış albüme bak;ır 
ken )fay ağzında termometro 
olduğu halde baygın ba ·gın o
na bakıyordu. Kupürler hep 
birer para2rafıktı. Fakat a~'Tı 
bir ayfad:ı. yanlan kesi'mi11:, 
vıidızlarla ~üslü o!arak. )tıy'in 
;e,.;mini de ihti\·a eden uz~ı·1c:ı 
bir röportaj vard1. Bu Ne~v 

\'ork dailv ~C'\ıt."s gazett'storlen 
k·•silmişıı.° Ba.ş'.ığı şöy'ey1:H: 
11:7\lay \Yynn - Dinah Shore·un 
)'eni rakibi . 

l\lay. termometroyu çıkarm.ı 
dJn Bunu yazdırmak icin n~ 
yaptığımı söylemek bile !:ı:te· 
mem. • derli. D..-rhal ili.ve ~tti: 
•Fakat vüzündekl ifadcve bakı 
lac:ık olursa o zannettiğin $f'Y 
dc~iT.ıı \\'illie, yüz ada!elrrinin 
ga.)Teti ile ifadC'yi de~istirdi. 
Alay termomelroyu ('ıkarıp bak 
tı. 1Bakayın1 .•. 39.0-1 Iliç <le 
fena (lvg:ıl. Haydi gel ata bin· 
mC"ye gidC"lim .• 

•Sen vata~a gir bakayım. 
Ben dokİor çağıracağım ... 

• Dur bak:ı!ım şıı:kerim .. Öyle 
acele {'tml'.". Bt'n rloktora gittim. 
İstirahat t'tmemi ve aspirin yut 
ınamı sriy!edi. .. '\lese:e başka: 
Sı-nin programın ne? AnnC"ciği. 
ne ne zaman dönmelisin?• 

Willie hakaretto utı:ramış gibi 
·Gece biı.imdir• diye cevap vtr 
di. 

•Ya? '\lükemm ·l.• Yanına "'el 
dl \'e bovnuna sarıldı. rÖ\'Jey· 
se ben yatayım mı~ Öyle konu-

YATAN 

Esnaf B·irliği kongresinde dükkan 
kiraları mevzuu görüşüldü 
İstanbul E~naf ve Sanatk3rlar Birliğinin üçilncü konzresi 

dün saat 15 te rski Eminönü Halkevinde yapılmıştır. 
'Yüz stksen dört delegeden 175 inin işürakiy:e yapılan 

kongreyi, İ:;tanbul )(ilJct\'ekili Necmi Ateş, konfedera~yon ba.ş 
kanı Abdullah Cane:ı. ve Bursa Esnaf Dernekleri temsilcisi ta
kip rtmiş:ir. 

Birilk başkanı Yusuf fncegüzel toplantıyı kısa bir konuş
mayla aı;mış, Nurettin Bulak kcingre başkanlığına seçilmi~tir. 

F;ı,ali_yety hesap ve murakabe raporlarının okunmasından 
sonra tenkitlere geçilmiştir. 

Faaliyet raporunda 1955 len sonra serbest bırakılacak olan 
ticarethane kıralarının, bu çok küçük sermayeli ve kAr had· 
di içinde çalışmaya mecbur tutulan esnafa tr!iiir edt'ce{:i feri 
sürülerek kanunun tadili h~k kındaki ('alışmalar izah edilmiş· 
tir. 

Ayrıca Türk ~I:iro Teşkili tına temas edilerek t<'~kililtın 
Ş<'hrin ,L .. tihsal bö!ge:eriylc m ünasebrotini taıızim etmesi ve 
m,.vs:m boyunca, miistakar fi)· atla ;:ıda maddesini ~:ıtıcı esna~ 
iın el:nde bl?lundurmak !lluret iyle dürüst bir toptancı hizme
ti yapmasının faydalı olaca~ı belirtilmiştir. 

Raporların ittifakla kabulünden sonra dilekler faslına ge
çilmiştir. Bu n1ev2uda söz al:ı n dele&eler bilhassa Kira K:ı
nunu üz"rin<ie durmuşlardır_ 

Seçimleri müte.ıkıp kongre çalışmaları sona ermiştir. 

Pendik kampı 
Beynelmilel 
Mahiyelfe olacak 
Kızılay Gençl~k Teşkiliu ta· 

rafından Pendikte kurulmakta. 
olan kamp, bu yıl o:Etüd l\ler~e 
zi • adı altında açılacaktır. 

On dört meınlekeıin iştirakiy 
le enternas)·onal bir mahiyet ar 
ıedecek olan Etüd ~terkezi 13 
temn1uz sah günü faaliyete ge
ı;ecektir. 

Türkiye bu merkez cahşmala 
rına 40 kişilik öğrenci kalile· 
ıtiyle, Almanya, Avusturya, Bel 
çika 1 Fransa, ltalya, Yugoslav
ya, Yunanistan İsviçre Avus
tral)·a Endonezya, Haiti \'e Tay 
lan da 7 şer kişiyle iştirik ede
cektir. 

Gürültü ile mücadeleye 

Kömür tevziatı 
Normal hale 
Giriyor 

Kömür Tevzii Müessesesi ta
tafından vatandaşlara kömür da 
gıtımına devam edilmektedir. 

En çok tehacüm olan İ!\tan· 
bul bürosunda ilk günlerdeki iz 
diham son iki ~n zarfında nor 
mal hale a:ırmeye başlamıştır. 
Evvelden bir 'ünde 800'e çıkan 
müracaat adedi 550 • 600'e düş 
rnüştür. Ve bu şekil de tahmi
nen normal olarak devam ede
cektir. 

Hiilcn müe.sS<"Se depolarında 
takriben 50.000 ton kok kömü· 
rü mevcuttur ve Zonguldaktan 
gelen kömü.r günlük ı.eslimatı 
karşıladı~ından mevcut stok a
zalmamaktadır. 

~lüessese büyük gayret S,lr-
dair Vali'nin tômimi fetmek suretlyte mevcut stok 

. _ . , .; . miktarını geçen yılın bugününe 

HAVA:, 
VAZİYETİ·,~ ' 

1
1-t'şılköy !\leteoroloji İstas 

,>·onunun tahnıiıılerine güre 
bugün şehrimiz ve ci\·arın

cla ha\'a az bulutlu \'C a1;ık 
geçecektir. RU1.g.ftrlar kuıey 
doğu )önlrrinden orta kuv· 
\'Cttt' esecek; ha\·a sıcaklı-
ğında ise düne nispeten mü 
him bir değişıklik olmaya
caktır. 

Dünün en yüksek hararet 
dttecesı 32, rn düşük +- 20 
olarak kaydedilmi!jtir. 

Apollo Sirki bugünkü ma

tinesine 500 yetim socuk 

davet etti 

Şehrimizde temsiller \'ermek
te olan Alman Apo:ıo Sirki bu
günkü 17.30 matiuesıne, muh
te~if hastahane ve teşekküllere 
mensup 500 yetim çocuğu d~vet 
etm:ştir. 

Yaz ~1 \s:nı: dola)ıs.yle bır nispetle b!r misli fazlasıyle mu 
çok gaııno, kahvehane. bahçe \·e 

1 

haf . ımck'ed·r ' . 1 1 . d k' aza e • ı . .. diğer eg eııce yer crın ~ ı prog- --·-=- -:=.:...._-= ;;.: ~=-~==~ 
ramlCtrın gect'nin geç saaılıı:rint gıin Kaymakamlıkiara bir tamim 
kadar hopa.r:~rl.e~ vasıtasiyle ha 1 göndererek ~u kab:I .şikilyeıler
rice ak.settırıldığı \'l' \·atand~ş- den o n11rıtakanın Ka)mak;"ım ve 
ların rahatsız edildiği yapılan BC"led:ye Şube ~'lüdür vekilinı 
ş:kaycı!erdcıı _anla_şılmı~tır .. Bu- ı me.s'ul ruı":'ak i7:t·r<1rında k:ıla
nuıı üzerin• lstanoul \ alısı, bu· cag•ıtı boldırm:ştır-, 

Aksaray 

Nişaııtaşı 
AJANSLARIMIZ 

YARIN AÇILIYOR 

Bu ajanslar için ZARiF AÇILIŞ HEDiYELERi, ZENGiN 

iKRAMiYE KEŞi DELERi 

HUSUSi 

GARANTi BANKASI A~ O. 

Ankara vapurunda 
Düşürülen 50 dolar 
Sahibine verildi 
tı\nkara• vapurunun bundan 

ev\'elk1 seferinde- gıı:minin kadın 
YamaroLarından biri, bir yolcu 
tarafından düşürülmüş 50 dolar 
bulmu~tur. Gemi suvariliğiı•e 
tıı:slim edilen bu paranın sahibi 
bi13hare araştırılmışsa da bu:u 
namamışur. Fakat •Ankara• \'a 
purunun dün gelen yolcul3n ı
r.uından bu kayıp paranın sa
hibi nihayet çıkmıştır. Hidilie 
şöyle olmuştur: 

42 vıl t:V"\'t:l Türkiyeden ay
rılmış- bir Rum vatandaş, ge
minin eeçen seferinde )larsilya 
ile ~apoli arasında bir seyahat 
yapmış ,.e 50 doları bu seyahat 
esnasında gemide düşürmüştür. 
Bu defa 42 yıl ayrılığı müteakıp 
Türkive\'e dönt":n bu Rum v.ı· 

tandaŞ ğemiye bindikten son~a: 
geçen defa 50 dolar kaybettığı 
ni, bunun bulunup bulunmadı
ğını sıkılarak sormuş!ur. Para
nın kendisine ait olduğu tespi~ 
edildikten sonra, kaybettiğı pa
ranın iemi kasasında olduğu bil 
dirilmiş ve &cmi dün limana 
vardıktan sonra 50 dolar, Kap
tan Şıı:fik Gögen tarafından yol 
cu"a teslim edilm:ştir. 

Bu durum karşısında fevka
lade mütehassis olan yolcu, göı 
teri yaşararak gemi kaptanına 
takdir ve teşekkürlerini bildir-
ınişt?r. 

icra memurunu öldüren 

Nezihe'nin duruıması 

30 - 6 - 1951 ---

1 ıt•lil i'i' ı) 1 
Ölü paralar 

J fikir işçileri kanu.n~ çı.k.ı~ 
bi• _ Eşref Şef ık ın tabi 

riylc - ııamelei tabtir• de j,j('t 
sigortalarıyle a13ka peyda et· 
tikten !!loora, İşçi Sigortala.11 

Kurumunda toplanan paralı· 
rın mtıyonlara vardığını öJ· 
renm'-3 oldum. 

O zamandanberl, me\-zuıt 
yüzünden ölü bir halde dura~ 
bu milyonlar daima zihnint 
kurcalar dururdu. 

Eskiden birçok klm•e!el 
bankalara itibar etmeıJe~: ~; 
bip oldukları bilrtik, kuçu. 
serl·etleri de. bir işde kult• 
namadıkları takdirde. ya rf' 
ıerinin emin bir yerinde !la•· 
}arlar veya bir mahfaza içlll~ 
de toprağa gömerlerdi. BU S t 
retıe öldilriılen paralar ;, 
kendilerine fazla bi~ f1? ili 
\'erir ve ne de cenııyet J~ 

~ .. ,' ' - . 

hayırlı olurdu. bl' 
Şimdi, çok şükür, bu ~I d 

lerln sayısı ('Ok azaldı. 'iL •. 
bankalarımıza senedtn ~t~:. 
ye artan mevtJ.uat da, kll~ı1· 
nılmı)·an paralarını ıı~uı 1' dt 
dl menfaatlerine ve heI? ,. 
cemiyet lehine ı,ıetnıenuı ı•' 
kıl kılrı olduğunu anlıYl~ç• 
rın durmadan arttığını ıç1 

gös!rmektedlr. t!S 
İ!!çi sigortalarının blrt~,o 

\'e bir iıde kullanılanıı. IJI 
k·ıer primleri de birçok es 1 . 1 ,rı ya dolaplarında sakladtk··rıı· 

veya bir ağacın dibiııe J!~ır 
dükleri faydasız paralar b 
ne gelmi!jtl. ol'' 

Ewelkl gün Ankarad• 1 ı01 
lanın işçi sigortaları uJJJ&e• 
kongresine b111kanlık ~I~ 
Çalışma ,~ekili ııarıt ıtı" 
Erkmen'in \'tn~iji habl'r~ ?ti' 
çekten memıı.un kaıın~c• fd 

Bundan b!r müddet önce Ziya teştbbüsün müjde idır'. 1'Jı1 
isminde bir icra memurunu ta- müjdeye göre aısağı ' 11 ati• 
bancayla öldüren Neıihe Canın 1 Atıl bir halde duran ~ıı •rt' 
duruşmasına B~rinci Ağır Ceza primlerinin memleket ,·~;oıt· 
1\lahkemesinde a:ayrime\·ku.f ol3 na kullanıllnası \'t" işJct.11 •'' 

rak dcw·•m edilmiştir. Biliııdiği si itin bu prinılerle ill\tııf' 
gibi ='lczihe Can evvelce verdiği nunun tadili cihetine gı 
ıfade.sinde, Ziyanın ~orli o::lal:iı· (ektir . };.,rıı· 
na girm .. !>. il:iltdiğini kend:sini Kongrede açıklanan r~~ııı'~ 
korumak için vurdu~Linu sOy- Jar sigortalı isçiler s•' 11 rı' Jcmişti. yarım milyondan son ıı;!j~l't 

Ölenin :.ıJcsinin avukatı dün- • 100.000 artışla G00.000 ıı,ttılİ~ 
kü du·t.ırmad;\: yiJ.k&eldiğini göslernıt ·~Jrfl 
•- Bu kadın dalma l3h'l"Ca Bunların her av ödtd1 ~!, 

ta~ır, hatta kcııdisiııe .:.ı:- !J,lllC<t prinıler, mil"·onlara ,·aı"~~11ıı' 
lı :'\c>ııhc derler. Ziyası ö'.dürı.- rlkmiş priı~lerin '.'t'e_~~~rl~ 
ı.:c0 .n: daha önce de 'Söylcmış, her 'ıene biraz daha l\.erdl~' 
b..ııl'J ş.;hitler biliyor• dcrnıs· :r. caklır. \"ekilin halJt'r 

1 
~ 

Dw·ıı~ma ~ah itlerin Cl·lb! içın tadil keyfiyeti muazıatt 11 ,ııt· 
\.cllib o'.unmu~tur. .lekiın tutan ölü pı1r:ıt~ıı0' 
Temmuz yarışmaları ·~·n IUE'tıt l eket nrf'ıne (lıt 

si deıneJc olacaktır. tılr fl ~ 
Denizcilik Bankası şildi llu paraların ışı« ,ı&••. 
ı Temmuz D,·nizcilik Bayra- getirilmesi, "\'ekihn .'' 11 6~ .. : 

Illı mÜııöScb<:t:yle )loda koyun- durdugu •l'ılİIJİ Sigoı~l"ıı1''1 

da yapılacak olan • Pirat• ve şüncesiniıı de gerçeh' 
·Dragon• sınıfı tekneler yarı!j - kolayla11tırab1leceli.l 1 T· yGI 
masııun b! rinci;eriue verilmek Sadun G . . S~ . 
üzere Dt"nizcilik Bankası ~:lt ha OS KELİ:lJE\ l ·" bıtl 1 zırlam~Ştır. Bu şilt her sene bu ıt , 
sınıf teknelerin galibine verile- Dünkü haşltktırJ:t edi!1 · 

•Seker darlığı del·ıttı ııf 
cekıir. '~ 

, BI. R · ı l-TAfi v•.9~ 
1 

30 HAZJRA!' jl 
ÇARŞA'IJ!.\ ıtlJ ı: 

1 BUÇUK AY6-GC-"30-)l~ı'ıJ 
RU,11 1370 - HA~~ 11' ~ 
HiCRi 1373 - şE ti 61'

1
, 

MI• I:YON vas• L'6,ı 
()-1.30 oı., 

SAB.\H 12.17 ıiJ,,. 
ÖGLE ,,. 

LI. RA . 1"·'8· ., .. İKİ:'.l/DI " "' 19 4; ~. 
AKŞ.UI 21 47 ,~ 
YATSI 

'A 0 IND İMSAK 02~:~,1,..) 
J-\,,f\., Ouetemıı:e l~§ıll· D 

te restnıılcr ba.~• 

İKRAMİYE ı· '" ı ... ·::~uM 
1 
,~~ 

1 tplio:ı ., " 

$
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Turkl'ye Bankası 1 ,ın••n ouıee•ı• ",. ,,,,.;,ı_.,. 
dla Ba,.k'ın bit k t"J.)'" ıı'r 

1 ı·aya a:elmiştır. Taı'·e .,, 
ter dlltr, ıenı; atın 

,.ranızın ... ıatıkbalinlzln amnlyatl 
rlk tdertz 

~ENiZD~ : .. ,~SYAN 
şuruı.. dert'.eşiriz_ Geceye katla: 
t.ııc ve güzel o:urum ... 

•Tabii.-. 
Öy!eyıı:e sen pencereden dı

şarıya bak.. l\lanıara muhte
şemdir buradan.• 

\Villie it~at etti. Ptncere. o
telin aydınlı~ın:ı nazırdı. K3rşı 
pencerenin kenarında ilzcrlPri 
karla kaplı iki ~işe süt, bir do
mates. bir paket tereyağ ;2özü~ 
küyordu. Tuğla duvarı ı.:ı.trn 
kapkara)dı. Ark:ı:ı.ında kıdın 
c ına~ırtarının hı~ırtı:ı.ı duyulu 
yor<~U. 

•Ha)·di ~el ~ekerim ... Yanı
ma otur.• 'l:ı.y'ln elbisesi ve ço 
ı-apları bir iskemlenin üstü:ıe 
konulmuştu. Kendisi. üzerinde 
bornuıu olduğu balrlc yatağa 
girmiş, örtUlerl çekmişti. Hal· 
siz halsiz gillümsedl. oHady La· 
n1ar. ti~k sahııestne hazırdır• 

'Vi!lie buı gibi e:ini tutarak 
•Sekerim• dedi. •Bu kadar kö. 
tü bir zamanda geldiğim, rlaha 
ıı:\·ve' sana haber vermediğim 
için hakikaten çok milteessi
rim.11 

•\Villie. benim karlar müte
essir det:ilsindir herhal•le. Fa-

kat olan o:du, artık bir ·ey el· 
dc·n gelmez ki.. Elini sıktı. •Şc 
kerim biliyorum ki beni hep, 
pembe bir boşluk içinde, <ana 
mektup yaıarken. senin mek
tuplarını u~tüste binlerce dtfa 
okurken tahayyül etmiş.sindir .. 
Fakat hakikat öyle de~il ki... 
Babalar zatülcenp olu)·or .. Ço
raplar deliniyor, para kazan• 
mak gerekiyor. - Herif:er sula
nıyor. - Buna d" Pt·k kızsn11-
)'0rum çünkü h8.18 bende iş ol 
dukuııu göslıı:riyor. - Fakat h r 
şeye rağn1en çok tyl bir kız o· 
:arak kaldım . .,, Utan~aç naz · 
larla baktı. • 'ol'arım hiç ı~~ 
fena değildi. Eılebiyattan 10 
a:dım., 

•Sen uyusana .. Bugiln pl:i'< 
doldururken herhalde çok yo
ruldun .. • 

.o da fi)a>ko oldu. Sen b-k
lediılin için doğrudürilst söy· 
liyemedim.• 

11 Bu iece çalışacak mısın?• 
•Evet sevgilim., ~1ukavele ge 

reğince paurtesiden başka h" 
gece ... AnnC'min ve babamın 
yemek yemeleri için söylıı:mem 
ltzım . . . ''ıı:rimi alınak için ölen 

C~- A.K.rAllDAll 

bir sürü kız rar.• 
•Pa.rasıı olduğunu 11I~in ba

na yazmadın. Btnim param 
var.» 

'.\I..ıy'ın yuı.ü korku ile rioldu. 
Elini daha faz'.a sıktı. • \Villic 
ben ianeye muhtaç dıı:ği'.im ... 
Be!ki bu kadar perişan olma
mın seb ... plerini izah etm"k için 
bir . .ı.z müb3\;i~a rttını .. l\la:i va. 
ziyetim iyi. S ıd ... ce müthi~ so
luk almışım .. Sen hiç sottu:• al
madın ını"'• \\'illic'nin elini ~öz 
ıerine götür. rck a~:3m~ı?a. t-.~1 s. 

ladı. E·Jerine sıcak dam:aı:ır 
aktı. \\'il!ie ona yak1 ac:tı \'I" ..... ~ 
1-.~ını öptü ~I ıY , Uyumam ıa. 

z.ım. Fena \·aziy~tteyinı • rtc'rfi 
Gözleri h3'.A t>liY'.e örtü'ü o:ııu
ğu halde •Yoksa bö;-..·11" at1~r 
mıydım'.'. \\'il'ie"nin vüzüne 
b•ıktı ve gii:Umscdl. ·~e oku
mak istrl'Sin" Troilııs v P 

Crcssida? Syl\'estre Bonnaıd'ın 
Suçu? Trevelya'nın •İngiltere 
Tarihi?• Heosi o masanın Uze 
rinrle durtıyor.• 

• BC"n bulurum. Sıı:n uyuma
na bak .• 

·'Si('in gidip bir film seyret
miyorsun. Burada oturup b.-~ 

nim horlamamı 
daha iyidir!ı 

dinlemekten 

•Burada beklerim., ]ılay'l öp 
tü. 
•Doğru değil .. Kimhi'.ir ne

lere yakalanırsın burada.• 

11Uyu.• 

·~e )'Urda dönüş ama? .. \ğ
layan, sarhoş, g~veze bir sev
gili, hamamböceği yuvasın.lan 
sızıyor . .,, l\Iay. yatağın içine gö 
müldü ve söylenmekte de\';ım 
etli: .fakat ben çok çabuk tJl 
olurum. Sl·n heni yı,;di buç•JklR 
uvandır .. Belki yaıa~ı tersıne 

('evirmPk gerekir ama. ka'dır 
b•nl .. Şaşr.acakım.. i k defa 
yedi buçukta buluşuyorm!Jı:uı 

gibi olacak.• Bir dakika içi~:de 
u~·kuy.1 geçmişti bile. Kızıl sac; 
lart beyaz yastığa saçılmışıı. 

\Villle bu dudak boy,ı!iil i!• ··er 
yer boy;ınını~ )·üze uzun mü t· 
det baktı. Sonra Troi:us ve 
Cressida'yı atılı. açtı ve okuma. 
ya başladı. Fakat §ayfanın ya
rısında aşka dair bir pasaja ge
lince zihııi bac;ka yerlere 2'itti 
Arıık May'drn ayrılmaY• 

kat'i o:anık karar vermisti O
nu tıokrar görmek. kararını te· 
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Izınir 
kalına 

sehri susuz J 

tehlikesinde ! TÜRK TİCARET 
BANKASINDAN i 

Halkapmar'da su azafmağa başladı. Diana 
hamamlanndan su getirilecek 

Jlu U•I luh~hıriınlzdrn 

29 Hazıran 1954 Salı nünü ik ıı eı Not"r huzurunda )ap·lan 
ıkram .Ye çekil .i Dıızc<' Subenıııden 446 heı;ap numar .. l• Ba) 

AHl\IET .SÖNMEZ'e 
Al TEM UR KILIÇ . 

washınııon'ıla ne redıleıı res· 
As•oclaırd prr~s 

lı.nur 211 - !;iehdnm.de hava- varatnıa~ından korkulmotktadır. 
,arın ga.}et sıcak gitme i do'a)ı-1 Bu .}U:ıden muhteme sıkıı tı Jn 

1 İ.} 'e İzmiriıı be!li başlı ·'" ka~ 1 giclernıt'k Lizere tarihi Diaoıı 1 

Kadıköyünün En Mutena Yerinde 
APARTIMAN DAiRESi mi tebliğin ni beten umumi 

hükümlHi arkuında gızlenen 
huı.uslar \'ar mıdır bilemiyorul, 
11ma göze götünen kadanntıaıı 
anlaşılabilen udur ki, Churchill 
- fü~enhcmer görü meleri so -
ııunda pek müsbet kararlar alı· 
namaınış ,.e bilhassa A~ya ıne' 

tuundaki nok1al nazar· ıhtilM· 
ları bertaraf edilememi.ıitir. 

* \\'a lıington gcırıi nıeleri 
hakkında dıin ikinci bir 
tebliğ ya) ınlanılı . lngil
tere ve ,\ınerikanın ba11 
şartlarla bıitün devletler!! 
do~tıuk eli uzatabileceği 
bildirildi. 

Kuetta (Pııkistan), 29 - B a~baka·ı 'luhammcri Alı bu~un 
buradaki bir basın toplantısın dıı \ crd•ği beyanatta, b r Tiırk 
a.skeri heyetinin ::cleeek ay ip tidalarında nıiııakcrclnde bu
:unm:ık üzere Pak• tana gclecc ğinı asıklamıştıı. 

nağı olan Ha kapıı ar kaynağında hamanılarıı dakı ~u kaynak :ırm 

l "'ımdı' c kadar göriilıııcmı nıı;be• ı dan btifade edilme ı cıhctııı-:: ;ı 1 
" . • . . • dilreektir 

İstanbul Şubemııde•ı 509 h ap ~o Ba)an ZEKl\'E B.\TL'R'a 

1 o o o LİRA 

B:ışbakıınıı:a ıla\'cten Savu ııma Bakanlığını da uhdcsı de 
bulunduran Muhammed li, h Gkiımeun n, Türkh e ile daha 
sıkı mıinasebetlcr geli tirmck maksadi: e Türk - P.ıkısta ı 
Paktını tatbiki' koyacağını 1>ıl dirmıştir. 

te bır az.ılma hı1> cdıl~ıştır: B.ı ,\mt'rikada ı.ıc:aı.. dalga 
1 ıı semtlerde taz~ikm dusmc ı ne- Chıcago 29 (A.A) _ Güney lımıt Subenl'ıdeı liS4 hesap Xo. 'u Ba) 11.UIDİ l MA T'ıı 

Tebliğde Almanyanın htikla· 
li, ı.ilaJılandınlrnsı ,.e Anupıı 
Sanınma Camıa ının kurulma· 
~ı huı.u!>unda malumu ilam ka· 
lıılind e.ıı bazı ö?ler tekrar e· 
dı hnek1e falı:at, AHup.a Birlığini 
tahakkuk ettirmek ıçın ne gıbl 
ledbirlerP. ten sül t'dileceğı. hu 
tahakkuk etrnt'zse Al·rupa mii· 
dafaasının 3en1 ba tan tanı.iını 
,., Almanyayı btıklal ''e bır 
Ordu 'erilme i hu usunda ne 
"•Pılacağı ya ka rarlaştırıla nıa· 
ıtıı 311 da karar ~·ıklanmamı~
lır. 

.:\<•ıl Çın Hındı me ele i hır 
~u unda da, te bliğe bakılacak 
~ursa, iki hiikumet lıaskanı 
~•dece baı.ı hakikatleri tekrar· 
'•ıııı~ludır. 

l'eblığden anla ılan udur: As· 
Yada kurulac-al.: mu terek 

'"' unma plinlannın hazırlan • 
lııısına de\"anı edfül'ek fıt knt 
1'ıa n ız • Komuni t Cın miııa· 
~H<'lel'i neticell'nint·en~ kadar 

1 il hu u ta kat'i olarak b:ıuke· 
' ıteçılmi~ e('ektir. 
Ritındiği gibi, t:dl'n C'ene\Te 

~oııreran,ınd:ıkı Komünıst tak
ıltlertrıdtn dolayı bezj!inliğe uğ· 
~•ınış olmakla beraber, Waı:· 
1 ıngton'a, Asva'da Komüni tler
~ l92S'te Weimar Almanya'sı 
t ~·apılan Loramo aldırınnlık 

11•1ıtına nıü abih hır pakt avan
~toiesi ile tıtm i,.tı. Halbuki 

11 
Ulles'in heddı bir avunma 
~ktı id i. 
ll F'aka t anla ılan ne Eısenho • 
~ tr • Dulles. ('hurchill • Edeni, 
~ t de < hurchill - Eden, Eiseıı· 
ı_11lrer • Dullt.s'ı. kendı proje· 
ı!t" 
ı, 1 hususunda ıkna edememi$· 

tdir, 

~·ı hır Saldıı mulık Paktının 
~, bugünkü tt'hlıkeli duruma 
ıı~aıı nlab ı lengını . annııyoruı. 
ııı11~ 1e bır Pakt'la tehlike bır 
~o~~det ı;;ı, u.;turulsıı bıle:. daha 
\ 1, U u ııa,·u turulmus ~oru11 e 
ııı • nasıl I.oc:ırno Paktı, Al· 
t {11h'~ı teea\'Ul ''ohınd:ırı ala-
''~• . ~~- llladıy a, A )a I.oc:ırno'su 

* llir Türı. askeri hcJ eti 
Paki~tan;ı 11,idttek. * İngiltere Dışisleri Baka-
nı • .Eden'in Tiiı·khe:e 
geleceği bildiıildi. * Üçlü nalkıııt görii~meleri· 
ne bıı:ıin de deum edile
<:elı.. 

----------------------

Başbakan burada kalııcagı 2 gün ;.trasıııdıı P;1kı tan Q,dt.· 
u Kurma:y Kollej ini teftı~ edecek 'e ileı·ı gl•lc ı komutanlarla, 

muhtemelen 'rürk askeri hesctıııın z yaretıy·c ilgıli goruşmc.· 
ler yapacakıır. 

.)tuhamnıed Alı, Pakisıanm ~elecek ay Turki:ere bır klil
ttiı· heyeti ı,töndere('eğinı de a çıklamı~tır. ProrC'sor, ~azrlccı 
ve artistlerde., mütesckkıl bu heyete Merkezi Hükumet Eğıtım 
Bakanı Dr. lşıı:ak llu~e~ ın K urc~ i ba kanlık cdel'ektır, 

ı_icesınd<' us1uz'.~k. ~a.gos~t·ı:~ıs Amerika ıııemlekctlcrinı müthls ı 
tır. Bu :.cbep.c onumuzdckı gun· bir "lcak dalgası ka\ urmaktadır. 
!enle Ha kapınaı· u ka~ nağıı -1 l<'lorıda ve Jack on\l"e'de hara· 
da bas ı)an azalmanın chrimiz· ret go!gede 38 dereceyi butmu~-ı 
de dc\aınlı bir .su uılıık lehli!\ .:.ı ı tur. 

Dünya barışuıa 
öiretınenler önder 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu hususu 
Oppenheimer aleyhinde Endonezya Guatemala' da yeni belirtti ve «Müstemlekeci/iğe karşı uyamş dev- 1 

karar verildi rimizin en büyük hôdisesidir» dedi 
\\a~hiııgtO'l. 29 ( \ .A.} Hollanda birliği As~eri rejim de Bıı'.e~ıış Mı luler (~ew )~;;·;· ,.:a~·i:retnıcnler bu ~aı 1 1 gör 

tom enerjisi komi-~ onund:ın bu f 1 O :!9 - Birleşmi ~lıllctler !!enel memcılik cdemeıler. Asrn , e Af 
gün ıebliğ edı:diğınc göre. ~apı· Tas iye edi iyor evrildi .ckreıeri Dag llammarkJold, A rıka halkı bugün her ~mandan 
lan top'antıda .ılom bilgini Ilo· mcrıkan Mıl'i Eğitim Birliğı de tiyadc dış dünyadan habcrdar-
bert Oppcnheını r'c aıom ırla- '"0<"lat~d 11

'" • 'ssoci.ııt<'d Prru lcgt'leriııe hıtaben .}iiptığı ko· dırlar. Gcrı kamış böt:elerdcki 
rı hususunda nimaı edilmeme· Lahcy 

29 (ı\.P.) -
110 

,anda i\·e" 'l'ork, 29 - Guatemala· l'Uş.Jnnda, milleıJcriıı bırbırleri· ınsaııl.ır basları haı·ada ::ezmek 
lll. bire ka~ı 4 rl.') le k:ıı ar ı e· ı ılc Endoncz~a a:aıarında 5 } ·:· <ian bura~ a ulaşan haberlere gö· ııin haklaııııa tec3\ uz etmeden içın ı eler lazım olduğunu ıdrAk 

rılmıştır. d.rnbrrı }11
.er 

1 f~kat. e. asen .. ~~· re .. Allı:ıy Diaz'ııı kurduğu asker• suliı .<;inde yıı amaların:ı öğ· etnıı•ll•rdiı·. Hilgıyc ıısamı~ o· 
Komi ) ı.11. ~erCkçr inde öı le şek ilırlıfı ta fıye ıçı? bugu'l rcıım, albay illonzon'un cvk ı·ee retmcıılcıiıı önderlık edeceğini lan bu insanlıır, düıı: a mılleıle· 

demektedir: Bu karar, Oppcnh.ri· nıuzakrrc. ert' ~aslam13 ardır. ~a idare dtıgı bir l\ükuınet darb('· I oy lcıııı~ 'e dC"nıi:;;tir kı: ri ar .. sında ~ercflı zbıı· .}er .. J:ıbil 
m<'r'ın hidrojen bomba ının ıma ~hl tem~ılcı.le~ı ~onfeı a~a naıın 'i~ le bu akşam ıktidordan uzak dlüstcmlckc idare i altındaki mek için ımbırsazlnnnıaktadıı
Jinc karşı gö:.tcrmi o'abilect•ği ınad~kları şıbı muz~.krrc ır ,.l'·-~ laştırılını~~r. A'b:ı) l\lonıon ıııilletlerııı \'e geri kalnm böl· hır. TccriibcJerimizle onları doğ 
muh:ılef tten do ayı drğıl. lt'ma demınc daır tr.ferruat da açı.- nıcnılekcıının maruf komünı t geler halkının fıkren uyaııısı ru ~ola sevketmck \C Bir eşmi 
t:ı bu ıındu7•ıı şalıı-lar dikkat na· ı.nmaını. tır. .ılcyhd:ırlarındandır. 1 deıTınıız·ıı en bü\ iık ht\di:.<'si- ~l illctlerin ruhuna m "Un bir 
zara alınarak t:ı \'İP edilmiştir. Endonl'~:a . .1~i nıemlekct ır~: Yeni rcjım Arbenz hlikümc· <ıır. De\•let adamları, nı illetlern- yolda inkı af eıtirmeğ~ Ç.<lış-

Kanaatinıizl·e. Oppeıılıeiıncr'in ~ınd:ı bır ıl.ıtıl.af _ko?~ı.u ıe.~ı.ı 1 tı tarafından le\ kif cdıl<'n bü· ı ı a. ı mr,elelerle nıe~~ul ola•ılar 1 mak zoruı d:ı) ız.• 
komünist oldukl.ırını bıldiği a- ed~n Ba.tı \ C'nl Gıne' ·11 ~ı .ıı:vc- lll'ı anıı • komlinıstlerın affa uğ 
hıslarla dostluğu, 1942 )ılınılan 1 t~nı ?a~ıs m~vzııu e~rce~•nı bt'· radıklarını ilfın eımı~. ın ni z~- K ' j k" • M d k· J 
bui kenliı ınc bu kadar nıiihim lırtm'. tır. llalcn Ho IA,1 '.::1111. 1 manda Basın ı;.an ıırune de so:ı uyuya men '! fŞf ey ana ÇJ an an 
vazıfe er tndı cdi en bir şahsın d:ıre ıııdı- bulunan bu :ıJa. ı;.ıı· wrı mı ıır. l:\lor zo ı'ıın kurduğu 
~apabı:eceğır len pek fazla i'eıi donez..\rı t~~afında: ~a ıot~nİ'ıW'_k )eııi_ rcjiııı'r. \lh \ <.;a ~illo Ar- Zehirlendi Stoklar 
gottinılmli,tlır. ı~dlr. Ho la~da. h~ı.kfımetı ş mdı- mazın ıhtıl;ılcı ku\\ etlerı :ıra· 

, ~ ~e kaıl:cr, \ enı c.ıne m s~ıes.nl sıııda nuizakt·rrl<'r b:ışlanı sı \<' lııned Ye Ta k :;ap "1olln ~ııAdolu \lan , 
Romanya ya bugday .,imdiki konferansta muu:ı:: 'eyi ç h.ırbın bı.iy ecr sona ernıc..."ı Guran :.okak 10 numarod;ı otu· ı f<:aııbul. 29 - Eko:ıomı le 

satılacak 1 eddedege'mişti. Bu•ıtlan h.ıı.ka bekleı ılıııekted;r. Guatrın.ıl:ı r:ııı Sabrı Usluba . dun ıçerı· ı l'-caı et Bakan lığ mıifotlı Jerı· 
Endonn~anın Holl!inday:ı o.an l l;a~kcntııtden alı an d ger haber nde su Çt'km k ıç ıı moıor bu· nııı piyasadaki ın~aat malıcmcs, 

.\nk:ı a, 29 ('l'.IL\ ) - Top- ,mil)ar _do'.arlık de\''et horl'lı::u ıeır ı:örl' ArbC'•, lıııkuıne•iıır. tc lullan biiyuk bo,ıan kıı~ıısuna çU\'RI 'e kana\' ~·e s•okların• 
rak :\fah ullrri Ofo Gcnc-1 Mü· Yarıya ıııdırtmı-) e çalışacıtğı oy s r \<' ba kı ıe. a r.cl il konıuni .. t er !emek iç il mm Ştır Fakat ıe pit faalı~ t't• biitün h•zı ıle 
d~riıiğıindeıı \'l'rıleıı _ ıııahımata / 'enınektcılir. c•leb~~ılar d;ı ınenılckrtıcıı kaı:· arad:ın )ıırım saat g,çmes•ııe rll'\'aın mnı,kıe<lır. 
gore, Romanya).ı 6;:ı b r ton işçi Sigortaları Kurumu nıau ha lamı :ırdır. Bur lardan rağmen kmud .. ı çıkm )an b:ıh· Bugfine kadar ıe pıt edılcn 
Anadolu sert, w Yuı.;ınistaıı'a b:ızıları ~ızlenmış hazıları ora· Ç ı\aııı mu:ık <'dt'ıı aı kadn~ı' clc:ıı•r toklar•ııııı yrkfınu 4,5 
10 b'n ton Trak)a crı buğdayı umumi heyeti çalışmaları d:ıkı Liiıiıı Amerikan memleket ?ılrvlut Sef k \(' bahçı\an çıragı 1 nıılyoıı kilo)u bulduğu le ka-
ihraç !"imek üzer<' bır anla<ııı ı . . P.ri E~•I klcrine sı*ı mı~ ardır. !la,.a ı d.ı ku) uya innıı !erdir n.ıv·~·en•n 860.000 m treyi. ı;u· 
) apılm tır. Ank:ıı·a. W C A .\. l - f-c• S·· Guatemala nıl'disi re~hedild i On arın da çıknı. dıt•ı • gören \o'alpı ıse 1,5 m•lyonu geçtiği 

Bugdayları ı ıhrarıııa h·· müd gorıaları Kurumu 9 uncu cleue n "' ( \ ) . . mahalle halk bu sefer ch·ar· b ld•rilmekıcd•r. • h · b · ogoıa, .. ,ı .. - c.ua 
det sonra ba l:ınılacağı haber umumı e)et top ant S• U"U • 1 • d. 

1 
b 1 elan geç('n pol memuru Kadri B"r milfcttı• n r ya et:ı de ku· 

1 k d önlcdrn r\\el \C onra olm:ıkl tema ı n •rs ra )Q u uı '' , h b . ı k b h 'erı mc ıe r. .."' . k' • . h 1. d . . dırdığ'nr gore <~ııa cııı;1 3 me(•I • ı en pazara a er 'ermı~ er· ru'an kontrol e ·• ; e r•m:zde 
uzrıe • ı o.ııııını a ın e 1 Çı k i bük. f d d'r !'oiis nıemunı ku'U''a in- ıoklarııı ·c p"ti \C tılaıı mal· 1 d · r H r ~rn• a. '('r ·um•t t:ıra ı an · • • , ~·art~ r. ba~\ uııılma ına da nıua· ~ğ l~l uıııum . mıı ur 1 a ıt reshedılmı,ı•r. Yeni hlıkUntN mış fak;1t o d.ı çıkmam"tı . ,Bu 1 ların ık•ııcı ellcı e inıikaJın;., 

rıl degılu. ( hıııcl.ıll hıı rkılde l.;zt•I ııı r·y~sr.unde çalı,nıa ı'la 1 bakanı :ılb;ıv Lıı ::\lonzoıı'ııı ef,r \aZ)<'I iıfaı~c)c haber ve mlirakabe:.ın• ,ağlam.ı.kıad·r. 
1 rr k . 1 k • · .. -1 de\am e•mı tır. . · ı ı . t'r '' ·ı e• itfa ,e ku\'u· -ıır nııl\a a l'e :ıı:ınma .. 1 

.• • 'ımzas·nı tas \an bu k;ııarr.aıne· r m ı · cı 1 • • 

ti)or .. a \'e hakik:ıtrıı eııırlınl' Huguııkıı c;alı,malarda hasta· ..de Ö)Je deı.,lnıcktrd·r: ·Bu Ü dak• dört k'~•y• ba~ ~ı ı b r aı la, ~nıı;ıtır. ~ 
f'ri ehilırsP., onun kaza an.cağı l k.' c a .. a. ık s~_gortasının ıatb." 

1 

mt\ cut , .ıh nı ı::ar lar ·ç nıfc haldi' ç karım t r. Ruı !a!'ln 7. hırlenen do t kı•i Cerrah· 
an. ı.eH'f bır tarııra asıl ıluma k ı ~ıı. ~ııııın bolgclcı.e t~ .m.lı, ıııecl . Guatemala m"lletinh ku~ unıır. çıııdr bu unaı ınoıor· pa a has ahaı eSıne kaldır.lını~-

tuğumııl. Hn tı ho~ I~ uı.~allrr ~I' t•yarl k aıdatlal°'lun .arıt~rılına • mekıcd'r, 111ıı ile katlar dr.ği ik olaıak ka· 
1 t'e alırıırsa alın•ın Konıunist· 
ııı,11~ \s,a')a hakım olma r· 

~I ttine geın 'uranııyııcaktır. 
~ih barı" ıığnınıla l"ı 

1 ııde im arken. Konııı nı tlerın hu usl.ırında muhırl f dılek \'e l - ı.· 

kazanac·aktır. l'a~at b_ızım korl.:· )C'nı ı çı ~astahander• tcs·~ı. ıh· ,ic•I hıı);ıçlarına ce\ap \crcm • den ç kan gazla zehırlerd kler lard·r. 

1 
rralıll'll'ri 'u ı:uıııı:ık la olnııılan ıeıııeııni er ilt'rİ .iırülıniis:iir Ytni <Oııatunala ili ·um,ti TU .. n~ı· "E ~nEoı· 
dır. \'akıt . onra çok geç olma· Çalışmalara ):ırın da de\am t;ıu,~u ı htrdi At .a •• 
sııı: • ccl leccktir. Gua eoıala Cıty. 29 (A.A.l -

yakında hizmetinizde 

ıŞDE EMNİYET .........,,., VE SUR'AT 

~-.... -------------------------------------
!!!TUNL A~. tıl~m~goro@~ 
'r~SlANBUL 
liı ··-~ t"~ı\n~i~ 

._ı\:\tıcı • 
t lı•bıb 

donccrk! 
\mcr ka·~·, göıdü mü, gör· 

diı! 

ısrar C'derleı· c 1 mandan çı· 
karılacaklarını blld irmış. 

Denizı ne zaman çöplük 

Gü\e ıilir bir kaynaktan oğrenil· 
d ğ'ııe nöre, ~en a keı 1 hükiı· 
nwt ,ateş ke ilmes•ni temin " 
a i l'dr i albay nı;ıs ile b ... 
görü me ırnl°ııi ıç'n Ar:ıcrıkan 
hıikfı nıct•ı :n ta\a ıııuııu i ıe· 

Japon hava kuvvetleri 

'l'ok~ o, 29 ( \ P) - \la•n çhi 
ı:a~etc ı bu2u11kü b:r haberinde 
J:ıpon~ .. ııın 5 }lllık b r pliın da· 
hılinde ~eni h r ha\a ~üt•li ku· 
racağını. buı uıı 525 teJlk i 'ab 
rr. dahil ı:ıoo ııçakt:ı ı mııte~ek· 
k l olacağıı ı ~ azmı tır. Jaj)On 
mııdafaa ıııicuııiın h'r ;;.(izcusu ha 
berı •t .. hıııinı olarak \a~ırıandır 
nııştır. 

Tam 6 gün kaldı 
Raııkaıı111da 6 1'enııuul l9S1 

tarıhıne kaıtar a~·tıra('aiınıı hır 
he~apla hem ııltın (Aç ılı' ı hem 
fit. umumi ikı:ımi) eın i1e kanla· 
hiliı·,iniı. 

29 Haz r .. n 934 tarh ndc :ıap laıı <;<'kılı~te 
Erenköy Eteme fe'ld a fa tın?akı • 

1ll .. 1\R'l,1llıl 1\1 DAiRESi 
ist..nbul Şubcs mu teı le iııdtn 9441 cütdan ah bi 

Bay MENANDROS ALEKTORiDiS'e 
babeı cımıştır. 

OSMANBEY .şubesi isin tertip edilen 

IOfJ REŞAD 
Usıııanbe: Şube~: ıııu ıerıle rındcıı 10;49 ciızdaı ahıbi 

BAY CEMİL CANSUN Kazanmııtır. 

Diğer ALTIN ve PARA ikramiyelerini kazanan 

numaralar şunlardır 

İST.\XBUL.: 76503, 6595, 1021. 1871, 18989 8795, 78161. 3523; 
9441 C Ercnki~·dc .\p:ırt m~ıı daırcsı . 

c;.\l..\TA: 52941 <İki ikram•yc). 51011, 53133. 520i9 50265. 
BfffOGl.l':. li629, 28213, 23455, 26887, 111175; li949, 21529 

::!328i. 

500 LİRA 
Fauh AJaıısımızdaıı 1911 h~sap Xo. lu 

SÜER'e 

500 LrRA 

B. HAH E.'.\DE 
\ 

l\ad .ko~ Ajansım ıdaıı 2101 hrsap ı ·o. lu 
ALPTOG.\N'a 

Ba~ RIZA 

500 LiRA : 
Üı,kıidar .\jansımızda 272 he~ap :-.io. lu • B~ CELAL 

ALE::\1 OGLll'na 1 

Subtnın ismi 

Ankara 
Adana 
Adana 
Adapaı.arı 

Bolu 
Bursa 
Bura 
Ceyhan 
Düıcc 

Esk eh•r 

f~ ki chir 
Gaz:anıep 

İ tanbul 
i ıaııbul 
iı.m ir 
İzmir 
izm·ı 

•vr hisar 
Tarsus 
Tar~us 
Trabzon 
Alt•nbakkal 
Altınbakkal 
B btk 
Bebrk 
Cebec 
Car~ı • Bursa 
Car•ı • Burs;ı 
Carş k~p 

E•refpa•a 
Eşrefpa a 
Fatih 
Ga'.arn arar 
Galatasara) 
Hal•c•oğlu 
Kad•köy 
ı.alelı 
Oıımaı bry 
0.:.manbey 
Samarpazar 
Sarrafta iç 
Üskiidar 
\'en•.eh·r 
\' cnısrhir 

500 LİRA 

1510 
3081 
1961 
2010 

:ı5i 

1644 
1714 
244 
312 

1820 

1815 
4010 

12372 
4i94 
:?.i41 
2366 
1649 
661 
83 

2001 
1047 
293 

96 
766 

99 
154 

1299 
819 
718 
35 

154 
365 
92 

892 
364 
318 

3500 
153:? 
1436 
2904 
1375 

1572 
300 

Adı o yadı 

Balıkçı Kard. 
E. Mcı emencıoğlu 
H. Özeren 
N. Yığ n 
\ , Eker 

:'\ Se:;:ba ı 
H .:\lkos·lar 
K Göı.ncr 
S. Bayr:ım 
E. Erdogan Erhaft 

\'erd' 
n. Gokdere 
::\1. Fcvzı Yek n 
O Ek ne 
E. Havaran 
1. Kır,,n 
G. He) bc'i 
\, :e ı 

1'. Seı• 
H. O~uıca ı 
\. Göçeroğlu 
:"\. Gürka~ nak 
G Kııp•ız 
Y. \'arid s 
H C'erçd 
•. Gli\<'D 
\ . Bckçıof;lu 
E. Rılik 
R. Öıön er 
R. Se\·en 
F,, E k nazi 
M. Cım:ı 
H. Gur•şık 
i 1\1 OrnC'kal 
ı-:. T. Co kuıı 
H. Gungöre ı 

.\ D \'amandopulo 
A. Gü e) 

J. 1 Karaca 
x. ,\c;lotıı 

O. U)ar 
l Koc·atlirkler 
E. Gerçek 
F Sabuncuo~ru 
.\. l>cmırc·oğlu 

t 100.-
100.
l00.-
100-
100-
100-
100.-
100 
100.-

100-
100.-
100.-
100-
100-
100.-
100.-
100-
100.-
100.-
100-
100.-
100-
100 -
100-
100.-
100. 
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100-
100-

.. 100.
J • ıoo. 
- 100.-

100-
100.-
100~ 

100-
100-
100.-

•.••.••.••.•............•••..••••.•••••....••....•.•.•.. : 
: . 
• Yukarıda ~az lı İknımı~clerden ba~:..a : 

Bankamızda rl : 

GRUP MEVDUA Ti HESABI 
. . . . . . . 

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

Be~oglu 

olanlardan 
Aıan ı mızdan 6325 
.\Lİ\'E AL TUN 'a 

500 LİRA 

hesap 

Y ne Be) oglu Ajan m ulan 6237 hc:saı 
GÜU:R SO:'\AT', 

1 o o L 1 R A 
Ko 'a Su bt'mizdeıı 1251 hebap'da 

~İEIL\IET GÜ::\TAX'a 

100 LİRA 

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

F•nd•kl• Ajan ımı:ı.dan 1009 he ap : 
İ:\HISARl...\R U. l\lud. PA 'ABAHCI<: İSPiRTO ! 

Fabr .. i ç Koruma Dcrııeğı'ne : 

500 LİRA ! 
Fındıklı .\jaı ım ula ı 1009 h_e ap 

İ~HİS.\RL • .\R u. l\lüd. P.\S \BAllÇF. !SPIRTO 
Fabr. i çi Korumu Derneğ 'ne 

100 LİRA 
F ndıklı o\jaıısımızdaıı 1009 he ap 

i~HİSARL.\R U. l\Jüd. P.\SAB \!iÇE İSPiRTO 
Fabr İ•çı Koruma Derneğı'ne 

100 LİRA 

• . 
• • • . . 
• • • • . 
• • • • • 
ı • • • • • : ••••••............ ••••••·········•·········•··········•· 

~tı il tdıb • 'l'otehan ı ı· 
t~dtıı a\antıgının nzıyetıni 
~ •'tıca Ccçirerek diyor ki: 

ar1 ~~l VckAletının cıı zor 
~t Q IZ•ın g b•, heııuz uca-

Fakat Dünya g.ııcte;.in'n 
~ aı.dığıra go•e, } olculardan 
çosu da bcda\a se):ıhat edı· 
yormu.' Bır kulpunu bula!! 
b· r 'aı. fc U} durmuş. K ·mi 
ıdareci, kımı bilmem ne? Kor
karım, lı tclık maaş alanlar 
da 'ardır! Bdk• içlerinde ılk 
rncmurıyc"nı •TJrsusı ı:em -
s r.de yapan hanımefendiler 
bile eksik dcğıldır. 

saj mak z•hnıyethden kuruı· 
lur ak, p'ajlarım ıı. ancak o 
zaman tt'm·z olabilecektir. 

\'c illi reıa:. 

DÜNYA 

TÜRKiYE 

VAKIFLAR BANKASI 

T. A. O. 

K ı\DIKOY: 4011. 3605. 1137, 1153, 4133, 1063 
OSM.\;.1BI-:Y: 13205, 12625, 13389, 10425, 10191, 13337, 10749 
ADA~.\: 2542 559, 897, 931, 3113; 3550, 492 
i:rnm: 7547, :?3i9, 1as1. 5899, 2379, 3863, 231n. 

Döviz müsaadeleri isin 

bir komite kuruldu 

Bir lsrail filosu 7 Temmuz- ı 

da lstanbul'a geliyor 
.. Ankara, 29 <Anka ı - Haber 

Aııkara, ::!9 (:\nka) - Oğrcn aldığım•za gÖrt', .. ·md·)e kadıır 
• llıe::u rapta alınmam•ş 
~!il~ ckettc ticari i,. crın 
~ \'~~fı~ Uğra masıdır. Yine 
~ ~·~1 C•ın en zor tarafı, 
~ r, is kararların, bilhassa 
~· ~ke, derhal tes rinın or· 

~e~fılllıasıdır. Onun için, 
\ cla.ı..ct•n basında bulunan 

~: ~e ..... a1ı b r havada çürük 
·~ ... "' Yı d b" ~ "'~a be ı arc eden .r 

tı 'ııclig . nletcbiliriz. 
•- ııı n b~ .. b ı ... hib u~uk b r me a· 

Onlar, gece \'erilen suvare· 
lerdc hangı dbıscyi gıye)ım, 
d ) e düşüne dursunlar. kaçak 
} o eu, bula k yıkarken, ha -
"ı peçete ile bardakhrı kunı
layac:ıg•ııı <luşünecektır' 

Dliııya bu ... Kaçağın da ıııeş 
ruu, gayri meşruu, taliblısi, 
talıh:.izı olu} or ... Baıı!iıııın is· 
mi de, kaçak yolcu g bı ma· 
ccrapercsı e çıkı~ or .. • 

tih lı iy1
1 Olnıası, ha\'a~ ı 'c 

~tllı· !-lnıınası icabettlği 
ı ~llıa111:1nin de sağlamlığı· 
~re1 teının ctm:ş olma· 

'( .c •ci Vardtr. ncak bu AKŞAM 
~~~ıı llllct sahiline çık· 
~ bu'11 ı elde c<lebilecek· çoP n; 

ıı ba tun 'riearet veı.a· DEl\'IZ 
tclll Yiın~. ~elen şahsı~ et· Şevı.ot Rado plajlaıda de· 

~~ta i ıy, blr kalafattaıı nWn plSlığınden babı. ile ~ôp 
t ar,, Ve buyilk dalga· lerın denize dÖkÜJmesının bu· 

~A.llıe~ıllı ~U~vim b;r ha e na ı>cbeb olduğunu ııö~lu~or 
'f~~ eklı.)oruz.• \'c di)Or l\ı: 
~'\ ·Bızim 'l'arsus \apuru gc· 
~~~ çerı sene Akdenu lim:ıııların· 
lt~ dan birine gırip demirlcyin· 

.\~ ce vapurda r.c kadar çop var-
~'1>e sa denize boca etmiş. Derhal 
~ ~ b~~~~k, 'lar us u· cana,ar dıiduklcı i çalarak 

~ ı .'•tak yolcu a- vapura ynn:ışan bir ekıp de· 
t,, llıuııa ebetile dıypr nize çöp dökmenin şiddetle 
~lcırk a :vasak olduğunu, günde iki de· 

l't-ıleı lfadar gidecek fa çop ma\ nalannın vapura 
tıı le bıdesıni uzak· y,11 a~ar .. k çöplerini alacağını, 

lelcnımum edip şayet denize yine çöp atmakta 

B\ . DERU: 

nunyot ya1.ı~ or : 
• Xiçin yenlldık:' İsvıçre'deıı 

de bu ıncciele ile dönüyoruz. 
Hatta meseleni'n Büyük Iil'et 
.'\fcdısiııe ak~etmek ihtımali 
\'armış. 

İngıl,.ı.lere ı:eçen yıl. tarih'e 
rinde en bü} ük futbol kayıp· 
!arına uğradılar: Mesc'c ı 
Anm Kamarasına aksetme· 
di. 

B'r tak•m yener \cya ~e
nilir. N'için her yenili~te bu 
~Üplıe? 

Çünkü İdman Birliği'nin ;. 
ılareden :.ernhatlere kadar 
bütün nimetleri de politika 
nüfııw altında. 

Ayak topunu bile ayaklan 
i'c top oynayanlar n eline b ı· 
rakamıyonız 

Top O) ııayunL:ır için bu b"r 
turnuva. fdare edenler iç n bu 
b:r iı.,·içrc seyahati. 
Yalı ız iktisadi faaliyetlere 

karışan dcvletçiliğı bir re:a
kct ayıyoruz. Asıl felaket 
karışmadık faalı~ et bırak mı· 
.) an po'itıkacılık! 

flaı i millctlcrarası me hur 
ilahs zlandırma konferaıı ı 

gibi mıllı b"r poliukas•zlan· 
dırma konferansı açmak sıra
~ı çoktan geldı. Geçiyor bi· 
le • 

Çi~·ekpaıan, \'eni \'nlı;ıf ilanı 
Tel. 24j9.l 

Temmuz çekilı_şine iştirak için siz de hemen 

150 liralık bir hesap açtırınız. 
·-------------------------

••• 

PRES BANK 
PEK YAKINOA 
HİZMETİNıZOE ~ı. :"' ' , iiiiiiiii------------- ıŞOE EMNIYETYVE SUR 'AT 

1 

dığ.mizc ı;:öre. lısraıl do:anma -~ Malı.}e Bakanlığı Hazıne Umum 
ıa mensup 1400 ıo·ıluk 0 ~1 " Müdiırlüğu tarafından 'erılm<'k 
ıaeh . •Mi ı;:an • \C ~M ına~· ad te olan her turlu do\ ız musaa· 
Jı uç muhripte ı müıe,ek~ıl b·r delcrı, şimdiden ııonra Ma'tf· 
tılo 7 . t~m'!luz sabahı ~ gun ka~ ~ e, Iktısat 'l'icaret ıe t; a tırma 
mak ıçın l.5laııbula hır dostluk Bakanlıkları ıle nlerkez Baı kıı-
tı~ arctı .} apacaktır. sı dclegelcrınden kurulacak b r 

Temmuzun :el un.ı kadar lstan dövıı kom tesi• tarafından 'e· 
bulda kalacak olan fılo) a Alb:ı) rılecektır. 

ı Shlomo Ereli komurnnlık etmek J H 1 d" 
d. une aver ev en ı te ır. 

j ra;I fılo~u b·r mtiddetterbe· Long Bcach (Cal !oın•aı 29 
rı Akdıniı.de dcı•ız tatb'kau )ap (AA) - S nema )ıldızı Ju e 
makta olup, Yunaoıstan, Mnlla ı H<ller \C f'red Mac Murra, , dun 
ıc \'ugo la\~a)ı 7.İ).ırct etm ş- gece muhteşem b r tort'n!e bu· 
tir. nda l'\lt'nm rrdır. 

~~~--------'---~~--~-~------~-----~~~---
Kabus Meliha'yı hatırladınız mı? 

1 



• _ .. 
VATAN 

CASABL.\~C'A'Nlr\ JKi CEPIJESİ - ıe<:esi ve gündüzü, Fransız mahaUeleri)lt, Arap semtleri birbirıyle muaı:um bir teıat teşkil eden Casablancı sehrinden 
jkı manzara ıörü)orsunuz: Solda: Paris'i hahrlatu modern bulvarlardan blri - Sa!dı: Daracık sokaklı, bembeyaz bir Arap mahallesinin damları ... 

Kazablanka ! Gündüz başka, ( 
gece başka olan şehir ... 

•......................... ~ ........................ . . • • • • • • • . 
Batı Afrika sahilinin bu muazzam beldesine Fransız ~ 

• . . 
• • 

Emniyet Komiseri General de Hauteville öldürüldük- i 
: ten yarım saat sonra varmıştık ... 

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

D tln de Casablanca ~I \'e~a 
akınlerinin kısa ifade şe

k ıeri :le Kaza• ) ı arkada br 
rıı1ktı . 

Gemin11z :-ı<ı.bah saat 7 de li
mana gir:p rıhııma )ana tı. 

Saat 8.30 da ~olcular sahıle 
çıkmağa başladılar. O sırada 
se-nelerce c\·\'cl adadan t.ını

dı~ım bır )lusc-vi ..,ençle ka ·
:ıl.şum. Kala• da t ca.retle 
mr~gul olan bu eski arkad , 
h<tk;katen büylık bır dostluk 
go:tterdı \C saatlerce buıun !;ich 
d dol<ı.Ştırdı durdu. 
Öğle vaktı ark.,daşlarla ~·e

mek yemek \e bir.ız dinlerın1rk 
it n hır aaıiııoda otururken 
yanımıza \akla~an e:li r··~Ia
rında hır adam, ~.ıkan1d;ı.k1 ro
zeıe bakarak nereden geldı!lı
m·?.i sordu ve Tlırk olduğumu
zu du~ uı ca. &01.h r1nden ; a~dar 
ak:ırak e1 .erımize s.ınldı. :\lt
gersc kırk küsur yıl, )anı İkın 
c \1 ·;.rut;)Cl ınUteakıp Turk·-

eye veda eden '.\lu~evılerdı n
mış. 

h.ıanbulda yaşa) ıp da orad;ın 
ayrılmak mlcbur yeıınde kalaıı 
biıtün gurbetıcdeler .,.ıbt bağrı 
)anık bir nsa .• 

.\)rıldıg:ı zaman 8 - 9 \a ... ·a
rında hır ('Ocukmuş. Onun iı;ın 
Türkiye kafasıııda bir ıdeal o
ı.rak kalını . Ağıında ban ıu
ha! kelimder m• sela; r:ıhaı
lokum. acıbad<"ın. kurab•) e, 
ı,:a(ça[ (('arşal) ı:·bi ... 

!\lOs~O He k·ya b ı.ı eV\cıa 
seh:rd.; geıd;rdi. o.alan onra 
d. da\·et C"derek erkek \'e ku 
kardeşiyle annesıne tanı~tırdı. 
D ha sonra da bir utomobıl 
tuttular ehri \'e Foıs'ııı ht.ıkü
met n1, rkezı olan Rahatı do
la~tırdılar 
A.kşam ko.:ndııerım geını)c 

davet edcn·k Türk yemek.eri 
\e rakı ikram etlik. 

J{erha' de kısaca i[arlc etm, k 
gerekirse hem Casab.oı.nca'yı. 
1ı m de Rabat'ı bur•ları i)iCe 
tanı)·an ahbap'ar \"asıtası) c, t.1 

n1ürıasip şekilde, yani ;ı,ğ)arı

nı mani, efradını caıni • o:arak 
görmek kabil oldu. 

Gel m Casab:ant:.1 \·e Ra
hata . 

Ca ... b:anc:a, ruhu olınJ) aıı 
nuaııaın bır p· aj $Chri ıuanz.ı
rası arıedi) or. Bıı.im kı.avu.&la
ın ıla•Jcsine göre, Fran~Jrıı 

P.ı.rıs"lt n sonrJ en '1ü) ii't eh
rı . Bu söz. pek )·a~a:ı olmasa 
gerek ... 

Gerek C•sablanca'yı. g,.rek.ııe 
Rabat'ı ("adcce bu i'.i:i..-,inı ı:ör
dugUmüı için Fas·ın dig('r ta
rar arından bah~etmeı.: i!-.ltnıi· 

~oruml, iki kısın1da n1ütal:ia 
tmek ·aıım. Bırincı taksim ge. 

ce \e gUnduz, ikınci ise Fran
.:,ız. ve- ~\rap (yahut Berberi> 
ş klinıle y:ı.pı:Jbi'ir. 

1-l.ıkik:ı.lt·n ele bu ılar ara ın
da o kadar muazıaın farkı.ar 
V<tr ki, ... a ki ayni memleketi 
d, ~ıl dünyanın ikı ucunrlaki ıki 
ayrı diyarı geıi~ormuş intıbaı
nı ediniyoı1ıunuı.. 

Günıliız ca~ablanc;1 Zt"\'k ve 
ııefc diyarı, grcı: korku ve d .. h 
~et be"desi. .. 

Fransız :\larocıı. mecle-ııiyet, 
t mı.t.'ik \e ha~metı ı ı[::ı. C':;İ, 
Arap Fa:,, ı(ri'iğin, pıs:igin ,., 
jptiılailigin nümune,.,i ... 

Bunlal'ı bir iki yaz.ıdJ .1n'ala
bilmek ne kadar güçs grm:!1in 
burada kalılıgı 20 :,.l •t ıcınd{' 
de eorebilmt"k o k.ıdar nlii..,
kü ... 

. . .............•........... 
Arap diye iki tasnif yaptım. 
Bir bakıma bu ayrılığı, ıece 
Arapların, gün•IÜz ise Fransıı.:

Jarııı şcklinUc ilade etmek J,. 
kabil ... 

Fas. ezeli bir Fransız - .<\l'ap 
nıücatlelesınin, dah.t dogrusu 
bir istikl3.l s.avaşının hiıkim ol
duğu <tCaip bir diyar ..• 

B erberi müc,hillerı, m~m·c· 
ketlerinin istiklil.;i)·etini ka 

zanmak i~·in korkunç bir müca
dele)·e katı:mışlar. in an:arı ııı 
gibi harcıyorlar. jnsan hayatı
nın bu kaılar bed&\'.ı. oldugu b:r 
:ı er d;1h, tasavvur edrmiyoruın. 

Ög 1eden sonra Ral>aı'a gıttı· 
ğimiı zaman ehır o kaclar S;ı
kın bir manz.aı-a an.ediyor Ju 
kı. yarım saat evvel Fransız 
Emniyet komis<!ri General de 
Halıte\·il!e'in o ılüril•.tüı:;ünil :· 
şıttitim zaman hayret içinde 
ka'dım. Fakat sonra dikkôjt e
dince ehrin i('in için u.-peı cli
gini (arkt"tmcmege imkan ~·1k

tu ... 
Arap • Fran'iJ7. muca\I it' ... i 

hakkıııda r\'\iela istanbul'u ı\fu 
~,·vi gence. sonra 'lösyö Hrs 
kiya \"(' aile.ııine. nih;ı.,:ı:et Fa:,'lı 

gazclt·c:iye sordu~um sualtcrdt>n 
hi<; bir nt>tiCe alnıak k~ bi o!J
ına.Jı. Verıien c ·\;,ı.p 2dYet kı!l:ı 
ve kesındi: •Bu mevz.u tehlik -
ı•lil', konuşama~·ız .• 

Ve hakikalrn de koııu~madı
lar 

Es.ı~en gemi daha limana f(ir 
meılrn yapılan lebliğde, CasalJ
lanca'd.ı. !iaat 20 d<"n sonrı ka
rada ka'ınmaması ı:ır<1rla ıav.si-
~e o·unu)ordu. 

Velhasıl zevk ve 
cliyarı K.ııaıt Vl'Ya arapça ıs· 

mi ile D.ırülbeyda lıı):ıanı cez
bı Ji)or ve ütrttıyor .• 

Şehircilik b.ıkımından Afrik 
da bu kadar muntazam bir 

belıhy c karsı'aşabilecegini ın
san tahmin edl mıyor. 

cıT.\RSt'S .. YOl..Cl'LARI - C'a.sablıuıca ehrine dolaşınaja ç ı
kan Türlı;. turiı,tleri, saraşın .kapısını tetkik edıyorlar. 

o'an nüfusu. J939"dı 250 bine, 25 katlı gösteris:i binalar gö1.· 
bugün ise 800 bınr yük rlmi~ ç.trpıyor. Vt". nihayet plajlar ...... 

Bunun 500 bini arap. 130 bini Şehrin kibar n1;ıhaJeleri dcniı 
~ahudi, &<"risi ist İ!Spanyol. ı- kıyısında ... Bütün sahil ba~tan 
• alyan, Türk, Iııgi. iz, Amerikalı b;ı.~.l p:;ıjlarla kap'.anmış. Ancak 
); unanh hattcı Rusıar<lan ı11:i~1. - Atlas Okyanusu çok dalga:ı ol
~ekkil....... duğu ıçin doğruılan doğru) a de 

~lt'mleketın belli başlı gelir niıe &irilemiyor. Sahile boy<lan 
kayn•1kl;ı.r1 balık sana)·ıi, hubu boya havuı.lar inşa etliln1iş ...... 
bat z.ir:ıJ.tı ve- madencilik. Bi'- llerkes burıla havuzlarda yUzü-
hası,a bakır. kur~un ve fo5'frıt yor fh·r p!:ıjın ıörünür yerinde 
·hracatı biriııci p'!ında geli d<" bir 'evh:ı: •Denize girmeden 

yor. ('\Yel duş ,yapmak mecburidir.• 
Afrikanın bazı bö:geleriııd-·. nıaamafih, şehrin t"n bü) ük ikı 

ik~in1 <loiayısı ıl'" agaçların çok p·ajı arasından büyük bir kana 
kısa zamanıl<ı büyiidügü söyle- li7.asyon borusunun cttniıe dökü 
nir. Bu bü~·i.ııne. ııı~atta da ay <lügü de &örülüyordu .. _ 

ni .se) ri takip r<liyor s.ınki..- -·· Çok mu.az.zaın Gök delen ~ı 
Bugii: kü rnuhıe~em Casablanca ııaları taman1en asfalt yolları, 
20 yıl gibi kLSacık bir zamanda Turistik ote:leri ve sair1.si ile 
i· ~a t'dilıni". na·a d.ı mual&ın1 Fransızlara ait ıı~ündüz Cas.ıb 
bir imar fafliyeti görüiü~or. lanc·ı'sı son derece medeni ... 

E\\·el~ en dar vt· kö:ü sokak Hundan sonraki yazımda A-
lara varıncaya kadar her yer 3., raplara ait .. gece Oar'ül Uey-

)lös)"ci lleskh a g nll) e ee: r· 
k ı bır de Faslı gazett'Cİ ark.ı· 
daşını bt·rabcr getırmış. 

Gere. sa;ıt 12 den honra ke .• 
dimizı iı·ieta ıor~a davet ettır
d1k ve otomobıller e Ara9 
mıha lc:ıini gezdik. •Zorla d -
~1şimin sebebinı sonra an!atala 

Gündü1. Casablanc 1, ztvk ve 
ne!-ı'e rliyarı. <ledim .. llakJ.ate.1 
bır şehrın bu koıdar e~ eııebi'
m si, il~ bakı~t' b:.ıranın ı:ok 
m ·'ut \P rah:ıt bir ~er olcluru 
intıbaını u;.an<lırı,:ıor. Fakat biı· 
~e iı:•·Ce Kaza sı v:1r ... Bunu 
gOrdüktcn sonra FJ~ ın me;,·ut 
bır mem.eket olmad!ğl ı, dı-h
eti kanıksadıfını. :Hüır.ü ıstih

ka .. c-tttğini. malüm tibiri ıle 
bo veı dıj:inıt Iarkı"diyor-.u-

nuı. Farkediyor VC' tüy~erinııin 
tirperdiğıni hı-..srdiyorsunuı.. 

Ialtlanmış. Sonra her yanda 20 dast'•ndan bahsedeceğim. 
Kı!-ia bir t rih~e yapmak ge· 

rekirsr 5 - 6 asır evvel bugün· ı-
kü O;ınilbeyda'nın bu:unrlu u ~
yerde Aııafc Şthrı varmış. 1468 , ..-. 

SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA 
_, 

ım. 

)IODER'\ 
ttbırcilık 

Grcf' - ıı.induz ıle Fransız 
tl•. Portekizliler bura>ınt z.:ıptet RAFACQM B. NE S p p ] 
mı;lor. ş hrın 1907 de 2a bın 1 • • • gr. 

--

EHİR - ca~abhıne•'nın bu&:ün her hak11nt1an mod~rn bir şehir oluşunda bıl~ük 
nıüteha'-Shıı Prost'un çok emeli ıetmıştir. Re!iımde muazzam binaların önünde, oto· 

mobillerin •Parli.o dtmesıne ay rıımı, &eni~ bir meydan &örillüyor 

Procaine'li Pcnici' 'in 400.000 ü. 
Dihydrostreptomycin 1 Gr. 

RAFACOMBINE S. P. P. 0.50 gr. 
Procaine'li Penicil ·ın 400.000 u. 
Dihydroştn:ptomycin 0.50 Gr 

Bol miktarda piyaıoya arzedilmiıtir. 

PEDRELLİ TIC'\RET T. A. O. - Tel: 40887 

.............................. 
Melas satılacak 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. den: 
l - Tur1ıal ve An1asya Fab rikalarımıı.dan teslim edilmek 

artiyJt". 10.000 ton mel!i s satı'.acaktır. 
2 - Bu i e ait şartname 5 lira mukabilinde Şirketin An

kara merk('zi vrya İstanbul Bürosundan alınabilir. 
3 - Teklifler en geç 26 temınuz 1954 Paıartt"Si günü saat 

11 e kadar Ankara'da Şirket merkezine kapalı zarf 
ı~inde tevdi edilmelidir. 

4 - Postada vukubulacak ıec:kme:er itibara alınmaz. Şir-
ket satııı yapıp yapmamakta serbes:tir. (844~) 

--- 30 - 6 - 1954 ---

fAENE~Al ALİ FUAT CEBESOY~ 
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Moskova'daki lngiliz heyeti 
ile olan lemaslarımıı 

r 
lngilizlerle ve bilhassa bu heyetin rei ıi bulunan Mister Hudson ile sık sık 
görüşüyorduk. Heyet azalarının ekserisi vaktiyle Rusya'nın muhtelif yerle· 

rinde memuriyet vermiş ve eski Rusyayı iyice tanımış kimselerdi. Bizler de 

yeni Rusya'nın dahili durumunu oldukça yakından biliyorduk L _____ _ 
İ'<GİLİZ IIEYF.TI 
İLE TE~IASLAR 

M oskovaya biı İngiliz ticaret 
h.-yelinin gcldiA"ini \"l" reis. 

kri l\Iister llu<lson'la Sovyct 
HJriciye Komist"rİ Çiçcrin nez· 
din·lc yaplığıınız mü:3.katı3n 

daha evvel bahsetmiştim. Bu 
mütilkattan sonra temas'.arımız. 
ke.silmiş dı:ğilt.li. İngiliz hc.:Yı?ti 
ve bi:ha.ssa Iludson'la sık sık 

görü~üyorJuk. Bir hayli lca'.a· 
balık olan heyet iı.z.aı .. rının ek
serisi vaktiyle Rusyanın muh
tt"lif yerlerinde memuriy~t Vl"r· 
miş ve rski Rusyayı iyic·.:. tanı· 
mış kimselerdi. Biıl~r <le, )'l·ni 

Rusyanın dahi:i duru;nur.u ya
kından biliyor sayılırı.1~!.;. Bu 
Hibaria aramızda yakııı bir t~
mas tee.ssüs etmeğe ba~l.uJı. 
Çünkü on'.arın roalüm1tı bizim 
kileri, bizimkiler de onların ma 
lümatını tamamlayıcı mahiyette 
idi. Gerek Misler Hudson vı: 
gerekse temas ettiğimiz. aıa:arı 
centilmen in:sanlartlı. Şunu iti· 
raI etme:iyim ki. ~ıo..,kovaııın 
o günlerdt:ki can sıkıcı h.1yatı 
yabancıları birbir:erine 'l:ıı2'"
n1akıa çok mühim bir rol oy. 
nuyordu. 

MiSTER HUDSOX'L,\ 
YAPTI(;I~llZ ~lÜLAKAT 

Şüphesiz l\.fi!Ster Jlutlson, ara
sıı a Lord Gürzon'ôan al· 

ınıs olduğu talimat nuıcibınce 
bana baıı sua:ler sorar ve bcn
duı a:mış oldugu cev.1pları na 
aynen Foring Ofise gönderirdı. 

Bu konuşmalarımızdan t"n 
mühin1i 22 ekim 1921 de Tür· 

Karaya oturan lspanyol 

şilebinin son durumu 
4850 ton buğday hamulesiyle 

iz.mit kör(ezinde Dil iskelesi 
mevkiinde kara)a oturduğunu 
dün bildirdiğimız liira Flores i 
siınli ispan)ol şilebinin kurtar 
ma mukavelesi dün akşam imza 
lanmışlır. 

Bu \';ı.ıiyete ~öre esasen haıır 
duruında beklemekte bulunan 
Kilyos tahlis:ye gemisi kurtar· 
m;ı. faaliyetine derh<ı.l başlamı:J 
bulunmaktadır. 

Dün sabah yapıları dalgıç mu 
a;ı.tncsind• tt·knenin dip duru
n1u iııcelc:nn1i ıir. 

Hayfa hattı yaz tarifesi 

Hayfa hattı vapur sere lcri 
~·az prograınınııı tatbikıua bu· 
günden itibarc:n baslaııacaktır. 

15 gündt• bır yapılacak bu 
sefere havuzdan çıkmış olan Ka· 
deş vapuru tahsis edilmistir. 
Kadc~ vapuru bugün saat 15 tc 
ı:manımızdaıı hareketle g:idiş ve 
dönüşte izmir • Pire • L:masol 
!skı·ll·ler:ne uğrıyacaktır_ 

Bu seneki tarifede İzmir yol
cusunun, şimali Akdeniz hatlı 
ile irtibatını h·min iç:n İ~lct
ınecc prog:ran1a Pire limanı ı:a

\'e edilmi;tir. 

Kongrede Atatürke haka

ret eden Hidayet 

mahkemede 

Eski Eserler Ko uma \·e iba
det yerlerini tamir .. ttirnıt der
neğ:nin ~·apılan son konrtrt"Siıı
de Hidayet Çi~demol isminde 
biri .\tatürk't> hakarrt f'lmiş bu 
yüz.den Birinci Asliye Ceza mah 
kcmesine \"erilmişti. Sanığın du
ruşmasına diin ba$1anmış, b:r 

1 şahit JI"dayctin hakaret rttiğini 
teyit etmi~tir. 

Bir su dubası deniz fene

rini hasara u9rattı 
Büyükadaya su taşın1akıa o

lan •Handan isimli bir su du .. 
bası diin sabah rrken s:ıatlrrde 

Bü'°·Ukadaya gidrrken Bostanc· 
:le Ad;ı1ara arasındaki deniz fe
nerin<" carparak tamamen hasa· 
rına sebep olmuştur. 

Had'se hakkında al1\kaJ.larca 
tl\hk;kat vapılmakıadır. 

Kıyı Emn'ycıi işl.ımesince 
yerinde yapılan inceleme}''" göre 
fen~ri11 Yfniden inşası ıaruri 
~örlilmckıedir. 

Bir vatandaş kütüphane

sini M.T.T.B.ye hediye etti 

Faıihıe oturan ~fehmet Sevin 
kan isminde ham;yetperver bir 
kitapçı bütün kitaplarını ~filli 
Tilrk Talebe Birliitinr hrdiye rt· 
m:ıt bulunmaktadır. Ekserisi cc
n!'bi lisanlarda yazılm1~ olan bu 
kitaplarla M.T.T.B. kiltüphanesl 
bir kat dahiıl zenı:nlcşmiştir. 

kiye Büyük Elçiliğinde olmuş
tu. Aramız.c.laki nıuha\·ere şöy· 

lece cereyan ctmi~i: 
lludson - Envc.:r ve Cc:-mal 

Po.ışalarla Ankara hükümctinin 
bir münasebeti var mırlır? Ba
z..ı.n onların Ankara namına sa-
13.hjyeti oldukları söylrnmişti. 

Acaba doğru mudur? 
Ben - Enver ve Cemal Pa

şal;ır Ankara namına \'az.Heli \'e 
salAhiyetll değillrrdir. Onlar, 
mem:eketi kcndi:iklerinden ter 
kcdip harice çıkmışlardır. Os
manlı devletinin Umumi Harbe 
girmesine karar vermiş hükfi
metin en nafiz azasından 'llı" 
lunuyorlardı. Harbi başınd~.n 

sonuna kadar idare etmiş ol
duklarından. memleketçe he
sapları göril~meden Türkiy ,.ılc 

)·eni ,.e siyast bir vazife ala
maz:ar. Hariçte buiuııdukları 
ıaman da Anadolu hlikO.meti 
nam v<" hrsabına hart?ke: ct
mı;k hak ve sal3hiyetleri yok
tur. Kcndi'.erine hi(' bi·· h:tsus
ta da vazife verilmiş d"'~i'di: . 

JluJson - Cemal Paş.an:n 

Afganistanda umumi ~i.ire~lış • 
lik gibi prk mühim İlir vazi!c
ye getiriln11·sine taralınızdıın 
yardım edilmiş midir? 

Ben - Cemal Paşının A[ga· 
nistana gitn1esi ve :>rad::ı. umu· 
mi müretlişlik gibi bı .. \'aıife
~·e getirilmesi Afganlı'arın ar· 
ı.usu \'e ta:ebi \'e ken.li-inin rle 
mu\.afak;ıti ile oJmıı')tur, Tiit· 
kiye hüklımetinin lıu busus~a 
hiç bir teşebbüsü oltnamı;;.ır. 
Hud~on - Aııkar .. :ıııt isl:im 

\'e şark a~cmi ile mlin;ısebetle-

TiYATROLAR 

* $ElfiR TIVı\TROSl RAH<\R Ye 
Çİ(EK DA 1:'RA:UJ TE'.\tSfLLF.Ri -
Per embe. Ouma. Cumarte»l. Paur 
Glilhaneı Parkında. BİR YAZ GE
CESİ RÖYASI - Komedi. Yazan: 
Sh&.t:eııpeare. Türkçesi~ SllkrU Er· 
4en. Saat 21 de. Tel. 24888. 
* APOLLO SJRKI - Rer cfta ıo.-u 

matine. 11.ı., mare, Cumarteıl •e 
Pazar hariç her ırün uat ı7.30 da 
tl'n'l\U\tlı halk matineleri. 

__ s_IN_E_MA_LA_R_~ 
DE\'OÖLU CİHETJ * ALKAZAR: Tel. W82 - Pran 

a:a Kaçagı 'l'e Metre.ısı - Konanlar 
Sava,ı. * AR: TeL 44394 - lnıantııı: su
çu - HUrrlyet Kahrıtmanı. * ATLAS: Tel. 40835 - Konıan
dOll&.r Savası • Kahrıtın&D Kaptan * İNCİ: Tel. 84395 - Şeytana 
Satılan Kadın - Kılıçların Zaferl. * LALI:'. Tel . 4359.5 - Ollmptyad 
!:tamptronu - Kanıı İhtllAL * LfiKS: Tel. 40380 - eahane 
Meııek!;ieler - Hudut Kurdu. 
* ?ı.tELEK: 1'el. 40a68 - Öç A~k 

Hllrlye.I - Çılıın Kız. 

* SARAY: Tel. 418S6 - Loreı 
HardJ Vef'll Dihmanı - Anna 

* SÖM!:R: Tel. 42851 - NM-tUUI 
Ll'kesl - Hürrtyet Kart.ali. * ŞAN: TEL 26792 - Kıynnıet 
ouuu. 

Beylerbeyinde bir dükkôn 

soyuldu 
Beylerbeyinde evvelki gece 

bir dUkkln soyulmuştur. 

Beylerbeyi, Yalı boyu caddt"si 
77/3 numaralı dükkinını cum.ar· 
tesi gUnü kapayıp. pazar sabahı 
açmaya gelen Hüseyin Taç, 
dükkan kapısının başka bir a· 

nahtarla açılmış olduğunu ve 

24 adet erkek kol saatJ, 19 ka

dın kol saati ilt". 3970 lira kıy· 

Pa:-.ala"' 

'l'Lll - Alnna Hücum. 
ISTANBL'L CfHE'ff '!.'~ 

* ALE\!DAR: Tel 23683 -- 9:1 
tan Fadya'nın ?Jaccraıarı 
Yetlmenln Romını. r.t1' ııı * AZAK.: Tel. 2~42 - ~,ı•t 
Kurbanı - Üç Ahb•P C• _, 
mas Pe~ınde. aısıS * ÇEMBERLİTAŞ: Ttl: , .. 
KarnaTal Kıı:ı - SaloıDe- 91t ~· * .Marmara: Tel. 23880 ";,, fll' 
tlmenln Romanı - K•Pt• 
nın l\laceraları. tıı fı-* lıltı.ı.1: Ttl. 2l96l - 11 
ıu Kadın - At04 Parr:ası. f·~ 
* YENİ: Tel. :rsSP2 -;,.. 

Fırtına - Sana Tapıyoru_1 "' ·ı.v cuı.cı ' 
s~ ,.ı * HALE. Tel. fj()l 12 - aıı St·: .. u 

meuıu Romanı • Katıranl pvr * OPERA : Tel. 60821
1 - _,, 

Paucurlar - ~it eeıdt4 · _ t.ıı * SÜREYYA: Tel. 606'"dal ~ı 
O Kamrh·a - öıom f'4~ _ * YURT' Tel. 60.5 
Ask - 13 Uncu cına\'"!---' 

YENi NEŞRIY.Af 
* KA~NAK 11~ Ollll ~ 1 ·~~ 

Der·ı~o - 9.5 inci •"'ı;a~ı~ rfl-ı 
tcltllde çıkmıştır. BU 

1 
·• ~ r. 

Tarua, Suat Tatf'r. Z ~ı.ıP'' ıİ ~· 
Auan Şlm.stk. Avni v.J. O C~ 
Faik, Halim Yaı;r;cıoil\l~~çı.dlf 
vı ya)·tnıarı bulUD:p- _/. 
runuz. __.....,..- ,, C• 

o~ı~ 
Seçim suçundan 

5 ,ıti 
1 b ro•1 .,J 

H.P. li er e ,, ı ~•' 
da'' 1 Secim propagaıı .. iccl' ).-, 

.. rruıı pıı "' 
olduğu son uç ~ ,·ir pr· 
oy pusulası dağıtan p~ı ıl ., f, 
Cumhuriyet Halk ·dd·•'' t P, 
paganda yaptıkları ~ 0ıısır• t ''~ 
lis tarafından kara tıl> 11ı ~1'' 
ı~n~ış bilahare n; ti .~fı 

1 nlmışlcrdı. C.H .. 
0

, '~!" t1 , 
· etı .. ı< nın, srçim emn1> gr9 rı;ı t 

diğine yıld,r•nı t•1 tP''' ~( 
. eı t dil 

n1ctinde pırlantalı bir 

daha bir çok ziynet 

Bakanına şikaY i11 ~ 
saatin ve hep olan bu hldi!l;t ·ş ,e 
eşyasının cdiIJ11 '' 1

1 

masına devam hı.ef11C· 1' 
sona ern1iStir. \t:ı.3 ,,ı..ıı.afl 11 11 ,./ çalındığını görmüştür. 

Fail aranmaktadır. 

Yeni Trabzon limanı 1 leb'ne uyara 
n"' ve san~ıklar 1 k•r• 

Temmuzda törenle Deniz- miştir. _ " ı,aldl 

cilik Bankasına Tam 6 gun "~· 1~ 
devredilecek 1,ıııııı ~''~ı~ 

Yeni inşa t"dilen Trabzon Ji· Bankamız<l:a 63çtıf11t'1 ıı~' •"'' tarihine kadar ıJC ~· 
manı peyderpey Dcniıcilik Ban· hesapla h<'ıll aiti~ ,ıııııt 
kasına teslim ediln1ektedir Şim 1 de umuıni ikrıını'' 
dilik muvakkaten mendirek ve bilirsinb.. I '-{ ' I 
r•ht•m k,s,mları teslim alınmış· T O R 1( rJ(J' 
tır~enizcilik Bankası liman ınıa VAKlfLAR s/4 _,I 

.. O· 
atının bitmesini tes'it maksadiyle T. ,,,.. ...t 
vilayetle lşbirliji yaparak Trab· fınl ffY 
ıon'da 1 temmuz.da geniş bir Çi~elı;paıarı. ,..ı,;9S 

Tel."" kutlama töreni hazırlamıştır. 
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HEI AY 8İ~ 

OPERA 
JSTANRl!f, TEKNiK ONln:nsiTES j RAO\'OSC 7. TEl\fl\IUZ ÇARŞı\111 
HA SAAT: %0.2!1 SOLiSTLER: 11enjamlno Glgll (Tenor); Llna Uru 
na Raa (Soprano); Glno nechl (Da rlton); Glukıta Siınlonato (Kontra! 
to}; l\larla Mercuccl (lllrzzo Soprano). 
ın:•'AKAT EDENi.ER: l'ltlro lll:ucalnl idaresinde l\lillnıı Scala korove 
orkestrası 

~AVALLERİA 
RUSTİC.l\.Ni~ 

l
~----
REST.E: Pictro Mascagnl .l 
METiN: G. \'crga'nın roma 
nından alınarak Targoni -

TczeUI. ve Manasd tarafın· ı 
dan haıırlanmılf. 

! İLK TEMSiLt: 17. Mayıs. 
1890 da Roma'da Costand 
Tiyatrosunda ___ .... -......-~ 

M ascagni'nin bu bir perdelik 
operası, meşhur musiki ya 

yını mücssesei Sozo.gno'ııuıı 
açtığı müsabaka için yazılmış 
ve birinciliği kazınmıştir. As
lında iki perde olan Cavalleria 
Rustkana'da perde kapanmaı 
ve sahne boıi kalır. Eserin pek 

meşhur olan intermezzosu bu 
arada çalınır. 

Opera ilk oynandığı zaman 
bütün milzik dilnyası Mascag· 
uitis'yc yani Macsagni hasıa
lığına tutuldu dediler. 

Dilııya sahnelerinde Ca\·allc 
ria Rusli<"ana'ııın. R. Lconca· 
vallo'nun bir perd~lik J Pagli· 
ac<"i operası ile beraber temsi 
li adcı olmuştur. 

Her iki opera da 1949 - 50 

mevsiminde Ankara Devlet 
Operasında sahneye konmuş 

Ve o yaz sehrinıizde Açık Hava 
Tiyatrosunda lıcnısil edilmiş
tir. 

Eserin başlıca !jahısları şunlar dır: 
Santuz.za, köylü kızı 
Turiddu, :enç asker 
AICio, köylü 
Lola, karısı, Turiddu'ııun eski ı;evgilisi 
Lucia, Turiddu'nuıı annesi 

Soprano 
Tenor 

Bariton 
Mezo Soprano 

Kontralto 

KO.SU: 

Turiddu asker olup harbe gi 
der. Sevgilisi Lola yalnız ka
lınca, l:l ndisini iste~·en Alfi o 
ile evlenir. Turiddu ise döııilp 
onu evli bulunca S:ıntuzz.a ile 
sevişmeye başlaı-. Fakat çabuk 
doğan bıı :ışk, çabuk siiııer. Tu 
riddu yine eski sevgılisini dü 
şilnmeye baslar. 

Nihayet birgiin onunla karşı 
laşır. Artık hep beraber gezer 
lcr. Dedikodu almış yürümüş· 
tlir. Köy halkı onlarla alay e· 
der. Santuzza Turiddu'nun :ın 
n<'Sİne içini döker, fakat Turid 
du hiç bir ljeyc ehemmiyet ver 

rncz. Bütün köy dedikodudan 
c::alka lan maktadır. 

Şarkı söyliyert'k Lolanın ko· 
cası Alfio da dahil, herkesi iı; 
rnelte davet eder. Alfio Turid· 
duyu dövüşe çağırır. Anane icıı 
bı, Turiddu, kabul makamın 
da, Alfio'nun kulağını ısırır. 
(İlk defa olarak bu opcrad:ı, 
sahnenin arkasında vuku bulan 
bir ölüm yakasına sahlt olu· 
yoruz). Final'den en·eı .kadın· 

lar bağıra bağıra koşuşurlar. 

Bir ses «Toridduyu vurdular: 
Turiddu öldüı diye bağırır. 

«Sehirde bu hafta ... » 

nasıl haznlanır 

,, - ., - 11'$1 -..... 

İstanbul Rad_yosu 

(A) STÜD\"OSU - 3500 metrt. küp hatınincle olan bu stüdyo, radyo l'Vi bin:ı~ının tam orta ye 
rindedir. 100 • 120 kişilik büyük orkestralaı-a, bandolara, klasik Türk miiıiği koı·osu yayınları· 
na n umumi konserlere mahsus tur. 200 kişilik atılır kapanır rahat koltukları vardır. Bu koltuk 
lar, dolu ve boş olduklanna gört" stiidyonun akustik evsafına teı.ir t"tıni)·etek !!ekilde imal eılil• 
miştir. İkisi partert, birisi balkona açılan ii(• kapası vardır. Rt\' e..ııeı-as}on zamanı (1) saniy~ 
dir stüdyoda iki kuyruklu piyano \'t" St"nfoni orkestra~ı için m uhtc•lif nota schbaları, müz.ik a-

letleri bulunmaktadır. ' 

(Bası 1 incide) 
gezdirmenizden başka ıüı·Jli göz 
gezdirir. Adeta bir avrı gibi o 
hııftrıki programına dlhil ede· 
bileceği olayları arar. Böyle 
bir olay buldumu da derhal t 
lefona sanlır ve olayla ilgili 
şahıc;tan randt'VU alır. Sonra da 
radyo evine giderek veya tele· 
fon cdcrek Sabit Karam:ıni'yc 
hab"r verir. Şavct ol:ıv: yerinde 
takib cdilmeği gerektiriyorsa: 
mesela bir tören ise:' Sabitle bir 
liktc Radyo evinin killüstiir 
kaını kaçtısına binerek \'e y:ııı 
larına porlatiC srs alma maki· 
nrsini olarak \'ak'a yerine ka
dar J?idcrlcr. Yok olay; yerine 
kadar gitmel!i gerektirmiyorsa: 
mes,·IA bir beyanat ise: bu tak 
dirdc o zatı radyo c\'İııe davet 
cdı•rler. 

zıları okumaya başlar. Sabit, 
bu konuşmayı ara vcrmeks ııil ı: 
brında zaptedcr. : 

KO:\"TROL ODASI - Racl ! -
Yo E\·inde her stiidyonun : 
yanında bir ·Kontrol ocla· : 
sı• vardır. Çift du\'arlı bir : 
pent·ereden ı.tüdyoyu göre : 
bill'n bu odada yayın esna· : 
sında teknisyen ve ton me : 
ister (ses mütehassısı) bu- : 

İSİN 5AKA TAT<Afl 

Böylece bir haft:ı içinde b<"Ş 
veya altı enteresan olay band 
Uı.erirıe tesbit cdılcrek • ma ize 
mc • hazırlanır. 
Nıhayet cuma gilnil gelince, 

Şahap'la Sabit b:ışb:ışa kalır· 
lar. Ş:ıhap, anrciıstnnaıı oda· 
sının yanındaki 58.5 metre kiip 
lilk eskiden film fiuriııe ses 
kaydeden mııkinelerin bulun· 
duğu (bu makineler haler kul 
l:ınıİmadığından yerlerinden 
çıkarılmıştır) odaya girer ve 
mikrofonun karşısıııa oturur 

Sabit'le emin bahseıı;ğim 
band makinesinin başına ge~er. 
Birbirlerinin hareketlerini ora 
daki camdan takib edcbi!irl<"r. 

Sabit makineyi çalıştırır: Sa 
hap işaret eder \'C $ııhap daha 

On dak;ka sonra Snhabrn işi 

b'.tmişıır Fakat, Sabitin daha 
dunya kadar işi vardır. HüıUn 
programın montajını yapacak 
tır. 

Programa uygun müzik par, 
çalarım seçer \'e bunları; S:ıha 
hın konuşmaların: ve emalzc· 
nıe• yi birblrinc ekler. 
Nihayet başa ve sona spikerin 
anonsuda koııulurca program 
tamamlanmış olur. 

Radyonun raportörJer:nden 
birisi •• yayııılnnmasın da mah 
zur olan bir söz bulunup bulun 
madığı"ı • tesbit için programı 
dinler. Ru esnada Sabit'tc kro 
nomdreyc bnknrak programı· 
ııın 15 dakikadan uzun oluo ol 
madı{tını kMtrol eder. F:ıkat 
bu işte o. o derect- tlsıadır ki, 
ekseriya yayın silresi tıpatıp ge 
lir. 

Bu ı;te biıinct-, Sabit bir kit 
ğ•da vayın tarihini yazar; ' •Saat 
21. 00• der ve •$chlr de bu 
hafta• diy cillh•c edC'rek, prog· 
ram mUdürlüğilne gönderir. 

Ertesi gece de bu bard, Ana 
kumanda odasındaki cihazdan 
bütün Dlinyaya yayınlanır. 

Fakat bütün itinaya ve fıll" 
~alışmaya rağmen: ~oğu :ıamaıı 
·Şehir de bu hafta .... gene is· 
tenildiği gibi ilg icekici olmn1 
Bunun, bin bir tiirlü schl'bi 
vardır. İşin acı taraCını teşkil 
eden bu noktaları da bir bas· 

lataeaihL 

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

Iunur. \"ayının bütün tek· : 
nik gidişi bu odadan i<lare e : 
liri l\likrofonların açılıp ka : 
panışı, bir çok yayınlarda : 

duyduğunuz. sese eko \'er· : 
me; ses şiddetinin ay:ırı, : 
hep buradan yapılır. Stüd· ! 
)"odan çıkan ses, konrol oda : 
sından geçip, ·Ana kuman ! 
da• dairesine gider. Resim : 
de, İstanbul Radyor.unun : 
(8) Stüdyosunun 37.50 met : 
re kiip hacmindeki kontrol ! 
odasında :n('ksisyen Pahri : 
'faç'ı, telefonla Ana kuman : 
da dairesi ile giirüsürken : 

: görmektt"sini1. • • • • • • 
·················· ·•··•······•·· 

r ' HAZIRLAYANLAR: 

ALTAN iLKiN 
VE 

ZAN SUNGUR 

Derleyen: Korkut SUNGUR 

M arilyn_ 1'1onroe tele\ izpın progra-
mında giye<"t"ği elbiseyi Bt<"iyor

du. Desinatör: • Ihı rengi beğenmedim; 
deıli •\Çoraplarınızrn renginite bir 
tu\•a let 5alıane olurdu.,. 

l\larilyn, ·Elbette,• diye cevap 
\'e rdi. ·Çünkü ayağımda çorap \"Ok.~ 

f'\Ün~·ada nc•lcr olmuyor ki? Geçen-
l('rdc-, Aınerikada: .Kocaman tc

lc-viz}onda seyrettiği güreş oyunlarını 

Üıt"rimcle tatbik ediyor; kabuı·gaıarımı 
indtti: diyerek bo5aıımn dııv:ısı açan 
bir k:ıilın nıalıkeıııe~·i drrlıal knzan
mıştır • 

9u.r>ı6~~y1t1ıı 

e PlllL!l!ı 

SAYI: 27 

İSA Th · -

4. Temmuz. 1954 - 1 O. Temmuz. 1954 

......................... ·• ...... . 
i İstanbul 
• . 

ADSIZ KÖSK 
i Radyosunda her 
i Pazar saat 21 .00 ..> • 

~ De dinlediğiniz ... Sabit Karamani, band makinesinin başında •Şehirde Ru har
ta ... • programını hazırlıyor ... 

Evet; bu isimde bir roman vardır. Ama ben onda~ hah 
sctmiyonım. Kastettiğim şu bizim meşhur Islan

bul Radyo evimiz ... Açılışının üzerinden beş yıl geçti
ği halde, kapısına bir tabcl<i asılmadı, gitti. 

Yoksa. sayın idarecilerin sağ duyulaıı ve vicdanla
rı galebe ~alıyor da; buraya • Radyo . derneğe bir türlü 

11 Şehirde bu hafta ... ,, 
1 

dilleri varmıyol' mu? 

AL· İL 1 nasıl hazırlanır 

LaaUJ.~Q,fl~ 

Radyo konuşmalannda ses ve şive 

düzgünlüğüne dikkat edilecek 
R:ıclyolarımızın en bliyiik 

dcnlerinden biri radyoda 
konuşanların şiveltrinc hiı; dik 
kat edilmemesi ve önUııc gele 
ııiıı sesi raılyofoııık olsun ve· 
~·a olmasın mikııcıfoıı:ı ı;ıkarıı· 
nı:ısıdır. 

Hafta i<:inclc g:ızetekrde çı· 
kan bir Ankara h;ılıcrindc ye 
ni Basın, Yayın ve Turizm Ge 
ııcl Müdürü Muammer Hayka· 
nın ebundan böyle radyoda ko 
ııuş:ıcakl:ınn ses \'e şi,•elerinin 
bir tetkike tabi tutulacağını 
sö~·lrdiği • belirtilmcktcd ir. 
JliE\"ZES SÜl.E\'Mı\S 
ERG0SERİ ASM,\ 
.PROGRı\1\11 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Radyosu 6. Temmıız Salı gc· 
ccsi saat 20.15 deki Türk musi 
kisi yayımında geçen yıl vefat 
eden kıymelli Neyuıı Süley
man Ergiiner'i anacaktır. 

takdirle karşılarız. 
ft,\S Bı\RİTo~· niutt 
GİRGİNKOÇ'U.S KO!l>sımi 

5. Temmuz. Pazartesi gecesi 
s:ıat 21.30 da İstanbul radyo· 
suııclıı Ankara Devlet Opcrasın 
dan bas bariton Hilmi Girgin· 
koç'un piy:ınist Ferdi Statzer'· 
in refakatinde doldurduğu bir 
öul pllik çalınacaktır • 

SanatkAr bu programında, 
W. A. Mozart'ın •Figaroııun 
diiğilnü. operasından Figaro· 
nuıı 1 ve 111 perde aryalarını, 
Muı;sorgski'den ıTrepak•; H. 
Wolf'dan ·Gesang Weila • par 
çıılarını söyliyecektir. 
ırtt.l\Iİ GİRGİ'SKOÇ'UX 
UİR K11.l 01.DU 

Ankara Devlet Operası sannı 
kllrlarıııdan bas bariton Hilmi 
Girginkoç'un geçen hafta için 
de bir kızı dünyaya gelmiştir. 

: MİMi ım~zm.L - ·Ameri ; 
: kanın sesi. ra<hosu prog· : 
: .raınlarıııda ,l('r alan -~tiiıi· : 
: kal Tiyatro• programı yukar : 
! da resmini gürdüğünüı. genç : 
: ve güzel .l\linıi Benze! tara- : 
: fından takdim edilmektedir. : 
: nu program, meııhur Ame- : 
: rlkan operetlerini halka ta- ! 
: nıtnıak gayesiyle tertiıılen· : 
: mektedir. : .. ....•.....•...••.....•••....•.• 

Dinlemeyi 
Unutmayınız! .. 

istaııbul Radyosunun 4. 
Teınur. P.a111r günü saat 
16.15 deki .nünya Radyo 
Strıfoni orkestraları• prog· 
ramında Ferenç f<'riçiy ida· 
resindeki Ri.\S <Berlin A
merikan Riilgt.sinde) Radyo 
Senfoni Orkestrası, Peter 
('.aykovsklnin 1''a minör 4 
num:ıralı senfonisini çalacak 
tır. 

Teknik Üni\•ersiıe radyosu· 
nun. gerçek kıyınNlcri hatırla 
makıa gösterdiği kadırbilirliği 

nu \'esile ile Girginkoç aile· 
sini tebrik ecl~r. Suhandan is· 
mi vcrileıı y:ı\Tuya uiuıı ve mc 
sut ömürler d ı 1 eriz. .;.;-...,. .... ,.., •• ,., •• .,. ..... ,.. ••• ,...,.,.-• .., .... ,.. .... ,.., .... ,., •• _,.-..,_...,.,. .... ,., •• ,.,..__,. • .,.,. 

u mumiyetle bir perşembe \'C r= 
ya cuma günü, öğleden son 1 l..._., .... ~id ..... ~~~ 

ra lstanbul radyosunun kapı· • • • ;I 
s.ndan içeri g•riniz. Tam kar-' +, 1 
ş!nıza gelen \'e biri sa.ğa diğ~- L J · 
rı sola tırmanan merdı\'enlerııı 
sağdakinden çıkınız. Hemen so Derleyen : Orhan IŞILGAN 
lunuzdaki dar, loş koridora sa 
pınız. Beş~ on adım sonra sağı TEJ,E\'iZ1'0NDA ÇİFTE 
nızda bir kapı görcccksinil. l'ROGR.UI 
Kapıyı • her ihtimale karşı ·• 
dikkatle açınız. Ufacık boş bir 
oclayla karşı karşıyasınızdır. 
G•rdiğiniz kapının sağ bitişiğin 

deki dm·arda tek basamakla çı 
)5ılan ikinci bir kapı daha var 
d•r. Onu da itina ılc aralarsa· 
nız 63 metre küp harmiııdc bir 
odaya gırersiniz • 

Dikkatini7.<.' ilk çarpan şey, 
bar iskemlelerine benziyen fa 
kaı sırt day:ıyacak yeri olan 
bir iskemleye oturmuş, kulağın 
da kulaklık, önündeki cıhazla 
harıl harıl meşgul olan bir kim 
sedir. Biraz. sonra, bu •kimse• 
ııin karş sında b'r cam bulun 
duğumf ve bu cam•n nrdıııda 
da bir diğer •k=msc•nin, mik· 
rofcına hıt:ıp cııiği farkeder· 
sini7~ 

iste burası lsta!ılıul Radyosu 
nun :ınrejistrm:ın (pltık film 
veya b:ınd üzerine ses kaydet 
mc) odasıdır. Arkası dö:ıilk 
•kimse•: pek iyi tanıyacağınız 
Sabit Karamııni, içerde konu· 
şan da gazeteci arkadaşlarımız 
dan Şahap Balcıoğludur. 

İkisi, her pazar gecesi saat 
21.00 de dinlediğiniz •ŞC"hirde 
bu hafta .•. • programını hazır
lıyorlar. 

Sakın •Aman ne kolayı. de
meyin. Si:ıin onbcş dakikada 
dıııleyıp geçiverdiğiniz bu prog 
ram için, bu iki arkadaş tam 
bir harta emek vHmişlcrdir . 
Bakın bu program nasıl ha· 

zırlanır? 

Her sabah yatağından kalkıp 
gazetesine göz gc:ıdiren Şah:ıp 
B:ılçıoğlu; siltUnlara sizin göz 

<Sa. •· Sü. 1 del 

, 

\ı.. 

- ·zoEll ı 8il.Pi''Şİl:;llAY1tll 

• Du )font• l:ıbontuvarl:ırı 
• Duoscopicı> denilen yeni bir 
televizyon alıcısı yapmış bulu· 
nuyor. Bu alc!le ayrı iki ya
yın, i13ve bir ekran sayesinde 
aynı alıcıdan takip olunabil
mektedir. Sesi dinlemek ic:ln, 
farklı programların seyircilel'i 
rahatsız etmemesi maksadı ile 
kuİakhk kullanılmaktadır. 
GCReLTÜ EJ\IE:S 
ALET 

Bilindiği gibi son :ıamanlıır
da fabrikaların ve nakil va;ıta 
larınııı bolluğu şehir sokakl:ı· 
rındn tahammiil edilmez giirül 
tülerin meydana gelmesine ec· 
bcp olmaktadır. 

Bu hal, insan sinirleri üze· 
riııe tesir icra eımckte ve bir 
çok a:ıabi rahatsızlıkların doğ 
masıııa vesile teşkil et ınekte· 
dir. 

Son günlerde R. C. A. labo· 
vatuvarJarı tarafından yapılmış 
olan bir aletle sokak gürfilt!lle 
ri yok edılmektedir • 

~fcseıa, işlek bir c:ıddcnla 
beş altı yerire yerleştirilen bu 
aletle gürültil emilmektedir • 

OKUL 
TEl.EYİZ\'O:SI .. \RI 

Paristeki beş okulda özel te 
levizyon cihazları bulundurul
maktadır • 

Bu cihazlarla öğrrncilcre har 
tanın muayyen gUnlerinde ah• 
laki dersler verilmektedir. 

HatıA eğer okul öğretmenle• 
riııdeıı birisi hastalandığı talt· 
dirde derslere bu televizyon 
\':ısııasıyle ara verilmeden de 
vam cdilmektdir. 

.., 

.... 
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4.7.1954 PAZAR 
ANKARA 

'..a .Afl1111 tt r rognm, 
1 30 Gunaydın. 
a eo ~llf'n ıoarlı:ı1a r. 

1 30 M. 8. Affrt •• h aberler .,. 
bac•• raf'()nı. 

a 4.5 Puar .at.hı m f'lodllttl. 
lt<G Oy11n h•••lan. 
•.ıs Harıl .-:rtcııu. ,. 
9.31 Muall& Ar&('I. 
'~ K&dln N'9 •e ... t<ıplu111fu. 

Hl.IS Ttirlulrr. 
111.JO f'r•lm Çatlayan. 
J ı 00 U.ldan dala.. 
ll .30 l'au.r flr.tçl. 
ı:ı 00 /ıdıf'r ... u. 
12 .30 Yi1rtıan anh·r. 
13.00 ıtatfl'lf'r. 

13.15 li:tıtıralartn ır.J n. b&~başa. 

".3.30 Öt'.·le ~uetf"sl 
ı:ı 4:0. Trnl ~&nJI pllkları. 

14.00 Bava raporu at~m rrotf3ml 
ve kapanıı,. 

JI ..1 A\ıh' "'"' J"t(Jf'na. 
li.00 Ot'ban Sttrner • e arkadaş--

lan. 
17.30 Ali can. 
17 ti in<"U&Z tMahur 1-..Jı). 
ıa..30 ~yo ile İngUb.ce. 
Jl."5 Sadi HotıeeL 
lP 00 Ha~rıer. 
J!'.JS Tartbten blr J&pra.k. 
lll;dt aı Aubf'r: 8(''f"U at u..-e-r türU 

b) Brahmo;; R&\""dn'nın blr 
temi u:.-rı1ne ,..,.,. ... ~7onlar. 

l!l 4S Muan• Mulı.addrr Atalla.n. 
lG.lS Ratlyo JUrtffi. 
Xı O Kllla •P''' hatwrırrt. 
:ıtı~ Jo;_tf'\"ln ı:a lalım. 

21.6 Mat a!t- tl ır.Q. 

20 00 C'u 'ft' danı. 
22 .. ıo <-Or,ıand: El .alon Meslcn _ 
:.t2-4S HMber:cr. 
2'J rıo Karıu;ı'). 

i STANBUL 
ll .!ıT laÇllıf ve pro;ram. 
ı:ı.oo Hıobt-rll'r 

13.1"' baz ~t'tlrr1 (Nubar Ttltyar 
1'111 F't'\-21 An:.lanK11). 

13.30 Koetalacet.ıı orlı:e~trası. 
13.43 Ptritıo.n Altındat. 
14 15 Dans Tt' caz muzli';l. 
l4 40 Nttatl Başara ye artada~tan 
15..00 Orhan A..-şar tango ork.eııtra ... 
ı:ı 20 flllrten Stlreı.n Te MQill.lye 

&c•lt. 
15.4:1 unutuıırı.aran sesler. 
11.00 H&Mn Mutıucan. 
Jf.15 Rad~o ıenronı orlteıtraın Pe 

t.f'r Çarlı:.o..-sld Sentonı No: 4 
•Pa minör. İdare eden: Fe
tf'nt: Frh;ay. 

17.00 Necdeı Clcl 
J"l-30 Dam mu.mıı. 
1"1.4& Dans .,e e&li şarkılan (Ayten 

C"~nçer). 

18 00 Otuı - °'1rtn<'I aatL 
11.ti Karı'fJt: hafi.! müııllı: . 

19.00 Habforltr. 
19.15 Kuç\ill Koro. 
19."5 Ne U7.\I ederHnb: a) O. 

Vtniı. •La Travıata. OPf'r&
ı:ından 3. Pf'rde Pr~JOdQ; b) 

P &-hulM-rı. •Dıf'r \Yandtrer 
• t-f'})'~la;, C) C'b. \\'. OlUc~ 
4.0rJ..he~ und Eı1rrdlke• o
Pf'n.81.rıdan dans: d) N . ra
~anınt, •Pt':"pfcttıum :\Iobtlf'11>: 
e:ı O. Bull. tDal:larda Yalı:ı.ı: 

· ı1:•; O J Brahoıe, •Vals -
La maJor .. : r) JOMf • ::;tra
uss,. •Ate,ş B&Jrt.mı> p(l!lı:.a. 

20 .15 RAd)·o tal?ete5l. 
20-30 Nadir Hilkat. 
::ıo . se Teni bu1u,ı11r. 

21.00 Stblrde bu hafta. 
21.15 iA Zaınbollu ve srJr.ada.ş

l1ı.rı). 

21.30 flpcır habf'rltrl. 
21.43 s.z ~l'rlf'rL ıv~the oarraı 

Te i:aettln Öktt). 
22 00 Dıınya Hıiı:ifelrrinden örnek 

ler. 
22.10 oınıerlcl tstrtltrl (Ttlrk mu 

&1Jr.Ud). 
22 ~ Haberler. 
2::t.llO ProırT•mlar. 
2:! 05 OuJ:e:l ıı;e~er • Oi.lzf'l mdodl 

ıer. 

23-"MI Dan11 •ilslfi. 
24.00 ıtaranıı. 

1ZM1 R 
8 .58 Acılı' -..e rroırram.ıar. 
9.tiO Baf,'ama ta.tunırıdan ofun 

haTalı.n. 
ı.ıo N.rıc musJtlsl. 
930 ino.lrdf' ,:eçen haft&. 
9.40 Nc:;t"l sabah mO:zt!'-

ıo ıo Kadın d :nlf'J1r1ltr için. 
10.U MuaUI G6ktar. 
10 .4~ Mlitcrttm Ba)'da.n. 
ıı . ı.-. Mil:!: I btr hlkl)t. 
11.30 K«-mal JJ~rlı. 
12 rıO Yasının u.nu ••• 14.SS Atılış 
15 oo oo.aın Ef[1ln. 
ıs 20 Ba•h<'• ı;rocramların takd!· 

mı. 

15 25 JMjQUtUne Fraııttıla - Nat; 
•Kınc• Cl•ie - June Ctırl ııı tr 

ıs 4.5 Radyo mrndolln topluluitu. 
16.l!i Offrnharh T"f' F'1" ıYır f.ı 11' •t'• 

dtn hafif mUTlk. 

16.20 Tfull mual.k~L 
17.15 11) l.IJınud De Falla: Yed. 

liıtlt: şarkn:ı IOfleYfn '. Arı• -
Marta bUırıe bl Chop1rı 
,·aısırr Çalan: Dlnu Llp11t1 ~ 

17 4.5 Radyo nırt Ulrt\Ucrl tororu 
18.15 DanırrfrJ!m. 

111 40 Kerim iıerL 
ısı 00 Haberler. 
lJ.15 inn! l&z !ET\(" f&sll). 
ıo 00 !'a rah Vauııthan'dan ıtl me-

lodi. 
~. (l;S Radyo - ıp<>r. 
20.15 Radyo ~zrtttl. 

20.30 Tftrk mua1t1s1. 
21 oo sarıat onn,·•~ınd11n h aberler 
21 .10 Yalnı7 sazlarla m.1lrlJr. , 
:;ıı.u Beethcı..-rn; sı ı:naJör ptra

no k<'nHrW&lı. 
21 s:ı T"arın nf' plıslrellm? 

22 tıo !"!n,.•n T11man. 
2l.'O T ... 

TEKNİK üNiVERSiTESI 
20.15 Atlhf •e Tlırk muıılJr.l!'.1 
29.4!1 Haftalık programın takdimi 
~5(1 Of\f'rellf'rdtn dQrt -..e arya-

lar. Nıylivtnler: ~prano Hll 
dt 0Uf'dl'n •• Tenor Karı 
Frltd r l<'h . 

21 f'l!5 Bur~· •Maca 1:1'1• u•rrtUrQ 
21 J:. Jcı'h. fitf'tlUSll" •Kai&t'r~ T&lıı. 

21.23 ,..ndre i((lf;tdsntl.z orlı:ttlra

•~nd•n mtn-)ll. 
2L18 Scrırsn'"' Ernll ~ack'dııı.n tJAr

Jı:ılar. 

21.~"·aıdt eurrt: ~( 'Jalıı: a) Rü
yam. bl Dtudıantlna, c::) A~ 
tın Yatmuru. 

:ıı: 02 Pr(l«nm " " Jı:apanuı:. 

5 • 7 -1954 PAZARTESi 
ANKARA 

'Jjft 
'1 :ıo 
'14'i ... 
fi:>() . "' 

J1 .!">A 
J>O<l 
1!2 .2{1 
1,_30 
1 ~ 00 
13 1~ 
13 .. ıo 

13 ·~ 

Atılı' •e proen.ra. 
OlinAy<'lın. 

H.abrrler. 
Karma t.ıı..,Ah nıo~ı~t. 

C'"f'şltll rırerrt par("alArı. 
Gtlntın .,,.....'Tflmı ,.e lt•r.ıı.ııı" 

*** Açlhf. 
ır.e.r aaau. 

TOrt lı:ahramanhJı. 
~"'ın Drmlrdö..-tn. 
fhbf'::'lPr. 
F>ıranleı Fnıll Stf'tn. 
Ö9Jt r•r:f'traı. 
flakm or•t·st~larından pot
purflrr., 

, .. ,.,, ı.t 

mı 'fe taf\flnle. ••• 
lı.'i.8 Atılı' """ (;-;opram. 
17 (.~ Art; 'a'a'!rrr 1"1! Jımmy Dôr• 

.er orkntral&n. 
11.:!IO Kitap ••ti. 
lT 45 Gönül Alı:ınn. 
uı tG narıt •rlıılıı.r. 

111.15 ffarı r sololar. 
Ul.31 Klblk Ttırk mtldlt korc:wu 
ıs oo naberıtr . 
lS.15 Tarlh1rn bir raprak. 
l!l.20 1ı TTJın... . Rotır '-!""'" oı»

rfllnflrn Kc;me par(a\lr bl 
~· l>l,:;h t'ı• ) •.. r) Oı>n.- l•'· rı 

M11-..ı raP&('dt 

'"'"" .. 

ıt.-U T uru.an ff81 f'r. 
2<1. 15 Radyo JUt't-MI. 
20.31 a ı er.orun: M l m inör piyano 

lrom't:rtO.<l b) JCod&lJ~ GJ&"t"a 
ta danıları. 

21.15 Rad'o halt.ası. . 

21-30 Jkhlyı Ak80J'. 
l2 00 S.rbfo•t. eaat. 
22.15 Ftyanlıııt carm-ea Cavallatc:ı 

or lıf'!'ttraeı. 
2:2 4.5 H aberler . 

23.00 Propa.m " ' kapanış. 

ISTANBUL 
Açıl!!'! "t' rn:ır-ram. )2.5i 

1300 
13.15 
13.30 
14.00 

Haberlrr. 2Cl.l5 
re •f'ugue•. 
Rad~O Jlı.l..t!l~. 

Dan9 mu;ı-IJl. 20.30 KUll\ Şehtr habtrltrl. 
ÜU.ud•r m0..1kl ccnıtyetL Abmel Ü111un. 20.3.S 

•l Bedr-ıırh ~mrtana •Satıl- 21 00 Konu~ma. 
mı, Ni~anlu UYtrlbrı.I bl Jan 21.10 MOr!jlde Ş-~ner. 

Sı\'of'lltıııı •J>cıhJoıa·nın ıu.ır.ıt 21.30 Bt.!ılıarlton Hl!mt Glr."lnkr< 
ME'fakat edtn: Ferdf Statztr 
ı . \\" A. ı.ı~n. •Ff:'&ronun 
I>ı.ıf"i.ınli• ı:ıı;aronun an·uı 

2 • M. MuuorsQt. •Trep1<k • : 
:ı - 1'' A. Mo:zarı. 4 Ftı;aronurı 

outunU• n~aronun: 4 
Pf'rde 1ı r :rl !'J; 5 - H. \\" olf , 
•Oesang: \\ ell&•. 

14.20 
14.45 
15.00 

Ul.11 

lB. 10 
18 .45 

~f'nlonllı:. Potm. 
C-an Ak~lL 

Ha.fi( p:rlula:r. 
Kar-anı,. 

*** Aı::ı.ı" Tt Hakkı ~rman ra-
nl b•reU. 
tn~Jlue Clrre. 
ButtJr.i:r por\r(:c-rı (İ:.:or 8tn. 21-4$ 
Tlnlll) . .22.00 

S J"'r h&l'blha Uerl. 
Re;ımr 51nın. 

19.l<l 
l!i.15 
1~~ 

Habft:rr. 22.'!0 
Radl!e ErUn. 

SU l'ttrlr:-'. t H:ullye Ö t '1i::t"n 
'fe Arlı:ıdulan). 

P !il g~ .dl • \ A.. Drcırak, 22.45 H&hl'rlrr. 
•.tı.nn; b) t. Albeı:: :z. t Ev o- ;63 .ıl)Q 
:aticn•; ~ • f'. Schubı rt -,,., · 

K.o mblfQ - Bc-;a Te rıroı:ram 
lu. 

hah Sr-ı:.mı•: d) o. \"erdl. 23.07 Olınııı mfiz111. 
•l.a Trın·ıata• arra; el o . :i'.3.20 
RO!!S!rıl . ·5eTU Berber:• ar:ıa: 

n :nlcyid ı su· Jı::lert tKllı.slk 
Bt!I M UZ-11'. J-1, J . E:l h t t;·1s. •Kı ·dt:-H \"&1111> 24.00 KapanJş. 

r> Wllllam \\•ı.ıton, •~= ~ ·., ı-

i Z Mi R 
15 .~ 

Hl.00 
.'ııoıll!jl Tt' frq!:r&m. 
8albe- Kt:ı;Ukotulları 

etun Şe-rıııor. 

• Ali.-

18..30 Oınrte OeTenln Tf! Hanrt 

1145 
li.15 

Dıttkrr'df'n Rafi! melodiler. 
Arhan Yılmam.. 

Ba.ttıca prOST&mlann tatdl
mL 

11.20 Tanı;o - Valıt T"e polkalar. 
17.40 Suzan ~lıtn. 
uı.oo LH Paul Trlo.au •tı lılsıy 

Fom 
ll-25 
18.4$ 

SarlUlar. 
TUrlı: ıarthlndtn ~rtalar. 

11-M Jı1u1.. 
19 oo H~bnJrr. 
J9.l5 KCroe tMIL 
2<LOO Zrna ~cır. 96Jlüycır. 

20.lO ~rıır11 .. n lı:O<tık haW'rla. 
2(), 15 Rad)O fU"f'tnl. 
20.30 Rsd!<>fonıır.. 
2l.l!i MUb&t; Gok. 
21.'.ıO Tc::tıaılı:owıty: Tayh 
1("1n 8"11.nad.. 
21 ~ Yann ne pt.slrellm'! 
22 00 hhrt Ka .. aıa. 

36 Bor.sa ..-e pr~am. 
22.35 Tavının eonu 

ıoazı., 

TEKNİK üNiVERSİTESi 
2Cl.15 A(ılı4 Tt pn><.tranı. 

2& 16 \'t'nU: •l.a Tn.11.ata• opf'ra
aından Potpuri . 

J0.2S \'erdi: •Alda• CPf"r&.~ından 
Dtif'ller. ~rn~·enler; So;ra
no Aıınelle• Kupper, Bariton 
Hanıı Rtinm&r. Ttnc.r Lele-na 
J'rhtobtrgtr. 

:30.41 9iagner: <1Trı.stan Te fsoldf'" 
nperaa:ından •A')lı: d Oeth WJ 
JITrnlrr ~cprano He1f' n Tra 

20.5& 

21.09 

21 ... 

n"" 

\ıbel, T• rıor T· · :f'D RaU, 
Kontr&Ilo lterttı• Ola.&. 
\\·a,ner: •Nürabercll Usta 
ea.rkı.nlau Ol)('raıınndan ~ 

tanı-ıt mD.z.ltL 
Sıbfolıus Re maj6r. 2. 5':D• 
font. 
fm.-tana •Dohenı.ra orman 
Jarmdant aenfonlt Potlll. 
PtOKTUD Te karer.ıs. 

6 • 7 • 195•1 SALI 
ANKARA 

7.221 A ~ ılı~ ,., proeram. Ml malör eonaı. 

'1.30 GO.na~·rıın. 17.30 inl"ft&JI fStı:lh fa.,,lıl. 
"145 Habf'rırr. ıa..oo Kuntun Ç'a.mlıdat. 
1 00 Karma ~hah rnJ:tllf. 18.31'.1 P.ad1·0 Ut ln1!tl'7.c-t. 
8.30 Hana Buah Konur crkr!-t• lE -41 fUntma dOnruı. 

raaı. 19.00 M- S. A,-an T"e habtrler. 
9.00 Gunnn }'r~n.mı -..e taıoa- l!t.15 Ta.rthten hır rapralı::. 

Dı.JJ. 19.20 CtT"r!)·e Ceyhun. 
...... lt.U nınl - ahlikt mwıahabe. 

11 53 Açılış Te rırOl'f&m. l!.!o.55 Tanbur ıatslmL 
12.00 A1<kll"r M&tl. 20.CIO !':r('mt mt>lrclllrrf ("11tıınlar'. 
12.'.M' ~..-ım Brdl Tt: NKr!n Alı::~an J.1:tat Ff'nmrn. ıf'lranoı. Ft'l 
13.0G M. s, AY•rt ..-e h•ht"rltr. hl KoruJI tKtm11nl, &ıı..-er 
13.15 Karı I.ı:ıube orkHtran. K11lı:ın ıVl•,..ltın~rll . 
13.JO ôtle '•?ttetd. ""15 Path·o t8'7etfsl. 
13.45 Napoll'df'n f&rlı:ılar. 20.10 Hf'J• neşe. 
14.00 R••• raponı. allli&Jll pr()fT&- 21 00 TrflUltl. 

mı 'fe lı:soan1$. 22 (1() ~r~t ... \. 
••• 23 1~ ~a: eı:rr1•r l. 

ltl .'\I Acııuı Tf' rroeram ~2 :tıı ~traN:Ja oanıt edtllm. 
17.00 al Hafdn: R,. mln6r faTl ı 4'\ M. s_ ATan •t> haberler. 

sular kuartet: bl Handtl: 2p· r Prn,-r-a.m "t't Jı:apan1$. 

iSTANBUL 
12 . .57 AC"ılı1' •e prq,:ram. 
13.00 Habnltr 
13 15 Danıı mftı:\ltt. 
13.'.!0 Jı.,·ıf'n Arılı:an 

14.00 KUcl'ik f>(;lr lconl'lfrl al Ca
mlllt> Salnt - Saf'nlJ •lntro
durllC'>n f't Rnnrla C"arırıcc!o

•11• bl Aııffin Copland: •El 
fq.lcın Mn!~. 

14 '9 Ntı-i.r t"ulrrf' r. 
14 4..'I "frne>r Rlchard Tauber. 
15 00 Kaf'&nl'° 

*** JI 00 Aç1h' 'fe "in Beneke ortert; , .... 
J~~ Xonıı,.ma. 

JA.30 J.!t-mlf'kf't; haTala.n eea •• 
-. bırUJL 

l!' Ol llabf-rlf'r. 
19 1.5 KannJı: alı:.~ mDl!'l~I 

11-30 \'lyelonlpt Tılma~ Em~rollU 

&) J. ('\. Ea.cb. • An>" .. , b) P. 
('aylı:"""k1, •Ch111'"°'1 Trll"
~.. ~l l.. flf'W"ırhı-rll'I. 4Mf'· 

ıt.~ 

20 J> 
:ıo .:ıo 
2(1.35 ,._,. 
""' 21.30 
21.4<1 ,, .. 
22.JO 

'7.3n 

22 4.S 

» .... 
Han,-,, bw'~ h .. ~ 'RU-
IMJnl). 
RMlvc ('&Mt.-•I 
Kuıa •hlr hı' 

KO(t'ık orlıt'l'h 

Hfplmhdn eaaıı 

f::i.llı:.ran Ot:n 
~\lr dünyamız 

~b t>iftr 
iıı:tanbul mU7elrrlndt'. 
Ptyarıo cıfınTa~Jnda ı::mntl· 
ler IC"rmal Rl!'Sl\ Rl!'y). 
R• .. rH-rlert ('rt"dç& <"'-l' t' IA 
Dnrra TUran , Ral11 Ak.Ki' 

JTıın: ""'"'· 
Jfahf"tlt'!'. 

23.0 Ka.ryıbıyo • B<>r1& 'fe: rırot.ram-
1~r . 

23 ('il ilan• mfıtlfl. 
21.30 ('.aa .. u. 
23.U r " M,.h"~lılı-rl C&bn Olu 

c .. no. 
>t f'll Jl\11rıer•ı ..-

1 Z MİR 
J5..3ıl A<'lhf!'. -..e prop-am.. 
J611 ~ıı:-ı o;u._ 
>• 30 Benn' Gf)()dma.n Ol'ktı1t r ı:u11. 
11 -u MurU'f"Te ' G ttdöc-O - Ser"f"ıı:f; 

cand.._ 
17.15 s..~ııca r•r'*n.mların t•lı::dl 

mı. 

17.20 Fllıt eolo Calan Jullus Ba-
lı:t'r. 

li.3.5 Kume U"l! ~rltrl. 

l':" .SO T•es Montand SOJIOror . 
18.00 Sarlı:.ılar. 

Jl.30 ~TbtJı:Jtt. 

18 ~ CUtı:-tntn aaatL 
18." K(ıy Jıayalart. 
lt.00 Habt' r lt:r. 
19.l~ Radro erlı:<"kler ruh. 

20.00 Operf't mü:dıl;l ( Kn n tff J.fa -
rıtu) . 

20. 10 Şehirden ldlcOll haber ler. 
20.1.5 Radyo S-&7.-f'teel. 
20.lO iırmı r mO:rlk nkııhı saati . • 
20.4.S R•rlı:ıların maırll" raın. 

21.10 St>lı!ohattln Ö1'-t:U. 
21.30 E lo(e mltoloJlııl. 

21.40 Oda nail t l!l'I Mm-.art vı~ola 

Te Keman lt:l n DUıt Ç'•lAn
l•r~ l'fıır!"\" Crkm•n vp Ema
nurl Vıı.rdl. 

21" 'farın rıP rıı~ırtllm? 

22 00 Emin n n r.d(l7 
22 .~0 Rcırı,a ,-t ıırovram. 

"2 ~-"' Ta:pı ın s"nu. 

TEKNİK ü N İVERSiTESİ 
20. J!ı ArıJL"I Te Tftrt mu:!~~ı . 

(~eyzen S ü $t'Jman F.r; "Untr'I 
a n ma pr~nı1) , 

~ 4')· Proırnım IP I-'"" - ':" rl), 

20.4& ~etl!oTrn: .. wald.ste1nt so-
nau. C'&lar.. • Walter G ı . · ır..t~ ı ı:: 

2 :.llrı5 Schul>t"rt Dlirt Jmtırcmt\l . 

("ala r ıı ttord Curı.on. 
21.18 &-humann _..., •· .... .,!ak 

hır• . . Ç<!' · ı\ n• rı:ı.ra Ha<;~ ll 

21.48 r ı s:z t ıRı a pBOd)e Espagneı le • 

catan: Alt<11 ndı ·r r -1 1tı rky. 
22.[l(I Prouaın ,. e kapan~. 

7•7·19 5 4 ÇLtRŞ.tlıttBA 

ANKARA 
"1.21 Acıh4 'fe propam. 
"1.39 OCın.aydın. 
1 -45 liabf'r!er .,~ ha'fa nporu. 
il 00 Karma •bah lniiPıti. 
l.3C Holl>Wood tohnUerı. 

t.00 Günun rmersmı •• tape.nış. ••• 
JLSI AC"Jhf Te ııroenm. 
72 00 At.kl!'r -.a&J. 
12.ıo Fahriye Caner. 
13 00 tıl. S. AY11n Te babfrlt.r 
1:1.Jl 13alon orlı:etıt:ralanndan atç -

melf'r. 
ll..31 t)tıe ga.zeıHl.. 
13.4.5 RaJ'U mU%1.Jr.: bt'ttec11er1: 

Marlı: v.·unoT. 
14.00 Ha..-a r&'"W'1"• at:sam prq:-ra

mı Ye kapanı$. ••• 
16.51 Açılıt 'fe PnJl!Ta.ID. 

ı· 00 Aı :m an Arının. 

17.20 R:rMt>Ccumhıır armonı mı
ı-ılta.ı.1. 

18 '.lO Rad10 11le Jnft"llltC'e. 
18.45 Pıanllt' , -e Kl'man rerakaUn 

de l'B.rkb.Iar 
111.00 M. S. •Y•rı Te haberlf' r . 
l9 15 Tarlbttn bir yaprak. 
lfl 25 -raınu tanı;:clar 

lP.10 KÖ)"~ll Uf t.I , 
lfl.45 Yurit.dı fie9ler. 
20.15 RadfO F'•?etf'l!I. 
20.10 Oen(" lf'E.lerın Ff'çldl. 
21.15 Hep;ınltln lftatl. 
21.30 MOr:ır E~f'rlerlnln dlll. 
22.00 Serbe1t Baat. 
22.15 Yeu1 mi.ııııik tonSE"rl Ernt>st 

Toeh: Ph·ıono koncrrtoııu. 
12.45 M. S. Aı· rı.rt Te haberler . 
J'.ı_OO Prot ram ve kapanı,_ 

iSTANBUL 
Jl~'J Açılış Te proeram.. 
13.GO Habe-.rler. 
13.13 Den.1 müı:if") . 

13-10 Perihan K D•enç. 
14.00 Radyo saıorı orlll!'Straeı l:tn · 

Mrt at l«:m5tnl Tancrrde cu
TrtUir) b) A. Btrcbe Kcşe:ı 

OtUılett c)V. HurbJ Rcıberc 

sıoıs poı ruı1a1. 
J -4 .30 Sad1r HllltaC Çulha. 
14.4.5 P.obttt Morolu'dan h&.1'.11 ŞI\? 

k>la•. 
~.00 Kapautf. 

*** 18.00 Aetlıtı Te t~;ıe.r.T"Scbn m6z1 Jı: 
eaıan •e .01ıornın· carıos 

Montoya ı-r '""'' ' " fbbL-.,,do 
ltl.l~ Ccf_kun lıardqler. 

ll.llt O.r.s 'e caa mnrıeı. 
29.00 Rabttler 
it.ıs Rad.:<"G küme fa&ıl heytU. 
19...50 Jtonu~ma. 

24 .00 Akorde<ıııı.o. hafif melodiler 
f ' i aıı:; Ç~ :ıt r ı nı Te arka~· 
ıarıı. 

:20. ı. :ı Radro f-"n.:rt- fef:t, 
20.30 Kısa ~hı r h&bf'rlrrl. 
20.3.S l!&dJO tı~·aı rc.u Anntl:k has 

rt:tt - 1~azan · Sadettln l'i
ra'I. 

21 .40 Ekrem K on r ar 
:!2.10 \11111 trunut blrUA! adına 

Konuşma. 

22.20 Br~Tln E.,.baf. 
- .4~, Jtabfr:cr. 

23.00 h'.amblvo • DMM Te program 
lar. 

%3 C1 Dans '°" l'a :ıı: m fl7 lf'.I. 
'!O r , ,.,., .r,,.,_ mfl ·• .,rınt 

d ' Trıdf r i•:ano Te orkt'11lra t
ını ~nfon l • Sol maJCı~ op 
:.ıs' ı fllr Franf11z D1<i!' .. rkıı:; 

'f •\t). 
24 00 KEi!' .rıı~ 

1 Z Mi R 
)!\ S8 A('llı" VI!' - · · -• ..._m. 
11.00 OUler Ö:qıeç\L 
lt" 30 \"lrı~l!'nt L<ır- Dan11 orkeı;t· ...... 
H! 4~ ~rl•·n .., •• t •"'·"f\ı,.rı Jr.cırClf'1t 

J7.l5 R"<ılıc-a f'"<'r-tsmlar ı n talı:dl · .... 
17.20 F"llrret K<ırah•n. 

17.SO ~'~hur tı•t"rlfirlrr Vtf,,I'. Ttı. 

flbln lı::ud!f'tl W•nıf'r· Lohf'n 
•Mn Ol"f'T&aı U• • r ttlrft 

11.lS 1n,... -·~ ı Hüllf'ynl faAlı). 
1• f'(I Rabf',.lrr 
l!J )~ i•mrt rf'•1n•tl. 
1!1.)0 "'*...... • ... . ....... ı. .. ,. ,.,._ 

Dl }'lAlt 
J~ 45 t:'t·rlıe~t. MAt. 
l!'! .5-0 Marıa AmMtl.den •Krınarı 

eoloları•. 

20 10 F:thlrd(_n lı::tict\Jı: habtrltr . 
20.15 R•rlro eA Ptlf'ı<t. 

20.:10 -µ,...ın•"'A takımından b•r Tf' 
<ı0.4!5 Blrbl:ıt. 

fw ''" hl'lt"ftJArt. 
20.S., Harry Jamr• · ..-nr . 
21 fV! "'•d 1·rınun ml'ı71kll bllmt<'e· 

ol. 
22 25 Yııırın nf' rıl~'f'f'llm? 
2- :wı Bcırı<a ve flrotn"flm. 

,~ T' 

TEKNİK üNİVERSiTESI 

:ın 1!1 Acılı• .,, n'"f'-ı•m. 

20 Ulı \ıl'fbf- r · d'lbf'..-i'on• ••Ttr1llrfl. 
Ff•I' R1" "'" ,.. ........ .-r_....•..,1 

B-7-195 

P;l!'t:n J.!L.. ,,..,..,.a1ırrll' 

Ru8t'rı.ı .6u 1 pfrdrl\lı: cıptrR 

2' tlO J'rrerırım Vf' )'-11r.<1T>•• 

ERŞEMBE 

ANKARA 
723' AıMh• 1"'t> ~ 
'1 JO Ottnaydln. 
'1 4~ fla~rın •t' ...... .,,. nıTlOtlı 
"oo -,ı:: ....... _,..tı ?nn,.1.-, 

9-00 onrıon .., .. ~'"11.rrn •e lı:aptı.rıt'" ••• 
11 .tR A nlı" •f' nrt«ram.. 
12 Otl A•lı-1'!' ... ., 

12.Jt Sadi H~ 
l 3 oe M" .. 8. Ayuı ,., haberler. 
13. 15 iıtı p ira.na 11• da.na mnzıtl. 
13.30 l"Um ,-ı ldıaıan. 

14.00 HaTa raporu alı:•m PtOJI'&• 
mı Yit lcaptı.D lf,. 

18--31 Acııış Ye Pttıptı•. 
17.rıo G e nçler ! ('i n mD&i:k . 
17 .30 uı -.. ı,. Br.lı~md - N r rmla 

Dtmlrta7. 
17.~ Ç•l1'!1r.ların aaalL 
ıa.oe ~ret ••r.nltr -.all 
18 2ıO Çıtte f&.lll, (Şe:bnu •e Ye

,-:f.h .,. · nıınl. 

l~ 00 ft aberltt. 
l!.l'.1$ T•rtlıten b l:r rar..-ak. 

lt.ıe Turban ){an.b ulut . 
19. 45 D inl • ahli Jr. i mu.ıhab&. 
J9~ Talı:.abn. 

:Jl.11 Srdotan C'aph'dan lı: ~man eo 
ıoıan. 

20.15. ftao YO ,._zt' ltel. 
26.31 5e1"'1• T anUrdt. 
2 1.0I X a.hnman lar ıeçlyc:w. 
2J .15 MU1'1a.r., 
2 1 .30 Spor gauteel. 
21 45 Bu ,-tte b ir ff'tt gld dlm. 
22 90 &rbeeı .. ı.. 
22. ll Optta:fa <2a...-e l . 
22.-U M 8. Ayan Yf habf'rJer. 
23 m rn.-ram "" kapanı~ 
1 a A<"ılıı:: •e ı>f'OVLllll-

ISTANBUL 
12.s1 A.tıhı Te rrogı-aın. 
1:! 00 Habe-rll!'r .. 
13.)$ Dana müz!ıtt. 

J3.3CI Mu:raf!tr Blrt.an. 
1'4.00 a) f"ranz L1ad M&car R.ap

Kodls1 No~ 2 b) R1c::bard Stra 
uıo.s Aılltrl Mart cı Bole"dleu 
•Batda.t Ha.Jl!ezh O YVI :l.rit. 

14 2e Sulı:ıl&r-
14 _~ J:J &u.rtor<2'dan har~r ~:tı

ı.,. 

15.00 Kapa.nl.!J. 

*** 11.00 AçıJı.ş we Alize Tmcm"dtn 
t\Jrlluler 

18 20 KorıufıDL 

lf!..N> CeJL'. t1c:e·<J,.n M>Tdlf . nlııı ıa.r 
Jıılar. 

l9.00 Haberll r 

ll, lS HtrJr.ırs !("in müalk. 
l!t.45 Rad'o ertrlltr fa.M1 heJeU 
2().15 Rad'o ~•ttt~. 
21.JO Kna tehlı ha~r!er. 
20.1$ Pran:ıı: Le!=ann opf'l'tUtttı:-

dtn. 
Jeı.50 rten;rada bn hafta. 
21.00 AIJPU ln Ya.,.'it'a. 
:U..30 İ$Uı.l n t:qıJJ.da.. 
21.40 J,! ıı z.ııı: mff muan. 
22.00 &bıte Tur. 
22.30 Bü:ti\.lı:. T!ttoutla:r IPiyanlst 

R udoJf Müllt-r - ~pp:us) 

22 <tS Hatııtr!fr. 

23.00 K1tmblyo - B«9& 'te propaır:. 
ıu. 

23Jl7 Kar~'!!llt bafıt l!-&tkı1U'. 
23 . :ı.tı Daııs Tt> raz ınü:rlft. 
24.00 ıtaııan~ 

iZMi R 
15-5& A(Jh« Te prognm. 
1a tıe-' Ze:l~tlrr. 
Ui.15 Orlı::t~ln 1lr ~ mp1(1dlle• 

rt •l R.lJDı<lııT Kcı,,.lı:cılt: zar 
!3-elıan h) Trhalkow.ı.1. Ma 
J".t:ppa. 

16.25 Güıtln llbviin. 
ıs~ Art Taıum fAhror. 
17.13 f\ql~ p«ıpamların talı:d!-

ml. 
J7.2t Kemal M181rlı. 

ti'.40 i~panyol f&l"lı:.ıian. 
17 30 RadTO ,,ı.rı ıOrllD.Jrrt lı:c-rmu 

18.20 &rbt-at r.&aL 
18.30 Se.rlı:ılar. 

Hl Ol Haboforlu. 

19.15 K~k Türk lllU~ :ıı:.orceu 
J9.U Bralırıuı":.n ).tacu danaları -

No. 5 -..e N«'. 1 
11..50 Pi)·a1K> Mus1ld.aJ Çalan Mlb 

ter Cotltbl. 
20.10 !"f'hirdtn ır.ocn lı:. habttl•r. 
l0.15 Rad~o l'&zt"tn.1. 

29.30 Kf'rl• lll'rl. 
20.~ ~pora dair 
21-IO S.o,,;1ml2'1 dt"Dffll"llm. 
2L15 f:-ahh ()rer'a - 131Yet: C&r-

ırıen. 

2LM 'Yarm n• Jl~lreUm? 
22 00 Ahm..-t ~U!I:. 

22.30 8N1ıa Te ~(lf.'T&lll. 

22.35 Tarının IK'l'.IU. 

TEKNİK ü N İVERSiTESi 
20.IS Atılı' Te Tllrk mus!ll.W. 
:Hl 4... Program 
20.41: Bl!'t-Uıo.,en: Fa majlor, 1. sen 

rcıtl. 

:n .10 Rrat<m~ "'" n'l.a'Or K,man 
kon(ertNU Çalan Yt>hudt 

Menubln. 
21.49 lıl'Hıdf"l!:schn •<"'*;ırltt!O Brll 

Jlınl.-f'•. Çalan: Jorına Grau• 
daD IPl,ancı). 

22..00 Pt:tıcnm -..e kapanı"-

9·7·1954 ClJ!Jl.4 

ANKARA 
7.3$ Kuran-ı Kerbn. 
"1.4$ Jlabt"rkr "t't' h&Ta raporu. 
8.00 Karma MN.b m.n.zıtt. 
8..30 Andre Koalaftf't:I f'iJ"k..ur&.n 
S.00 GU.r.tl n pr~rıı.mı ı-e llapaıı.1, 

*** 11S8 Açılış ve Prottram. 
J2 00 AUt"r rıa&tl. 
12.30 Mu.alil Muk•cldrr Atakan. 
13 l'IO M 8. AYtlrt 1'9 habfrll!'r. 
13.J5 Lula Tul'tıc-•• flplk Arjaı.ntln 

t.&nfO ork.-.tn.ıııı. 

ll.30 ôılıe ıuet•ef. 
13.45 C:jta n mt)zltı:t. 

14 00 RaTa npcını ak~m. p tofta
mı we lı•ran ı s. ••• 

JI _~ A('ı\19 ,., ı·r<'C"Tftm. 

)7 00 V1tl\l(\F. lı:l'mlıDctl.ar. 

17.15 F.ıoln AIOt>mlr . 
11.~0 Va r yete mO•·tOI.. 

lT -45 Kıln-.e fMJı. 

ıs.ıs Ct'1tıt M>lclar . 
ıı . .ıl!ı ouı B.atY - Mustafa ;::ıe,..,.11 
l! cıo M 8. A~ a.r1 •e babforler. 
19.15 TJtrlbtf'n bir yaprak. 
19.20 YıoJnız vaıalf'f, 

ıt.:m l<<ıJ·ün r.aau. 
ıe 45 Yurttan a'aler. 
20..lS Radyo ı•r.et<ll. 
:Mt.30 ~' • • 11-':"la.nlntile 'J"fuk 

mö~1R1. 

5e Radyo ır.- run.e eaaı. 

21.00 Serbest -.aL 
21.lS K abftre ıntUltt. 

21.30 Rarıanın turı•m Jı:c,nupn .. ı 
21 45 Pl'ffrıdiF;ırılı rıomcUer. 

22 m Serbf'8t Mat . 
22.lS Nuneı Enıöa. 
n 45 M. S. Ararı ve haberler. 
23 D6 f'N«T• rn -..e ll&f-'lırıış.. 

tSTANBUL 
12 57 A-nh11 Te l"'Ol'r••· 
J3 00 Hıı.hrrlf'r 

13.JS Dantı mtınfl, 

13.30 Aamt 1f'loll;l!'r. 
JA M P.f'· 'ır"' f'!""ı,. .. ı h:ln mOzlt. 
14 . .20 Nrt>ahat Trdlbaş. 
14 45 Fılm ,. ,,., ·• •B'ng CrTI!ıby) 
l!ii 00 Kapaıı111 . 

*** 18.00 Ac;-ıluı •e 11J'W) Poss!'den 
eartllu. 

lPI 15 Tfıtklllı>r ıffacan Tunç). 
ıs~ 
lR .40 
19 .Cın 

lll. 1~ 

19.'J<I 

Kcınnl!lfta. 

()an._ ırıGrlf1. 

H.:ıt,erlt-1'. 

•·d 110k· tı Galan: Şt'rlf ~u 

tı U tın TafTAD.,. 
1'adTr> _.,!,....,! ort-Htra•n knn 
ıom tdarf' t<drrı· O-mal Rttlt 
~ ... 1111 w " ............ p.-.•n-

nl No. .. •N.•1 m1t.l\M b') A
h·ll•.arıcır ~cırC'dın .,,,,,. ,., ,,~ f 
f!f'n t'.IJ'f'f'Plrıdılın .. ro~ ... ~. 

to. ıs Ra(h<> c-a.uı~ı. 

20 U) Kın ffhır babt'.rlUL 
20 .~ e.ı.tı,·p Ayla. 
70.Sft Sohbetlf"r 
21 00 Haft.an>n et-•' ... .,,.n 
2115 Radyo Klllllı: Tftıt LL,.c.. lı:td ,.,,...,,, 
22.llO Ktw'..-.ma 
22. ıo ,. ... n•l fl"'d"'~"k Cbqıbıı rl· 

J&no mf' r . .. ....... 1 <ıSI ndııl\rı 

O)). !S tKııtırrılaF) Çallı.o 

~rf"~Ln ı. ,lrıa~. 

22.lö 1 #' ' t"'r Tc•ur.g Yf a:rlıada"ıla• 
n. 

22."15 Hahf'-Jrr 
... ~ 

la.r. Unt'nı n ~,.. f!Tll'I.. cıptTMın-
11 ffl Dans muıe.s:·ı_ oı... Mhm ln). 
21.30 Orn-a )l(>!) flfft fVlnf"f"n74"> Eri 24 fll K• r·••H· 

1 Z Mi R 
15~ .,\())~ Te Jll"OfTUll. 
ı e: • Sarkılar 

1,.,. G tta.r amıaıı . 

11..40 AJl.ettm l'e-n1W'7. 
17.tıe Bl.ndo ,..,_......_ 
17.l.5 BMtın r r t'.llP'ramlann ta:ıı:.dl· 

m L 
17.28 f.t-rbn.t f&&l. 
17.30 DunntH Y•Z)('"loflu. 
U! 00 Cnıtll ~ Ol"lı:f"Ftralarlyle. 

1~ 00 H&Wrlf"r . 
)!i. 15 ime 1&11 ; ~ HJl'U taıo.h). 

20 .• Z&.ıah 1..-ndft" ~tilTft'. 

ıu 10 P.i:hlrd~n Jıii('fl Jı: lıaberla. 

...13 ftadye ır»-t \e-ıd. 
:·'f, ı 1f Jıı:n et; Yanr . 
21 to HaJ'tanın 1-!y-t kmlı.lt. 
21 15 JntJıh f!"fl MnF1khd. 
21 4!1 EJlfntrll hJıralar . 

21-55 Y•nn nr r)•ır~nm? 

72 C'.IO l'alH1 KaTala. 
22~ 8c'l"!'"a '"' .,._. -r-a.m. 
22.~ Y•'l"tr ........ -n. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
2ll.1S A("lba Ye pr~ 
20.JS 811Y6k o:-l:Nıra wr·.- ~ · sır 

!.hJt.-cılm S&f'En:t tıazuıuarı: 

Palib Pa*er Talı:.d!m edtn~ 
DlD(tr F.r1rı'W'a. 

~ Lıq:-t ı.. ma: f,. 2 ~~o. hı 

r:17ano tonçt·rtmu. Çaı.an 

Maıc :ı~ Mkt ıpt..-~not 

21.JO J.1~D(h;·l.obn La ma,tör, 4 
No. Ju •h&Iyan• teofonb1. 

7 15 Lltt: t: fllr Pac:aııını EtiıdO ! 

•A1-. Çaan: ~f1anlı.t; Alu&n 
der cnıntıı:y, 

2J.JJI C"hopln \a~!tr. ('ııı"a.n · Pl
Tins!it D!rm l f'Attl. 

on f'rtı ~n:rn •f' 1ı.arıan1s. 

10-7-1954 ClJ~IAR'lfESİ 

ANKARA 
.t:8 A(lb~ -we T'tt'.Cf"8n:t. 

'1.30 Gdn&Jdın. 
7 45 Halwrlt>r •e hawa raponı. 
ı CIG Karma li&bah mwntL 
fl.30 <:eıd.111 aabıah m rlodUrrt. 
!!.GO Gflntın proı:>n.mı we Iı::aroa.nıt • •• 

11..51 A('ıhıı Te rır-o;:rs m. 

12 00 .uker ıaaU. 
12.30 CeTTiyt Ceyhun. 
13 00 w. s. A~•n Tt: beberltt. 
ı:ı.ıs Tanınmı$ F Umltrdt.n par ça 

ıu. 

13.30 Ojıe ıau-tesl. 
U U StTim Taoürelttt>n ıııartı ıaz, 
14 OG Radyo batlama t.a.Jı:.ımL 
14 llll Ji:ilenttJI tatll pfOl'.·ramı. 

13 oo lta!ıP metturla.n. ha,.a n 
J"•ru, ak<;&m ı:· rotram1 • e Iı::a .. .... 

18.f-1 Açll1' 'fe prccram. 
17.flO RMS,-o (ocuıı. M.atl. 
111 oo lıı("tuz ıf"uzinak ruh). 
1e:.;ıo R.ad•o ııe ir.ıruıu:t". 
18 ~ tıırtuzıa 01ıın ba,.aları. 
1!' 00 Habfrln. 
lP .15 Tarıhıt11 bir T&prat.. 
l!l lO Ne..-ırı. Of'mı rdo'fen.. 

19 -43 ~rt>en .a.t. 
:t6.00 t·m\ır Parıı'ıan tanımış t llm 

tarltıtan. 
2CI. ıs Radyo ıauteal, 
o.>O ;l(I K !!la ıf'C'r babtrltrL 
20.3$ O.na mu~. 
21.0CI Hadıa ICGU •ohbtll. 
22. 45 M .. B .Ayarı ..-e tıabe'rlrr~ 
23.00 ~lf'nte yerlerini ~e:tı,-onıs. 

ıl.31 Pncnm " tapanıs.. 

ISTANBUL 
12~1 ACJ.ht Ye p.rq;raa, 
13..flO Habttlt>r. 
ll.)5 ... ,... .. ... ... 
13.<&:ı Radyo sa!Mı nı-tt"St.n.st kon

•rl a) Offenb&l"h Bs.rtıuol 
bJA. Ktt<:bt"7 B1t çı;n Ma
bf'dlnln Bah(ttıncıe c::) A. 
l'M:htrT•'U A'fmturr• köJIU 
dantlan flMt~~:rt\ d) Y. KJ'e 
tn Roın!'n M l'lod ıtri 

14.15 Dans m ttrllL 
14 30 Bu esnlrrt ı:S-uba.r Telr.Ja.r 

•e PıtJZ1 AJ"llangll), 
1450 Ratıanın ..... - . · -ı. 
>~ .oo Onlıttf'n Olltemn. 
l!.15- < u: mnzttı 
15-.30 S••Sımtı S6ltt - ıınllmtı 

fl8ıFt1hr. 
ıt.00 Hatır .,,lnlar. 
lS . J~ """Orkln Dlrt·r_ 1, 4!i 1'••'"-"' n.-."*t•dan ~rkıl•r. 
17 M Jhckkl Dtrman faAI hf'"Ytı.l. 
27 -41 lf &TIJI metttıpl&n. 
17 -4!1 R~~P JHrg . ı.. 

ıı f«: ... ı -=:·e C'rJr.csınuı. 

lL'lıO ()y\ın baT"aJan 03ftlı::rQ TU· 
nar ve 11. rlrı>da ıdarı). 

18 45 Vlyolonl&l Nrclp A$kın.. 
19.00 Hab<"rlf'r. 
19.t.S c ·;.; nartesı atamı Jı,,i.n mU-

rJıc.. 
19:45 l' •tl Müren. 
20.1~ Radl"o f!_"aıcttsl. 
~0.30 Kı• Mhlr h ,._,, ...... rl. 

"!!. Ra.z l!'!M'rltr1 • •T.alta "ırabfy 
.,.. ·~.,..· · .. 

2C.30 Ün l ı-f'rsJte postan. 
:il 00 Mf:rha,..: ~· . . .... "'l. 

~"'lf'Tltt l!"trJt"ptt Balı mu
•ıtıl. 

22 tıO Afitap Karatan. 
22.__JO p...... •Cl"den m.u-nt:. 
'Z2 45 Rabf'rlrr . 
~.00 Kambl;ro Dona Te prOR?am-

""· l3 C7 R'an~k Nrı r rarlı::ılı ı- . d anı 

'"" -- ~ ... , -fW'I v _ ... , .. 

i Z M 1 R 
.. .. 
15.0G 
JS :MI 

,. .. 
ıı .e 

lf>.50 ... 
17 --~ 
Hl 15 

A(''l1' •e rrf'traa. 
Olıman Ttı rrn. 
ı:ıo.;..-ak ,,. ____ .... "'h•na ao 

n•tl ,.., ...... ,~ ... Vıuıa rr \ho
cıa .,e llı<'baeı Raıı-=hf'llltn. 

F."ftrlt>k dln:leylrlJf'flf' ~ba-• 
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ALMANYA 
A.FJ\I. (100 hr) ·····- 547 

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

Badrn - Baden !10 kwl 29!1 
Brrlin Ria. (300 lrw) 3113 
f'rank!urt (100 k\ir) 505.t 

cıo kw) 48.47 
Hamburg 000 kw) 3089 

• 47 81 • 41.15 25 4-4 
Münir h (100 kw) ...... 375 
Stuttgart 000 kw) ...... 523 

CIO kw) ...... 49 . 7~ 
DENİZAŞIRJ 
20 kw .. ......• 19.64 - 25.44 

AVUSTURYA 
Vi.vana I ..... . 4R.78 _ 2548 
R. W R 
Viyana (100 kw) .. .... 3!17 4 

• (100 kw) ..... . 381' 

BELCİKA 
Brüksel 1 (150 kw) ... 483.U 
Brüksel ll C150 kw) ... 324 

DANİMARKA 
Kopenhag 1 (150 tw> 1224 

, (150 l<wJ 49 50 
K" penhag il (60 l<w) 282.8 

FRANt~ 
PARIS - iSTER 
Allouis (250 kw) 
Nire 1 <60 kw) ......... 
NATIONAL 

1329 
193 

Pam 1 (100 kw) ..... 347 
Bordeaux 1100 kw) ... 24P 
Mar<e ille 000 kwl ... 422 
Stra •tı<ı u r~ (100 ltw 1 ·-· 33~ 
PARİSIEN 
Paris- ClOO kw) ......... 28e 
Li!Je <100 kw) -........ 2U 
Limoge. cıoo kw) ...... 37!' 
Lyon (100 kwl ......... 49f 
Rennes ııoo kw) ...... 445 
Strasbourg '1 50 lrw) ••• 2!18 
Tou ıouse cıoo lrw) ·-- SIP 

HOi 1 ANnA 
Ri l•ersum 1 (120 kw) 40'l! 
Hil•ersum II (120 ltw) 29fı 

fNGiLTERE 
R. g , c. 
Sa:. t Dalgı uıuolufu 

6 30 - 8 .15 ......... 4843 
6 30 - 815 ......... 414~ 
6 30 - 8.15 ......... 31 88 
6.30 - 8.15 ......... 24 80 

1230-17.30 _, ....... 139? 
12-10 - 1815 .... . .... 19 82 
12.30 - 19 30 ......... 1884 
12.30 - 22.15 ......... 19 ~ 
18 00 - 23 00 ......... 2512 
20 00 - 2.1 00 ......... 40 911 
2000 - 2300 ........ - 31811 

lt:.PlıNY A 
N!l.TIONAL 
lhdrid rı20 

;çvı:r 
kw) ...... 407J ı

Motota (150 kw) ,.,._. 1~ 
Sund,,.all (]50 kw) ... 50!\ t 
Gothrnbun 050 kw) 3IMl.1 
RGrby r100 lıwl ...... 2!50 
P'alun rıoo kwl ......... 245.! 
Stoekholm f55 lrwl ·-· 31111.l 
icviroı: 

Seh,..rırnbourı 4~ 1'!-31 411 
Montr - Cenerl rso kw) !\.' t 
~romun•ter (150 ltwl 581.1 

/TlılYA 
NATIONAL 
~ kw .................. 457.ll 
l!IO kw .................. 333,, 
205 kw ............. . ....... 225.4 
IXİ~C'l PROGRAM 
l!IO tw ..................... ~ 
70 kw ..................... 26f 
5 ırw ..................... 47.92 

ı t/Kt:.ı:~.rnllRG 
Lllk..,mburg (]!\O tw) 12!13 

• n (150 kw) 208.• 
'IORVEC 
o.ıo cıoo ııwı ......... m 

noo rwı ......... m 
rtJO ırwı ......... ıne 

• •1('1 ""'' •·• ·•••• 1315 



30 - 6 ~ 1954 ------------------ ------------------- VATAN 

(Ba ı 1 incl le) 
Kanada Parlamento unda 

C)ttawa'da çok istifadeli iki gün geçirdik \'e 
Kanada Başvekiliy1e, naz.ırlarıy!e. mebus

~rıYte, Ayan meclısinın azasıyle, daireler er
~ nı \'e gazetecilerle temas imkanları bulduk. 
~tr ilm.cnto~u, merke:ıi Ottawa'da bulunan 
lıhtelıf müessese en gezdik. 

bıı• Parlamentonun sual ve cevap saatinde 
ta Und~k. Sual!rr bir cümle ile onıluyor, 
a ıvckil veya naı.ırlar gene bir cümle ile ce· 
~~ \'eriyorlardı. Sual müesse e~Inin bizdeki 
'il~Stimalinden e er ) oktu. Hükumetin kreıl
lt u Veya kapa ı bir noktayı aydınlatmasını 
e llıek arzusu parlamentonun zamanını boş 
~re ve uı:unuı.adıya işgale sebep olmuyordu. 
t ~ııı kıymetli tutmak an'anesine kavuşsak 
l'ııekanada par:Am~ntosunun ça•ı ma usulünil 
~. dı,>e kabul et ek ne kadar harırh o'a-

'lr l>arlamenlonun miıkemme bir •okantası 
lııun~Urııda parlamentonun mebusan ve !v.ın 
~r arının aza ı.> le naz.ır ar, yüksek mem~ır 
~ıı:e iazeteci1er ~emek yiyorlar. Btittln K.ı· 
~ ~ nın en ucuı: lokanta ı burasıym· . Kana-
ıııı~ı.etelerfnin p.ır llmento muhabirleri, bizJ Mlr.Lİ SA \'U~~IA Bı\KA:\1 - Kanada'nın 

111,ıı:ı .ıt ha ınde ~eme e ça ırdıJa... Butıin filli D\,ınma Bakanı Hon. Rroolı;e Glnton, 
~ckuekctin en muhim \e ıkı gazetecilik tt- Kanada'yı ıJ~ aıel etmekte olan ~A'J'O gaztte· 
"'' u, P.ır amenıo muhabırlerinin kurdt ~u cilerine, memleketinin .a\Unma teckiliitı halı:-
·•ı..ı:ı.•ett ,; 
;~k ır. Kanada buyuk vr dağınık .. En kında izahııt verirktn ... 
•1 §~hlrlerınde bi e "ilnlük kocaman ga· er .. saç'ı, sevimli yiizJii l\Iiss E lzabeth )le T.augh-

\e 1 tıkı~or. H psı. par'limento)u ''e mem- liıı'i tekrar ~örmek beni çok sevindirdi. l\fa· 
tbir ~e;ını takip için Ottawa'da hu usi mu· ra ın bu heınşerisi, Türk do tluğunu Kanada-

u.unduruyorlar. Ecnebi gazetc.'erin "e da derin bir iman'a yaşatıyor. Türkçeyi tatlı 
htp~~~ da bir hayli muhabiri var. fşte bu bir .Maraş şivesiyle konuştuktan ba~ka J\lara-
~tecıt ki Kanada'nın topluluk halindeki şın bütün şarkı':ırı ezberindedir. Annesi \'C 

iııin ık hayatı ancık parlfımento muhabir- karde:i hala Tiirkiyrde ya~ıyor. 
ııı 111 ~~afında kurulabilmiştir. Meclis bi- Otla\\ll efaretimiz 
Itır. H Utü~ bir bö üğü gazetecilere ayrıl- oıtawa'daki iki akşa~ımı da sefarl'timiı:de 
rı teı fer aJan ın ve gazetenın birer kö esi, Biiyük E:çi Cevat ÜstUn. muhterem a11e· 

~ıı..tler~ onu, teıeta) P makineleri ve yazılmış si ve sefaret erkünımııla berab·r geçirdim. 
1ııe i" ınnhalli g:ız.ctelere \'e ajans merkez.- Boyuna seyahat etmeme rağmen Ottawa Bü-
ıı..tıondermek uı.ere baskılı ha\'alı boru 
"4 \'ard yiık Elçimizle yakından tanışmak fırsatını bul-

~ htiJıı lt .~r. mamıştım, Geniş bir dünya göriişü. dünyanın 
a, ha u afaa Nazırı Brooke Cloxton'u. her köşesinden topl:ınmış tecrübeleri. sağlnm 
~ ı\nıe~k Ve deniz erklınıharp reislerini, as- bir ıni\li imanı, derin hukuk bi:gk;i var. Gc-
• e•u A!ı~lı ~lan Ticaret Nazın C. D. rek Kanada ile olan münasebetlerimiz ve gc· 
t;-, Jea 1 Kaynaklar ve Şimal Havali. l rek diinya davaları hakkındaki fikirlerini öğ.· 
' ıııd;k Lcsa.gc'i ziyaret ederek etraflı ma- renmekt<'n çok istifade ettim. Biiyiik Elçinin 

Uııun bcİ· ~er. tarafta müsbet bir ça'ışma hanımı Ko'ej tah ili görnılistür. :'.\lükeınıne1 
ı ~ e k· ırtılerıyıe, iddiasız. göst.riş iz g y· • ingilizce bili~ ıır, Kanada kadınlık Aleminde 

Ilı arşı• 
e~1 aştık. BUylik Kanada'yı kurmaı.. kendine mah us bir muhit yııpmışlır. Kızı ve 
\e dl kol:ınların başvasfı te\'aıtıdıır. Ese- oğlu da burada Uni\'ersite tahsi'i görliyor'ar 

~ endin! gö terme ini beklcyorlar. \e Türk - Kıınnda dostluğu için gençlik Ale· 
'l 'rec• "b · b' h t\\o , ru e mekaniuna ı mındc iyi ır ava yaratıyorlar. )lemleketi 

s~:y~a 'l''l.İYaret ettiğimiz llladcncillk ve hariçte iyi tem il mcse•e,inde sefirlerin eşi· 
"ılıtı re ecrUbe Lliboratuarı. Kanada'nın nin ve airesinin a~Tı birer kuvvet olabilecek-
.~lhan ~e~ın canlı bir ölçüsüdür. Bi· lerinl Ottawa'da!-i mı al de teyıt ediyor. 

l a1 llcr can %1 T.L. - ili (11n ı:?.H T.L. - 3 run 1 T;L. (Oll kellmedu 
taıla ll~bu tıı~llme için bez ıüD 21 kuru• alınır.J 

r 
36 AY VADE fl.E ARSA SA· 

TIŞI - Küçükyalıdan Kartala 
DOKTOR ÇtPRUT - Cilt, Sae, kadar muhtelif semtlerde. man
Zührevl Mütehassısı. .Beyoğlu zaralı, bahçeli evler insasına mü 
Posta Sokak Telefon: 433!i3. sait müfret arsalar. 

DOKTORLAR 

Dr. ABblELE.1: _ Cilt n Züh- Müracaat: Bostancı Son tram 
\'ay durağı No. 538. 

revt Hastalıklar Mütehassısı. Be -----------

SATILIK ARSA - Cerrahpa· yoğlu, İstik!B.I Cad. 407, Tel: 
41406. şa Hastanesi civarında asfa!ta 

Dr. HASA • HÜS:\Ü DİLGl· ~akın 40 metre cepheli 1685 

lUF:X - Alman Hastahanesi sa metre karelik nrsa acele satılık
tır. 

bık doktoru, nakletitiği Fener· 
bahçe Dalyan Aralık 16 No. 
da hergtin ha ıalarını kabul et· 
mrkıcdir. Tel. 62546. 

EMLA1e.· 
BOZKURT ı:~n.AK - Taksim 
Abdillhakhaıııit Caddesi No. :?3 
Tel~fon 83532. 

BOZKURT mH.AK - 30 se· 

nelik tecriibesile alım satımda 

:.rnracaat: Mahmutpa~a Hacı· 

l:üçiık Camii sokak ?ılehmeıpasa 
Ilan. No. 8 

ı::\IİRGAS Ü TC OTOBÜS DC· 
HAGl:\'D \ - Parsellenm ş man 
zr.ralı ar al;ı.r salılı)·or. Telefon: 
29974 

KiRALIK DEPO - Sirkeci; 
Tıpadil arkasında 400 ~1. kare. 
Mliraea;ıt: Telefon. 22811. 

MilrEFE l~llC Un almıştır 
DOGU AKDEI\:lZİN en büyük ça 

BOZKURT EMLAK _ 200 par masırhanesl İntibah Çuma~ır Fab 
ça Zengin Apartıman, VillA, Han rikasıdır. Ferlköy 81268. 

Dosyası mevcuttur 

1 -BOZKURT 1-::\ILAK - Rcporu-

ıuvarı caziptir. Apartman kat· 
!arımız hali satıştadır. 

trr<a N Ş,ARTLARLA İngilizce 
öğretilir. Oğrenciler imtihanlara 
yetl5tirilir. Telefon: (sabahları) 
82492. 
PiR i!'' ARA'Sl\'OR - Havapa· 
rasız kiralık ıırın aranı) or. Ta-

. !iplerin telefon 26799 mliracaat. 
KIRı\LIK )IAGAZA - Galata 
Kemankeş .Mahallesi Kölemen so 

kak No: 16 - 18. Telefon: 2112!? 

\'eliefendi ko6u saha~ı arka· 

OT0310BlL PAZARJ - Otom'l· 
bil alınır satılır. Tel: 42735. Tak 
s,ır Yenişehir Sertar Ömer 31 

UUYÜK TC(:ı.A - lOOO'i Ti,. 
sında y:ırış atlarına kiralık a· 55.-, eski Emıı öııli Halkevi ar 
hırlar. Telefon: 29974. kası Cağa'oğlu Tel: 24076. 

r OKUYUCULARIMIZIN DiKKAT NAZARINA ~ 

1 

T.:ış.radan Kısa İlan vermek isteyen okuyucularımrı iliın 1 
bedelını pul olarak ilanlarının ınetni ile birlikte zarf için· 
de ~yatan <:azatrsl trnn Scn·isi .1st.anbulıı adresine gönde· 
rebılırler. İlan tarifemiı. cKISA ILAXLAR· sütunu başın· 
da ynılıdır . ~ 

- l 

•ct QDrb d 1 Bundan evvelki ziyaretlerimde sef:ıretiml-
\ . baş .. ın e anayi hayatına atı mak 
~ ~ı i'c, R~~tcrdiği zaman bu liıboratuar zin bir ote!de yerleşmiş o'duğunu görmüşıfim. Paul'e kı aca yol veriyord.ı. 

'4 bes Y kuçfık bır binada kunılmu tur. Şimdi şehrin en güzel bir yerinde bir bina sa- Fakat samimi bir hali vardı. 
~. hır ''huı fen .ıdamı bu•nda çalı l) or. tın alınmış, miıkemmel bir hale konulmuş- Delikanlı hiçbir şey soyleme-

11 .. a tur den yerinden kalkıı. Sokağıı 

5-

) 1 KTi BASLAR' 

endes-Fr (( 1 
• 
ınsan>> 

Fransa Başbakanı'nın 

ceddi 1300 yılına ka-

dar dayanıyor 

İkinci Dünya Savaşından son· 
ra FranSanın 20 ncı Başba

kanı o'an 47 yaşındaki Pierre 
Mendes - Franee daima şöy e 
demekteydi: ·Politikadan ncf· 
ret edi,}orum. Politika lşlerıne 
karışmaktan ı.evk almam. Ben 
bır potiıikacı değili:n.e 

Fakat taassup halinde fikir 
lere aplanmamış o'ması k n

iye t 1 

disinın bugün Fransan·n l eri f'rnnsanın leni Başbakanı Pi er re l\lendc - l'rance, eşi ile evinde 
gelen kudrcUi po:ili1<:ıcıların-
dan biri o'duğunu ispat etmiş· Mendcs • France kendısinl kaşa cımiştır. Mcn1es • Fran-
tir. Mendes - Fraııce isminı :a- Fransanın New Leader'i ola- ce şo) le demektedir: 
şıyanların söylediklerine göre rak \asıflandırır. Fakat iç sı· •- Fransa gayelerıni tahdıt 
bu ailenin cedleri 1300 yı.la- yasettc takip ettiği program etmeli fakat onlara erışm~ğe 
rında Yahudı olduklan ıleri sü daha z.iyade muhafauıkir esas- çalışmalıdır. Daha az muh1cris 
rülcrek Portekizden çıkarı'an· lara da~anır. Bunlar; sağlam olan bır sı~ aset takip etmc:J 
lar arasında bulunmaktadır. para, mU\'az.cnrli bir bütçe ve fakat bu sı) asete kat'( o arak 
Fransaya gelenler sonradan a- muvaffak iş adamlarının tec· sadakat gosıermelıdır. Ga) emiı. 
ile isimlerinin .sonuna geldik- rlibe!cridır. zcvahırde bi:ıi büyük göstere· 
!eri yeni toprağın ismini iJA·ıe cek şekılde ga) ret sarfı olma-
etmiş'erdir. Yeni Başbakan u- M endcs, meseleleri dikkat \e lıdır. rakat ö)le bır de\let kur 
mumi~·etlc Mendcs diye çağırı· itina ile ele almak \'C her- mahyı:ı ki sbz.Umuz. ışıtılsin 'e 
lır. Ailesinin durumu iyi ve şeyi açık konuşmakla şöhret saygı görsün.1> 
zengin olduğundan Pierre iyi yapmıştır. Geçen yıl Çin Hin· ------,------
bir tahsil :ı,apmak imkanına sa di'nd.cki. harbe bir son v.~ril- \ Adapazarında bir sokağa 
hip olmuştur. Pierre ?ılendes me ı ıçın yaptığı ıeşebbusler S • F 'k . • 'ld' 
23 yaşında, Fransanın en genç bu haziranın 15 inde Başba .. an « aıt aı » ısmı verı ı 
avukatı olarak Baro) a girmıs- tığa gelmesini sağlamıştır. Adapazarı, 29 (Arka) - Şeb 
tir. Talebe iken krallık tara!· Yeni Başbakan daha e·ıvel ı imız. bcled ) e mcclısı toplara· 
tarlany e yaptığı bir kan~a so- mecli te söz üstüne oz. ala ak rak, 300 genç tarafından imz.ah 
nun la hem burnunun direği kı Fransanın içinde bulundueu bır dılekçc) müzakere etmışıır. 
rılmıs, hem ıte po1itikaya atıl· ımkinsız ıkları ancak bazı fe- Mec'I s, şehrın bır sokağının 
maktan kendi ini kurtarama- dakar'ıklar yapmak suretıylc ismınm, Saıt Faık olarak değış· 
mı~r. 1932 )ılında henüz 25 yenebıleceğini defa'ar a müna- tırilmesıne karar \erılmişır. 
yaşında iken milletvekili seçil- ------------------------
miş ve durumuyla rniıtena ip 1 1 I 
o arak. yaıı'ı görünmek için bı- st. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
)ık bırakmıştır. Pierre lllendcs l<ıtoot ltAnlnrı o zaman da J.'ransız meciisinin ______________________ ,. 

en genç Ü)CSi bulunuyordu. 
İkınci Dünya Savaşında gö

nüllü ha\·acı bir teğmen olarak 
harbe katılan Mendcs, Fransa
nın naz.ıler tarafından işnali U· 
zerine Fransadan kaçmıs f:ıkat 
Crzair'dt' yaka anarak Vichy 
huk(ımeti tarafından altı yıl 
hap e mahkum edilmiştir. l\len 
des hapisanedeıı kaçmağa mu
\affak olarak ) eraltı muka\'e· 
met tc~kıh1tına katılmı~ d.ıha 
sonra iogiltcredeki De Gau'lc 
ku\'Vetlcrıne iltıhak ederek Al
man) a ,.e Fransa iızerinde ~ a· 
pı an birçok bombardıman u
cu şiarına bilfııl işurak etmis· 
tir. 

Pıerre .Mc ıdes f kinci Dünva 
Sa,•aşından sonra Bretton Wo
orls ma i konferansında Fran· 
sa) ı tem il etmiştir. l044 yı
lında l\lilll Ekonomi Bakanı ol 
muş fakat birkaç ay sonra bu 
\'az.lfedcn istifa etmiştir. 1946 
da taliye Bakanlığına getirıl· 
mis, bu sef,.r de ancak birkaç 
gün \aZ.Üe görrlukten sonra ay. 
rı'mışıır. Çünkü her seferinı!e 
de enflAsyona karsı almak ıs· 
tcdiği zecri tedbir'erde kend:si
ni destekleyen o!.mamıştır. J\le:ı 
de o günden sonra hiç hır Ba
kanlığı kabul etmemiştir. l\len. 
des - Francc muhtelif gruplar 
arasın 1aki çatışmaları yatıstı
racak bir koalisyonun muvaffak 
olamıyac:ığı kanaatindedir. 

rıkna:ı, gayet lıareketli, ca?lı 
bir gö krişi olan ve ya\'aŞ 

yavaş döklilmeğe i tıdatlı siyah 
saçları bulunan Pierre Men· 
de 'in uz.unca bir burnu. acı ve 
sert bir bakı ı .,·ardır . .Mendcs -
France :Mısırda doğmuş olan 
eşi, 18 ve 20 yas'arında ıki oğ
lu ile birlikte, ~ u~ asında me5-
ut bir hayat sürer. Kayak spo· 
runu ve piyano çalma ını se
ver. Parlste başarılı bir avukat 
!ık hayau vardır. 

Kapalı ı.arfla Bursa As. Pizık Hastahanesi C. D. E. F Blok 
ları inşaatı yaptırılacaktır. KcsıI bedeli 1.636.764 08 lıra geçıci 
teminatı 62855 liradır, İha:esl 7 Temmuz 19:54 Çarşamba saat 
15 de lll, 111. V. 4 No. lu Sa: Al: Ko: da yapılacaktır. Keş'!, Pro 
je \'e ~artnamcsi Komis) onda 'e öğleden ev\ el 1st. Lv. A, t· 
llın kısmında ve Burs:ı. As. Sa. Al. Ko. da ııörtilür ve 50 lirara 
Komi yonda \er lır. isteklilerin ihale gunünden eo az uç gün 
evvel K. K. İs. D. 2. Mv. !iğe muracaatla yeterlık belgesi ;ı1· 
maları ~arttır. Teki f mektuplarının ihale saatinden bir saat 
en eline kador Komıs) ona 'erılnıesı. Postadaki gecıkme kabul 
edilmez. 1699 - (7459) 

* Kapalı zarfla 600 ton odun 6.7 1954 zunil saat 16 da Ma· 
latya A. Sa. Al. Ko. da satın arı- nacaktır. Bedelı 39.000 1 ra ge· 
çici teminatı 2925 lıradır Şartnamesi kom's) onda ;ôrulur. Tek 
lıf mektuplarının ıha.le saatinden bır saat e\'Velıne kadar ko
mısyona ''erilmesi. 

130 ton Sığır eti kapalı za rf!a 5.7.1954 gunti saat 16 da 
l\falat) a As. Sa. Al. Ko. da atın alınacaktır. Bedelı 214.500 
lira, geçici tcmınatı 11975 liradır. Şartnamesi komisyonda go· 
rulür. Teklıf mektuplarının ıhale saatınden •bır saat evveline 
kadar komisyona verilmesi. 1790/1791 - (7769) 

* Açık eksiltme ile bir Blr!ığın Kalorifer kok kar.anının Lin 
) it kazanına tah\ll \e tesisatının onarımı işi 7 Temmuz 954 
Çarşamba saat 10 da Ankara M. I. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da 
ihalesi )apılacakur. Keş'f bedeli 8614,40 lira geçıcı temınatı 
1396 liradır. Şartnamesi Ko. da 'e öğleden e\·vcı ist. Lv. A. 
İlfın kısmında gcirülür. istekli er n !hole gunünden uç gün ev· 
-.el Hv. Sv. İn~. Şubesine müracaatla yeterlik belgesi almaları 
şarttır. 1741 - (7667) 

* 120 ton ığır eti kapalı uır!ln 19/7/1954 pazartesi saat ll'de 
lzmir Yurtiçi Kıs'a A . Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Kilosu 
200 kuruş, geçıci teminatı 13200 lıradır. Şartnamesı komısyon· 
da göriı'Ur. Teklif mektuplarının ihale saaunden bir saat e\''\'e-
line kadar komisyona \'erilme i. (1967) 

~ıuteahhit nam \'e he~abına açık eksıltme~ le 80 ton pirinç 
19/7/1954 p.ızartcsi saat 10.45 de İ:ımlr Yurtiçi Kışla As. Sa. Al. 
Ko. d.t satın alınacaktır. Bedeli 80.000 lira, ieçıci teminatı 5250 

lıradır. Şartname i komisyonda görüllir. (8395-1967 1968) 

* 5 Temıtıu:ı 1954 Pauırtcsl saat 11 de Balıkesir Lv A. Sa. 
Al. Ko. da 25 ıon Sığır eti kapalı zarfla ısatın alınacaktır Be· 
deli 55.000 lira geçici teminatı 4000 lıradır. Şartnamesi Komis
yonda ~örlür, Teklif mektuplarının ihale saatınden bir saat cv-
\eline kadar komisyona verilmesi. 1782 - (7764) 

- Randl!vusu olduğunu söy
ledi ve bana bu mektubu ,·er
dı. 

tı tk .., a takım takım bınaları \'ardır. · çıktı. Serbestti, Nem'i a rıını 
ı.tı,, 

1 
c . a nvide daha ,.,,nı· daha ve· Ottawa sefaretimizin askert atn~est, b:ış- .1 k 1 1 ü ü <ı " e • " • sı ere • aee e adım arın y r me 

l~r hıı;u bu•mak üzere ~yuna çalı, ılı- katibi, ikinci k3Cibi hep kıymetli vatandaş- ğc başladı. Bu adamın aç:k 
VA%AN~a.ı OloM.it\ * ÇEviaf#• 1'm4tı.,4.E. ~~~ 

-28-' lı latl' iğ 1 fabrika ve teşebbüs, halledil- !ar... Fakat münasebetlerimizi geniş ö'.çiide özlü ve samimi oldağu mıı-
~ 'lıullıtı 1 tc.knik da\'atarı buraya geliri· inkişaf ettirmek ihtiyacında olduğumuz bu h:ıkkaktı. Fakat Paul, zihni aL 
'"(! h n Ist r d bii~ ük memlekette bir ticaret ataşeliğine şid- tüst olmuş. içinde derin bir - Sw.ınn .. James Swaıın mı? du. Doğrusunu SÖ) !emek lbım sindeki havadisler de ho una 
h Ükt. ı 8 e edeceği bir mesele ise Çok teessu-f derı'm "ma o gı't· "eli se m clı'steki kil "k gı'tmı'..+f. Pa""'ı'sı' Cots\vo d' .. aki tt•b ı..ıoı t h b il h'b' deUe ihtiyaç var. Ataşelik bir ara'ık kurul· öfke uyanmıştı. Kötil bir hare- c ... ., r: e mev p.. ıı• " " 

Garsonun uz.attı ı mektubu 
aldı. l\lecllsın i mm! taSl\'an 
zarfın üzerinde ken ı yaz.ısını 
gorUnce suratını a tı. Ne aksı
lık! diye duşundu Kcnd.slnden 
raqdc\u iste~rn tanımadığı bi
risine verdıği cevaptı. Burıu 
tamamb le unut mu tu. LAkın 
Hrmls olduğu sbzlı daima tut
tuğunu ld ıa etmekle ıftihar 
ettiği için artık geri dbnemeı
di. 

• ıııa esa ına. dt'ğ e ıı a ı ı- k t b 1 1 tı. Hem de bugün öğleclc ı son. parlak de"lldi. ?ılunta:ıam bir serimlerde ıvi bir vaLiyette idi, 
~e Yapılı 'k ·ı mu • derhal netice almayınca kaldırılmış. Hal- et e u unmamış o duP,una e· n • .., 

11 
• ıa Yor. Demir \'C ce'ı · mt es- nıındi. Serbest bir mem?ekl"t~e ra büsbütün gitti. Al!ahtaa çok şeki:de toplantılara gelir, par- ufukta grev ihtimali .>oktu. Bor 
~ l!tınt~r takım takım fabrikalarda, buki harici ticaretinin yekfınu scki:ı milyar hic kimsrnin ona ne yapacağını çekmedi .. dedi. tisine dalma sadık kalır, her sada e hamı yükselmişti. 

ı.. lıeP lıı·erın<1e yapılan i tihsal faali);et- dolara varan Kanada ile hiç bir alışwri~ kur- öğretmesine lüzum \'l>ktu. Po· O gece geç \'akit Pauı karar sene Lordlar Kamarasıyle mec- Gece ortalık hafifçe d~naçek 
~~ra a 

1
1 YürUtmcğe ve yenilerini ara· mamamız. çok acı birşeydir. Böyle şeylerde listen emir :ılmak gliciine git- \'erdi. Londra'ya Wtstmlnster )is arasında açılan golf mii a· miş, toprak katıllaşmı tı. Şlm-

lla lllkfınl i' .
1 

b" sabır lAzım ... Karşılıklı ödeme imkanları hu- misti. Böyle bir baskıya ını;rıız adrC'sıne bır mektup yazıp go;ı- bakalarına iştirllk ederdi. Her di de güneş açmı tı. On d .. kı-
t ı.. a ta ar \'ar. Den ebı ir ki u- • b k 1 derdı' s"·ast d mı le h' d b 1 kaya kadar arabası kapı'a ge-v~r ll:ıy1 ı susı an ·a ar vasıtasıylc ha:urlar.arak bir de· kalması, günlerdl'nberi yapmak 1

J n a n n Y ın e u u· J 

•da t \'e madenci'iği mlnyatiir f k · X\' nanlar olur Bnz.ılan Bı' ı ...... lecak, b'.r saat sonra •I" kırlara . "' eın1·ı a temel uru'ursa, nıiinasebet alıp yürüye· ıstl'YiP de yapamadığı bir eY- • i eJ ın ... " 

ltı~•,ı"' oı.ıı 0 

1 edllml.tir. Kanada için · k ne kafaca ne de meı.i"et"e bu gıdlp do"up büyüdU 11 u' yeı'.erln ·•. " bilir. O :ıaman hem Kanada'ya mal satarıı., len yapma arı.usunu büsbütün J ..,. ı; 6 
1-~ a ııa rmancılık. balıkçı' ık \'C ı.l· uyandırmıştı. Wort ey'in liberal mebu u me.,·kii i5gal etmcğc 111.>ık ol- teml:ı hava ını tcneffıis edecek 

''Ilı ••· aıt teerübe•er ve tetkikler için hem de kereste, maden direği, kağıt gibi baıı ·Swann'ı muhakkak görme- her ekim a)ı basında etım bol nıadığını s!iylerdi. Her i)i ad - tı. Üç dört f}i arkadaşla av-

~ Jtı ..... malları her yerden uruz olarak Kanada'dan h bl bük"' t d l k " b · , ll ... uesscseler \'ar. !iyim. Vakit geçme:len ve saa· ge llll' gıtmeğı i mal etmeı.dl. mın r ume a amı o .ımı· anaca tı. ~eni lr cıns köpek 
~\ • 1 temin edebiliriz. o d d b ld " 1 t üb cd kt' ~ t llra Iı do tumuz tin geç olma<:ına rağmen der- sıra a a ı ırcın a\l me\'· yııcat>ını, asıl karısıııdan mu • a mış, onu cer e ece ı. 
tıı t• ııı .. ı A Kanada'dn kendlmiı.i tanıtmak için a)Tı hal görmeliyim. Bana ihtiyatlı simi idi. "George Blrley kli) lü hiş korktuğunu, 0 samimi " Tam o sırada içeriye sakallı. 
'°il 'lleı-1c nkara ve Wa hington gibi bir büro kurmak belki kiilfetli olur. Fakat d:ı\Tanmamı ve td5s gösterme bir a!'enin çocuğu~du. LonJra- candan tavırlarının sahte ol J- te bıyc i ''c sa:ı;gılı ~aslı bir 
df' b r iche.zı olmak üı.ere kurul:ın ve yirmi be seııedenb~ri Kanada'da yerleşen ve mcmi tembih etmişti. Demek ki daki mu,·affakiyetin muhim bir ğunu \'e eğer karısının ftıbarı gar on g 111. Gcorge bu otelin 

t 11 bur ır ... ParlAmentonun yüksek gazcteltrde çalışan Sabahattin Akpınar'ı New hakkı varmış. Başıma geıecck- kısmını da karısı Lady Ursula ve muhiti olmasa çoktan mev- ha\asını se\erdi. Eski an'an"-
'ı- r 11 ını s h' 

1 
leri tahmin ediyormuş. Derhal Ancnrter'e borçluydu. Onunla kihl kaybedip çekilmeğe mec- lere sadık kalan bir idare şekli 

~ ~ Orlllan e)TetUk. Etraftaki ne ır- York Haberler Büromuı:a bağlı o arak çalış· harekete geçmeliyim. Daha yük evlenmekle :ibrral partiye men bur kalacağını söy!c) enler de ' rdı. Kendisi hertUr'U > e 1 lk-
•t ~~ ltır blar, Park' arla Ottawa'nın trırsak çok iyi netict!er alabiliriz. Sabahattin sek makamlara baş\·urmanıı sup olan en maruf ııllelcrden vardı. ten nefret cttiı!l fçln burada 
t~ Ilı tıt0 bil~ manzarası var. Akpınar'dan Vancouver'e ait yazımda ayrıca tavsıyc eden de Swan:ı değil hırbıne inıisap etmiş oluyor- 0 s:ıb:ıh Bir e)'in keyfi ye· kalmaktan ho anı) ordu. Gar-
t~ e l\ asında tertip edilen btr bahsedeceğim. miydi? du. rinde idi. Ekspre~le yapmış ol- son: 
~ laııre ~nada'nın kıymetli B:ışvekill İşin esası şu ki Kanada ile miinasebeıle- Aeclr acele yiıriiyerek hasta· Wortle~ 'de herke tarafın duğu seyahat rahat geçm-.ıi. - Bl d !ık nlı ge mlş, sız.1 

~~ >le t~ le, diğer nazırlarla. parla· rimi:ıin her saha ve i tik:ımette genişlemesini nenin önüne vardı. İhtiyar ka· dan çok sevilirdi. Samimi \•c Queens otellndl' ayrılan dıı1~c- görmek i&tiyor, d di. 
\.., it\. rar tekru konuşmak fırsat- esaslı bir dava diye e'e almalıyız. Bu sayede pıcıya görmek istediği ha ta· sadl' tavırlı~ dı. Hayır cemiyet- de jambonlu yumurta, kil bastı Birlev gazetesinden gözleri· 
"l) t lıa temin elfebilecrğimiz maddi ve manevi fay- nın ismini söyledi. Adam def- lerlne yardım etmeğe daima ve böbrek ızgarası ne kızarmış ni ayırdı ve kaşlarını ('attı ve: 

•11 l'icı" N tere baktı, Sonra göz.lO"OnU al· hazırdı. Muvaffakıyeıı· yüz.un- km-'- e k k " · k Ki ı k ... 1 rl 

- Pekalft, gel in. dedi. 
Biraz son•a Paul içeriye gir· 

di. Blrlcy tane l beş şilin kıy· 
metınie bir sigar yakmak'a 
meşguldu. Nazık bir tav:rla 
Paul'un e ını ıktı, ma~anın 
yanındaki sandalyavı işaret e
derken sig rının duman'arını 
s vurdu w: 

- Sizi bekli~ordum Ne var 
bakalım? Bir fmcan kahve içer 
s nız d~ğll ml? 

- Ha)ır, teşekklir ederim. 
Paul'uıı reng sapsarı~dı. Fa. 

kat ) Uz.ünün a:ılmll ve !radelı 
Hailesi mebu un üzerinde fyf 
bir ttsir bıraktı. T rb H'I 'e 
muvaffak olmak ist~~ en ge:-ıç· 
'ere elinden gC'hllği karlar 'ar
dım ctrncktrn \k a'p·dı Bl5v
le zamnnıa~da himaytklir b r 
tanr takınırdı A~ i eda ile 
c:unl:ı•ı ~öv rdı: 

\'~ 'ı"' ı. ezarctinln l\lara ta do· dalar hudutsuulur. 6 e e.- ) me ve ·a·ıve ıçme • - mse~ ·a·1u e emem 
ıı ara~ın ebedi &•ıkı olan 

111
• nına doğru kaldırarak bıı~ını den fıtri meı.iyctlerinl kaybet· le meşguldu Kcn•lls'nl pek iyi On daklka)a kader ırı1 ed!ını 

,. .,, " Ah111et Emin YAU\IA?\' il d .._...,. _____ , _____________________ ....: sa a ı ve: memiş bir memleket çocu uy· hissedıyordu. Courri,.r gazete· dl~c ce\•ap \'e di • o\t'ltlc;ı \Orl 

----------------------·---------------------------------------------------------------------------' 



Truma·n 90 ya,ına 
kadar yaşamak istiyor 
Eski Baıkan «Cumhur· 

baıkanlığında gesirdi-

ğim her seneyi iki sene 

saymak mümkündür. 

Şimdi arzum sadece bir 

I 

1 
Amerikan vatandaıı 

kalmaktır» diyor 
'~~~ ~~~" 

A merHi.an..n e::ı'ı-.i Cumhurba . 
kanı Trum.n ıkı miJhim a. 

me ıy .. t .. eçu·di. Sıhhi durunıu 
i~ı'.eşmekte olmakla beraber h 
nı.iz ha~tarl<~declır. D<>ktor ar ) a 
kında tamamile ~ile eceg:nı u 
mit ediyorlar. Trum~n hastane 
dt'n çıkar çıkmaı. İcdependec
c::e kasab.ı.sındaki evine ç kil· -
rck sakin hayatına ka\uşmak 
n1 ·ttındcdir 

lndependcnce, ::\lıs'iourıe t. 

y;:,letinin K ınsa~ Cıty ~c hri ;a 
kınuıdadır. Bu ha\ ali ço · miK· 
ta.rda buğday ve sıgır yetişti .. 
E lı:ı başkanın 600 hekt .. rltk kü 
çi.ık blr ı;ıftliği vardır. Fak:.t 
Truman <;iftliğlne pek s yr k 
gıder. Buranın idare~ini kardc
~ıne bırakmıstt . 

Truman çift.ığıne se)rek ~ !.
mek:e rab ·r iyı bır çi!t(i<lır. 

b·r zamanlar ha~·I çih ~ürmuş 
tür. An'.lt::>i •onun kadar d .in 
\e dilı süren çıitçı az.dır. der· 
di Eskı ba1kan g nç yaşta çıft
c;ıli-ıtı bıraka.ak bir tubaliye n1a 
j!;aza ı açını~. [akat işleri ı'ı !'.t 
mcdiğirıden dükkanı kapatm1ş. 

tı. Bu:ıdan sonıa biı· ar ... lı ·hl· 
kım oldu, bir aralık politıka ha 
)atına atıldı ı.: a aıı s çi'di. A
)an UJ::>. iken düı ı.ist'ü~i.ı. UT• 

i timaller e mucadel\.si k, ndı ı· 
nL herkese Sc\·dırcli. bu s<ı) rd~ 
Cumhul'başkanı o'du. 

Trumanı oturdugu ehiı e her 
kes tanıı·. Bunun ıçın so 

kaga çıkınca bt:f,.•ok el sıkn1ası. 
riam \'ermcsı laıım e r. F..ik 

başkan h.-r ::ıabah ...... 3t a·ııda 
ka'kar. Gaı~tesını okudukt.n 
sonra )Uru;u e c,;ıkar 'Yürüru -
ten dönünce kah,·altı e<ler \ 
dokuzda bürosuna ~ıdcr. Tı U· 

manın bir i~ hanında bir oda
d.l:n iba.ret bt..iro u 'arJır Zı a 
ret"t'rl burada k:..bul ed h.ı· 
t ~tını bura a yaz .. r Bır '...atn> 
hu i~lerd ken<luln.- ) aı d m e
d.-r. 

Eski ba,kana ış ıçü b• vu
r.ın:ar da vaı dlı B.a,.k. D bunla· 
rın hep ı c ıu C('\'al>ı ı.:tıJr· 
•Ben de .!->ııın gıbi i~ ıtım. 'iz ı.Ie 
benim yapn~ımı ·apın!• 

T um.ırıa idare 111 clı;:,i aıalı ı 
i<,·ın he taraftan nıurac;a;.:. 

a \:~rdır Bır p( tro~kum:ıan .. a 
ıı bu \'aı.ife içın kendıslııe ~ nt.· 
de )arım mı ~on dolar \ermc~i 
tek.lif e·mişt1r Truman :ekEf!e 
rın hep:ı.ıni rcddetmi~tır. Ya!.:;, • 
la:t'lna .buı1ıar \>. ni <lcgil, .:skı 
Cumhurbaşk.ını üı ,·anını ı,:.ı 
)Orlar demi ur E.r,kj ba kan 
hatırat 600 hın do'ara sat-

Truma.n, ~.,i 'r kızı 

nuşllr Şıındi bunu t~man1.-.mı 
i:.t çalışı,yor 

Truman tam or a tab.ıkaya 
mensup Amerıka ı tiptu·. Sade, 
S0tkin, nazik. fakat icabında dı• 
nıir gibi sert ,.e inatçıdır, Ba~
kanhktan çckı'.dıkten :-.onra bir 
otomobil satın almıştır. Bunu 
baıan k n:Ibi. baıan karısı kul 
lahır. Bayan Truman araba~ ı 
) a\3Ş surer KoC<tSI be sürat 
meı aklısıdır. F .. 'kat sıra kimd 
ıse vo·ana o geçeı öteki ~e,, 
çı.karmaı. 

Trum.ın Karı:-.ını <;ok se\' ·r 
ondan .pat.o ı• diye bah~ dc-ı 
B<ı.l a:ı Truman bu.;ünkü ha) a 
tından c.:ok n1cmnundur Be}«ıl 
Sara} i• .. ne'erce rahat ·ıı oldu
ğunu Ol er. fakat T.-umaııın eıı 
('Ok ·evdi~i kızıdır, kızı konser 
\Crm~k lÇtn s~yabate r,;ıkuğı za 
m-ı.n hr-r ;;::ün kenrlı~i;ı-le ti'.' e· 
fonla gOrüşür. •o olmadıkca ev 
bo§ kalıyor• der. 

Esk I ba~kan ~imdi 70 ya!'ınd~ 
dır. Doıı.tıarına e 1at90 )·ası 

na kadar }a:amak nı ·etinde o 
duğunu s0.} :er~ Şımdi .!taçları 
bemb<:;aıdır. ePercc de za~·ıf'a 
mıştır. Dostlarırıa~ •Gerçi 70 
'.' aş.nda.) ım. Fakat Bcjaı. E\de 
gı-cırdiğın1 .s<'ne·erı iki mı!oı.i 
aymak lılıımdır. Bunun i~iıı 80 

ya..,ınrla .. ı~ ılabii im~ der. 
·rruınanı:ı başlıca arz.u~u ~·ıft 

lığin le bir kütüphane japtır· 
nl.ak. doıı.yalarınt buı aya 1ıak· 
!rtmekıir .. .\m rika Cun1hurbaş 
kanlarının başkanlık e~nasında 
tertip ettik1rri dO'S) a arı Bcyaı. 
E\.'den ayrılırkrn götürm( \rri 
.3.dc tıir. Trumanın do'Syaları ta· 
marn 12 ton tutmaktadır. Koya 
cak yeri bulunmac.hğı için bun 
Jarı elan ai;ı.mamı:,tır. 

Truman cıskiden poker ıne· 
raklısı idi. Cumhurba!;kanı o'.
duğu güod nberı bundan \'az 
geçmiştir. Şimdi arasıra bri<,' 
OjnU)Or. 

E.:ıki ba~kan ken:iı;:,h e gör·ü- 1 

~en bır gazı.:lecinın: 1 
Üç:rr <lr•~lnda toplantı ;)1 

b:.r e:ice 'erebilir nıi? 
Sualine ~u c,,,·abı \ ermı'-lir 
- Bt'.nıcm. elimde rapor'ar 

~oktur Bu .l\usu~ıa ii..,er va•.an 
da:, ardan fazla blr ş y Ö) ' c 
n11·m. 

Trun1;.n cuger bazı ua:ler 
hakkında dcmi~tir ki: 

• - Bir:eşmiş \Jılleıt r iyi 
bir te~· kklildüı. lft>-ni.iı. ha' ~ı 
gıçıa~ıı.. bu S:C"bep·e p k falla 
~' y·er bekliyem '.'it, Bi e .. mi$ 
)fi'.letlcri tcnkid edrnıer inlirı:ıt 
çfardır. infüatçılık i e !eliıkot 
tir. llür mi'lrtler arasında ya· ı 
k nd.a sıkı bir tesanüt o acaktır. 

JktısaUJ \'tı.Zi:o,:eır gelincl". Cum 
hurı~etc,:ilrr daha zi~ade ban
krrlerr, -.anuyıcılcıc );:ırılıın t-• 

4liyodar. Fakirler güç ''aziy t 
tedir. Ge:ecek s~('ımJe partin1 
( Drmokrat Parti) için çalJ~ac:-a
ğım. Kendim içın bır ,ey isl • 
miyorum. arzum p ... timin ka
ıanm-..'ilı S.lciete b:r \atanj4~ 
ko.lmamdır. 

Cumhurba}ka: 1 Eisc-nho\ve i 
se~erim, ktndi!o.ine hi.ırmı:tlm 
\ar. K1;!.meCi bir insa .dıı·. Fa~ 
kat biraz g ' ktir k.ifi dere~ 
cc1 .t aıimk3· deği dir • 

İk.ıncı Dünya Jfarbinin sonu· 
n. dottru atom bombrt~ı ku 1 

ıanılması h;,ıkkınıla \'erılilti k:l· 
ar hakkındaki suali su suretle 
Ct'\;(plandırmıstır 

Bu ağır. nl '.'l·u:i~·ctl! bir 
karardı. Fakat icabınr\;ı mcs\ı· 

liyeti ) ük~enm{'k ıaıımdır. Bu· 
:-lit icap etse atom bombası· 

nın ku!lanılm.ısı hususunda bir 
dak!ka tereddüt f'tmez.dim. 

l' AT N 

SIRASI GELDiKÇE 

Se~inı Kanunu 
degişirken 

Yazan IHSAN ADA 
yuı urlukleki /:iec;im Kanuniyle iki genel, biı kısmı seçim 

Yarıldı. Kanunu, kazanan partinin iyi, kaybeden partinin 
)anhş \-'C f'k~ik saynıa!ıı ve durumlarını böyle .)Orumlamaları 
labiı :-ııtyıl:.ıbilir. Şika)·etçi partiler arasında, L.anuıı tasarı ha
lindeyken :)l,clis'e getiren C'. H. P. bulunduğu gibi, o zaman 
da, bugı.ın dP itiraı <'den{'. ''· P. (CV \elce .:\1. P.) vardır. o va
kit si~tem 1 begenmiyen D. P., 19.50 \'e 1954. de iktidarı alınca 
iüraıdan vaıgeçmjştir. 

!-ıeçiın kanununda 2 mayı~lan önce •esası• ilgiıenaiımiJ en 
ban tiegişıklikler .Yapılmıştır. Şimdi de l\lecıis'leki tasarı ile 
)tniden değişikliklere te'febbti& edilıni~tir. Tatbikat Seçim 
~anunu'nun ak.!taklıkları olduJıunu gö!)teri}'or. \'apıldığı zaınan 
llinı Kurulunda. :\leclis komisyonlarında bu eksiklerin ne 
derece)t kadar düzeıtiJmeğe çah5ıidığ1nı bllıniyoruı.. Çogunluk 
sisteıninin Lu kadar nisbetsiz bir temsil yaratacağı, büyük sa
)ıda o,v'un l\leelis dışında kalmasiJle )Dk olacağı. o ıamanlar
ta dt1)unlıl1J1ediği le halka anlatılmadığı için ~eçıncnler bunu 
kendi kendilerince izahta güçhık çekmektediı·ıer. Kanunda an
eak "~isteır.te ait olmamak ~artiyle• değişiklikler yapılabilece
ğini n.ışbatan istanbut'da 2 ma)ıstan önce gazete başyazarla· 
rına ' 'erdi!;'i demeçte sö)·len1i~ti. Yapılmakta bulunan degişik· 
lık de; tererrüat gıbı gOrünen noktalar üzerinde ohnakla be· 
raber adaylık \e oy \'erme 3isteıu1erini degiştirdiğı için ebem
rui;-ctlidtr. 

Memu~Jar1n ada~lıklarını .ko)ıbilnıeleri için seçimrfen altı 
ay ouc,. istifa mecburiyetleri onların böyle bir karar ver

ıncd t n önce ciddı olarak düsünmelerini gerektirecek ve belki 
df' mııhale(et listelerinde iktidar partisi listelerine göre me· 
nuır arta.)' daha az görünecektir. 

lliıkimler \'e men1urların parti propagandası j'lpmaları es
kiden de ,lasaktır. \ 'eni konan hükümde •herhangi bir partinin 
program \e nizanınamelerini Ol'ınek \e)a bunları i.)i gördük
lerini ~öylemek.ı cezalandırılnıaktadır. Jt:lkim \·e memurlar da 
b~rer .v_urdd~ş olarak etraflarında olup bitenlerle ilgilenmeği 
hır \.ilZıfe bıleceklcrdir, l\Jucerret · i~ i gördüklerini söyltnıC• 
lf'l'İ suc.· ~a~·ılmaıualı, bunda aneak propaganda kaı:.ıt ve un.::ıur
lan al'annıahdır. 

Ba\ıh li..,telerde ada~·J;tr ~ilinir3e silinnıemi5, yen.isi yaz.ı· 

~ır"ıa ~aulmanııı; kabul edileceıine dair hüküın, ka.rma listeleri 
onleınek ga)esini gütmektedir. Fakat. bu seçmen iradesine 
karışnıa \e ııani disiı>linini gen~ıetmek 5ellinde addolunabilir. 
Parlil<"r karıaat birli!lindf' titiı da\ ranmadıklarına \'e listele· 
rine deği5ik görii5te ada)'lar aldıklarına göre. ad silme ,.,, .• 
~·eni ad yaznıa hakkının ~eçmt'nin elinden alınnıa.ı,ı, onun ada~
lar1n <ijalı.ı,ıyellerl uıerinde durarak duşunmek salahj)elini or
tadan kaldırmaktadır. 

\'olıt.lama)ı kat.anam1_yanların bagım~ı:ı vela ba5ı..a parti· 
den etimr girememeleri ile bir ada~.ın .ayrı iki partinin liı;· 
te .. ine looonulamama.ı,ı hükmüne &tlin<'t: Partile r uphtsiz birer 
dukk;ın gibi Lolaj girilip ıı;1kılan yerler ohnamatıdırlar. Parti, 
a~ ni ülküde in"ıanların, bu 1ilkülerini gerçekeştinnek h:in top
la ndıkl-:trı Kurumlardır. Ri1de buna U) uln1a taamüHı doğma. 

ıuı!jlır .. \) n du5ünü)te olan kim..,elerin a:lhİ partide bulunduk· 
ları göruhn<'ktedir. Partilerin programlarının birbirine b'nze
ın<".,i dt f;,ı.da)laı·ın '!! "'İllt>l'\.t>killeıinin partil~rinin pro:ıam· 

larıııa ha~lılık 5öyl(' durı,un okudukları da iıphelidir.) birin
dtn t.ibıirüne grt;mcgi koıa,·la.ştlrmaktadır. 

Son "ıe\·İınde bir ada)ın iLi Jlartiden birden ada\ ~ıkıp ('ı
koıını~ac:agı t.arıı~ıııa konusıı olnıu~ ,.e Yiiksek Seçiın Kurulu 
ıuıı'ıhet karar \trnıi)tir. Partiler ar.a~ıoda kesin a,\Ttlıklar bu
lııhına.vınra. bir partidr ~ oklaıııayı kazanaını}anın ba. ka parli· 
)'e haı.;vurma\I olagan karşıla.nmalıdır. Zira bu gibi bir şahsın 
harek,.tı, 'ieçildik1en hemeu sonra ı>artisinden a)'Ttlan \'e)a 
b~ııkıt bir ı>arth·e giren milletvekilinin dunıtnuna gore çok ha· 
fi(lir. { ünkii seçnıenlere karşı o parti ile \ 't programı ile he· 
nuı laahluuıe girın•ıni!)tir. 

Ta .. an. or,e('iın sır3\ında rad)olarda partilerin propaganda
larını kaldırınaktadır. Bu, nıuhalefetıerin ıı.eslerinin ıanıaınen 
Lao;ılnıa~ı dPm•klir. •Oe' let \'f' hüklımet işlerinde ,·aıife alan
ların bu i i<'r etrafında lapacakları konuşmalaı la bö)·le alilkalı 
daire v,. ıntH"\-;eselerin kendi raathelltrinl gösterir eldide ,a
)ınl ı yacakları her hirhi n1albua. sinema ve teıııı.;il )'ay ııı ları 
lôi~çinı proı1aganda\1 nıahiyetinde "layılmaınaktadıl". Bunun "ıı· 
nırLnı ta~ iJı etıntk gU(.'hir. Bir hükıimt adamının su .l•ldan ~u 
yıla k:tdar rilan ı>arli iktidarının icraatını Ö\meo;İ mahiveti ili
baı h le> bi r propagandadır. Nitekinı \'iıksek Seçim Kıır~lu bu 
g('rtkfr lle C'unılıurba~kanı \'e 8a5bakanın 'ieçim konuşmala
rının lt1d\o ile )ayınıannıa<liını propaganda ..,asını. ur. 

s eçjm Lanıınu, başta \('('İm .. i,ttıni olınak üı:ere deği"itirilıneli, 
ığtr ni~bi u ulf" gidilmiyecekse bölge u uliı ,eya daha ~e· 

li nıi vr o~·Jarıu kaybolma~ını onliyen bir ~ekil bulunmalıdır. 
' alnız sistenı değil kanunun diğer hiikuınlerinin d,. tatbikleri 
edinilrn intibalara göre dtği,tirilıne~i 1oiı:1mdır. Acele, gene 
eksik bı rakır \:t~a yanhs :yola göturtir. Seçim kanununun ilk 
ha11rı:ndıgı 'ilradaki ilıni kurul yolu tutularak ve .'\vrupa ka· 
nunlcırille sistenıleri te~rar inceltnerek hazırlanacilık ta arı 
lfctlis\• getirilnıf'lidir. 

Truman'ın lndependence'deki t\•I Derleyen: E. Korkut •-------------------------..: 
--------------- Dayaklcı adam öldürdü- 1 Yugoslav • Türk talebe 

DE!\İZDE IS' \:\ o JİL)USl' GF.'Ç YILDIZL.'\RI - Bir ınuddetltnberi guotemiıde le!fr 
ka. ediln1ekıc olan Denizde b)· an CThe Caine ;\lutin)·l roınanı, Amerika'da htm pıye ha.lın e 
getırilm11 \e :'.'\e" \ork•ta Biıyiık başarı kaunmt$, hem de )'ılın en önern.J ı prodüksi}'onlann· 
dan hırı oJarak fılme çt1'ilmışhr. Resimde romandakı ıenç aştkları, ~anlandıran Rohert Fran· 
cb ile )fay \\.)nn'a fılmın bir !'iahnesınde göriıyontuauz. «Denizde isyan • her ıki&iaıa de ilk 

fıl.mıdir. 

ğü iddia edilen polislerin mübadelesi 

duruıması ~I.T T B,rliği ile Yugoslav 
. . .. ı Talebe Cl'miyeti ar .. sıııda yapı-

Bunda bır ınudde once do· 1 laa temaslar netıcesinde hasta· 
\er~k ~ir eroı .c_i~·ı ö~dürdüğü hauclerimizd!! 1 a~hk pratik ç .. • 
.ddıası ıle Ycld~gırmenı karako· l lı:;malar yapmak üıcre 75 ki i· 
lu kom:ser muavini )luctmmer J lik Yugoslav tıp talebe kafile~ı. 
Ak.a!ın v~. 6 -~ol:s arkadaşı hak 1 temmuı. per embe günü şehri· 
kında 4 uncu A~ır Cela tıl.ıh· mize gelecektir 
kemes; nde da1.:a açılmıştı. :\Iu- ~h.ibadcc ge.re~ince a.~ n1 ~art 
~!!1mer Akal 'e arkad.ışlarının lar dahilinde I. Ü. Tıp Fctkü'te· 
aun devam edilen dunt!jınaların s;nden b. r öğreoci kaf:lesi de 3 
da, hadise 1:unü karakolda bu· temmuı gUnü Belgrat'a mÜt<'· 
?un;ın diger. bır eroir.cı şahit o '·cciheı: ~ehrimizden ayı ılacak· 
!arak din'cııılmı~lir t 

Sahıt ?\luammer \kcı.lın saı- f . , 
ho> oldugunu , 0 arkadaşı 5,. A ganıstan da 4000 yıl 
diylc b'fl;kte ölen H sanı döv- evveline ait medeniyet 
dUktrr·nı SÖ) lcmıştir. 
Duruşma ba!)ka hır ı:iıne ta- izleri 

:ik olunmuştur. 

Hac seferleri isin hazırlık 
Torklı•m (Pakistan). 29 (AAl 

- • .\.f~anistanda Kandihcı.rıu 50 
kiloınetre kadar kuzeyinde bir 

DenıLvoliarı İşletmesi !ıu yıl Fransıt arkeologu tarafından 951 
n <: :,efcr ııe 'I~tanbulo \.'dµuru- ~cne~indenberi yapılmakta olan 
nn, b r nakliyat !irınasına kı- kazılar nctic<'sinde 4000 \'Jllık 
ra .ırrıak suretiyle tahsıs etm1ş- bir nıedeni~·etin izlt'tine te~adüf 
U!'. cdilmi~tir. l\feydana çıkarılan e 

Ten.muz ortalarında tstarıbul ser!eı- ıaş de\'Tiyle demir devri 
dan kaıkacak olaıı bu v .. pur, :;:ı arasındaki çağa aıttir. 
d tc lınıir 'e '.\lersiu limanlı- Fransız müteha.s.-sısına atf 11 

rın .. u!\ayacaktır. ke)fiyeti yorumlayan Kabil rad 
t lcırn1e. taleplerin ;r•ınası fh 

1 

yo. suna göre. jcni yapılacak ka· 
tımalıne kar~ılık her~angJ bir zılar ile 5000 yıl öncekine ait 
ıkıntı) it meydan veı mcmck u- b:r medeniyetin izlerini meydaı)a 

ıcrc Çoı-um• vapurunu ihti)-a- çıkarmak miımkun 01abilecek-
la almış bulunmoktadır tır. 

30 • 6 1M1 __ _. 

~ugün Macaristan -Uruguay 
Avusturya -Almanya oynuyor 
Maçlarda hadise olmaması için 

releri tedbirler 
polis ve 
aldtlar 

stadyom iclO' 

BLrıı, 29 (.'\P) - Macaris~ 
tan \C Uru~uay .>·arın Dünya 
Futbol ş.mpıyonlugu Turnun 
sının ~arı final maçına her 
zamanki takım kaptaıılcı.rından 
mahrun1 olctrak sahaya ç1ka
eaklctrdır. iki takın1 da, muh· 
ıcmelen şampiyonluğu tayın c 
decek bu maçı, Loıaııda, o,l-·u ı 
cularının mfl.ruı kaldıkları sa 
katlıklar ~ebebiyle müşkül şarL 

lar altında Ol'flayacaklardır. 
Diğer ~arı final maçını B.t· 

sol bilegiııi lena ha:de iıı<:ı -
miştir. Yarınki maçt<ı., so~·ad· 
tarının benz.erliğine rağmen a· 
ralarında karabet bulunmayan 
Josef ve :\Jichctlc Toth'un dct oy 
namaları me.,küktur. 

Bu sabah yarı finalis. takını 
lar hafif antreıımanlar yapmış
lardn: .. Loz.and;,ı Brczill·a - :\la 
caristan maçındaki hildiseler· 
den ;:özleri )ilan pol;s \'e stad 
) om idarecileri. l\lacaristan 

selde oynayacak olan Alman~· Profesyonel ku" me \e A\'ustw·ya, bu bakımd;ın da 
ha t<tlihlidirler. Sakat1aııcı.n o· 
yuncuları olmamıştır. Fakat t' ı 
unıumiycı1c her iki ıakım ı.ıa· IQ maç art 
carist.an \'e Uruguaya kıyasen Profesyonel 1 · komı·t"9i 
daha ıayıf sa.) ılmaktadırı ... r. e ·ııp 
Şimdiki formlarına bakılacak o dün akşam toplanarak Dün-

~·a Kupaısı d<>layısiylc tehir e· 
tursa, ~ıacaristan - Uruguay 
maçının &alibinin paı.ar a:üııti dilen maç:arın gelecek hafta-
yapı!acak f;nalde Alman)·a \e dan :tibaren ~:apılmasına ka· 

rar vermiştir. 
ya A\'usturyayı .>·enme~i ıa· 
zımdır, .l\. ıcak fiııal maçının 10 temmuz cumarte.si ~ünü 

saat 17.30 da Galatasaray ile 
ııeticeı:.i b:r bakın1dan gene ~ a 
rtnkı ~lacarist;,ı,ıı _ Uruguay 0 Btl koı. 11 temmuı pazar ~ü· 

nü saat 15.30 da Kasımpa~a -
yununuu netice~ine bağlıdır.. E . t 17 30 d F b h z . e ·t " · k 1 mnn·c . . a ener " • 
ııa, oy~n s ı eeçıp sa aı ... - e - 'se ikta kar:?laı;;ilcaklar-

nan )·enı oyu:ıcular olur::;,.,, ma ç ş ş ş ~ 
cııı, galibi tabiati;·Ic ı.ayıf!ctya· dır... . . 
cak ıe o t•man belki de A'"' Turk atıf ekıbı yarın 
turya \eya Almanyaya daıa- Osküp'e gidiyor 
11J.mayacaktır 

Uruguay ıak1mıııııı kaptanı 20 günden bt"ri Ayaı..ğa Sü· 
37 )aşındaki sctntrhat Obdul 0 ,·ari okuluııda kampıa bulunan 
\'ar~ıa. geçen cumartesi iÜllÜ 11 ki~=Iik Bursa, Diyarb~.kır 
İngiltere maçıııda .sağ bacat,ı:ı \'e \nkara atıcılaruıdan mute· 
dan ~akatlann11şu. Eıı az b·r şekki! Türk atış ekib:. yarın 
ay !utbol oynayamaması muh sabah 10,50 treni ilt- Yugoslav· 
temeldir. Sakatlar listesinde Y•'Ya hareket edecekl~rdır. 
diğer 2 Uruguaı Jı yıldıı d• Türk atış ek'bi Üsküp'de 
\'ardır. Sagaçık Julio Abbadie müsabakalctr yapacaktır. 
ue sagha[ v;ctor Andreade. Ekipten Hasan Kurtn1aka"i 

Fakat .\ndre•de'nın >arın ANK . .\ aJan::ıı muhab:rit e u:ı 
sahJ\a c;.kma.sı belki de müm ları l)Öyl~m:ştir: • 
kun ·olacaktır. •- Türkün ni,.ancıl ğ·n· bir 

'\lacar takımın ... i:elını.:e. La· daha isp;ı.t cd,cck \c \lla.h· ı 
kını kaptaaı ve sag:ç Fere.ıc iznı ile )·urdumut.a muıatfcr 
Puskas. bir i!k tur maçınd.ı olarak dö~cceğiz.. • 

FiKiR VE ŞİKAYETtl~I 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

ı· UrugUd) nıaçı da bu ;ıbı ~ 
diselcrin tekerrürünr nıoııı 
olmak ıç-in etraf:ı tedbirler 1 

mıslard1r. Çeyrek [:nal n1aC 
dan 4-2 m::1ğ'lllp çıkan Brı: 
zilya takımı oyuncuları '~. 
l:nali ıribundcn seyrcceJ.;:!erdil, 
Polis \'C stad idarccilrn bl r 
ha~"'a ~tacarl.ı.rla. Brezil)~l~1 
arasında tcsadüfı \'C.}a kS 1 
bir kar~ıla~ma ) er a1marns~1 

dikkat eım<'kıcdirlcr 

Belgrad - İstanbul 
Boks maçı 

dl'~ Bok'S Fcdercı.s\'o unun ,ı· 
lis1 olarak me~lckeı:m:ıe :iı' 
len Belgrad boks takımı ,;... 
rada 'e izmi fı ki müsabaJ• ı 
tından sonra. 4 h mnıuz ~ı· 
2ece::.1 Kadıköy Sporun ~l ı' 
daki açık ha\'a sahasınd ı.• 
tanbul karma~ı)la da bır 
ılctşn1a yapacakl.ırdır 1 

Lübnan basketbol tokıJll 
«Enfant de Neptune• 

geliyor 1 
Kad köy Spo• Kı ubü ~· 

ı . .ın Crıal Enfaın de ·O' 
tune kuli..ıbunü şcbri1n 1 ;·ı11 ' 
\.'et etm .. t • il b r aldı 

3
, 

göre mayıs \ e h<&z: on · ~ 
çiııde Fran~a ampıyoııt~ ll 

c.ng'i Yugoslavya• ın 111 r 
.. ;.mpiyoıı takımlarınd3 11 ıııı.t~· 
t;zanı \'e nihayet Kahır J,; of' 
t<"F• ni V•nmtiic mu' affa >.?° . ,,, ı·o~ . 
Lüb:ıaıı ıakımı Kad'" · .. 
run da\"Ct"n· kabul r 111 ;\ r 
5 tt'mmuı sal ~üntl / 

Liba11 uçağı ·le .. chnrrı. pli 
ec<'k ola11 Eııfanr d~ · r:' . 

hasketbolcular1 .Jk 111'e ' 
6 ıemınuı çaı~amba ıC"l 
pataklard r 

\Mükemmel 
1 Kadın ve erkeğin 
Vasıfları 

An..1.dolu 41an'
1 

. c~ 

F 1 r Ç k d v ek kler y ecek SıdllC\ :!9 - peteS ~· ırın a ın 1 ar ıgı me en •dında bn· ıe· gın il \; .ıO 
zerine Oliımünden t ı1 halde degvildir 1 soara A\u>ıralyaııı ~o,e · 
mel k dın v eı k~~ 1 d 1: 

. . .. .. . . ı..iı.erc mük3(at ıc::ııs c r 

Kcı.dıkOyundeki fır!nl...r bugün meseli Emınonun.dcn Ramı ve ~o 1 Pcles, bu mükaf .. ·Ll1, t ~ 
ı('rde yine boz.uk uııl.ı;.~a'.1 ya- ~a~u!itala~a~aya ı.~~ı)·enler Emın 1 r::ıı 384.000 dolar t<iflli,0 pılmtş hanıur. ::ıiyab ckmck~er onune g~lınce şoforler makınt) ı tir. Fakat jurı. nıokA! 
çıkarmaga ba :irldı:ar. Bunların ış'.cr ,·aıı;!.ette bırakar:lk dı~aıı <:'I edecrk kadın \e ,,.rkC_~ccı.: 

!
hem ('\''>a!ı tena \'C h~!ll. de gram kıyol'lar. Araba:ar kalkınca:."' l;.~ r le cpe\('C Eliçliık çc1'

1

111t 
tarı noksandır. Kontrol dlnilt.:.11 dar 15. • 20 ~akLka m'l.k~ıı~~!l· n1u tlaıı;lanan \<ı"S•)e·Jtj i ' 
şey her yer gibi KadıkOy ve h:.ı.· t~madıyen ışlı)~r. Bıt ~oı ~~·n· re. tımukemnlel kadı1 

\vahsiııde de ıyi yapılmadığı ve ı.ın yakıyorlar. Kışın ço.. c.guk- \arı ha·l olmalıdll· , 
ınü ·ssir oJamadıAı için ~irk et ha !arda makinelerin donınamaları 

1 

B k·'. 30 .,. 111daı1 ~Jo 
:inde c;;alısan fırıncılar İSlcdik'c· için bu iş o 'abi:ir::ıe de Y•f~.ı bu~ .k eb :ı.~. J"'~ ı..u~ıır:u~ 
ıi gibi hareket edbor.ar. Bir('o:= na Jüz.um bulunmcı.dıg: ha:de ya· ı: a ımın h~~rt ço \ 
,snat' &ibi bunlarda d~ insaf c.Ie- pılması i'Srafıan l>a:;ka bir ~ey 1 'e . ııe;,.ei1: 51 

b e\\er ,·J, 
nilcn şe~ kaln1amı~tır. Beledbe· 'eğildir )<1.~a ge ırme&e co.V. ~ 

U ' . . lral z· IU lklin.t ıC tOfll' 
nın c za:sından korkuları yoktur. 2 T k d s d n r• • - a ·sım en oı.rıyeıc gı e le ı "İllere ınıpa ı;ıı· 
Çünklı vurduklarının pek azını otobilslerinizin durak yerindeki 1 hi hakkında 111atlııU~, ı 
CL.L:l dile veriyor:ar. yine k3rlı turnikcJ~ baıen merı1urlar bu:u. mumi Dlaliımı1tı toız.ı ts'ı. 
çıkıyorlôjr. Hem bc:ech~e ile ve nuyor ve ::;ıraya ria~et <"ttiriyor- (•zjoloJ:. ılk )JıdıJ11 11 
hem de halk:a alay edj,l-·orlar. tarsa da bun:arın olmadığı LJ.man bil<:ıi sahibi. )üı.111 s t 
Şehrin hC"men her lara[ıncJa 1 b'lh k t t·ı· den " ı 5 ı .ar, ı. assa a ~a~ a_ ı ın ._ mcsini.. i)·i. gi! iııll •• ~ b 

h.·r gün çıkarılan ckınek:erin ço· oonra \e gecelerı hır kı:ı.ım yo rr ctnlesinı ,e <:O'"" 
ğu bO~ ltdir. l!;tanbulun ekmek cu!ar turnikeye girm-ei>siz.in açık b:lir . d 
d~\a::ıını bir kül olar~k ele alıp ta durup otobüslere allaınakta- "l .. k 1 erke~ e tı• 
)apı'acak şeyi bir an evvel ıcra d 1 u u ·enunc ı,;11111 
ettirmesi. halka her ~eyden ev\'el ır ;ı.r. . oaı-eıı.i çocuk b.• . ır' ' 
İ)'İ ekmek )·edırtn1~si l~z.ım gelen Turnıkeler sil~ iç!n ko~u\m:ı- tiın diğer hu~u::,Ia!uııP'~ 
be:edi)enin alakalı daireleri da~· mıştır. Sıra)'a ~ırmıyenlerı buna ilil\'Cten İj: nısa11 tcfl 
dıkları derın uykudan acaba ne riayete mecbur etmek, halkı inti· k~rlik \'aıifesını ~e!l~ı 

zama a 1 ıştırmak, haksıılıklara. ı ·,,·,,ld· •o"ı·müş bulı.l 
ıaman u~anacaklardn·. .. • 1 t:iüba:ilikl~re meydan vermemek mcktedır. c1 ~ 

Beleıli)e rds ,·eki'iınız i:eçen 
glin gaıclecilere )·apugı l:e~anat
ıa ekmek i inde hru.cılar oogru 
ca hükllmelle temasa gcçtıklr ri 
için kt>ndi'Sinin arad.ı.n çıktı~ını 
:;ö)·kmi~. eğer doğru Lie bütün 
mcnıurl rın bu söziı Va•1:15 anlı
)arak busblllün bcnimseml·mele· 
ri ihtima'i çoktur. Be;ediyc reis 
\.'eki'.imizin maksadı, h:!rha:de 
mc\.'ıualhı ckmeklt'rc aıt bt:ledi· 
yeye düşen \'<i7.İfeier için değil 
dir. Bu n1cscle yalnız hükümet 
ışi telakki edi:mcmrlidir. Hükü
ınet direkti! \'erır, icra ı~ıni bele 
diye yapar. Egı:r Ofisin verdi~i 
unlar fen• İ.sl be:edıye burıun ü
zerinde cturur. OHıı.in naı.arı dik 
katini cclbeder. Fakat. Ofisin ıYi 
un 1 arına fırıncılar ft:na unları ka
rı~tırm<tlariylC', ekmekleri hamur 
'' gayrı "'thhi yapmnlariyle, nok 
~cı.n veLinde çıkarmalctriyle bele
diye a'ilkalanmıyacak ise o z.a
m:ın belediyenin kopı;:,ına kilit a
sılarak (~lediye ~·oktur) demek 
daha doğru olur. Belediye reisi· 
mizın ~ui tct::ıire ugraması muh 
temel sOtlerinı açıkhyacağını ü· 
mit ederiz. 

1. E. T. T. idaresinin nazarı 

dikkatine 
1 - lluht.!if hatlara lıliyen 

olobli.-,leriniı asıl durak )erlrrine 

\·e gecel('rı de memur bulundu- Ayrıca mukeı-0 111 '~1" 
rup bunlar1 temin etmek 13ıım- erkeğin iki }ak~~ a:tY p 
dır. dunyaı a gelm•"' ' ~o' 

1. E. T. T. irtaresinin bu nok · ~art ko~u:mu~tur tJİf 
talan nazarı dikkate aldıracagını Almanyadcırl 

1
.J0r 

ümit ederiz.. . 11ş ı1 
heyet• " 't 

Üsküdar iskelesi . bol 'r > 
Kızılay I::ıtan, ıJe el ı 

Üsküdardaki vapur iskelcsini.1 
yolcusu çoktur. Günün her uma 
nında muhte lif yerlere işlly~n 
Vctpurların uğrağıdır. Fakat iske 
!e binası ihtiyaca k3fi gelmeJiği 
için halk sıkıntı çekmektedir 
Halbuki etrafı bo' ve gen:~ur. 
Burada müsait bir bınanın tn}J
sına imka.n vardır. Bu yapıiıri\c.n 
Beşiktaşa işliyen vapuı·Jarın va· 
naştıkJarı ayrı iskeleı:ıin önUr. ... 
kadar uzatılırsa sıkı,ıklık &ide· 
rilmiş olur. 

Üsküdarda i~keleyc yakın de· 
niz~ karşı oturulabilecek bir (a· 
zıno olmadığı için halk cadde ve 
sokak aralarındaki gayri mtis .. it 
ve gayrı sıhhi kahvelerde v:ı!dt 
geçiriyorl;ır. Deniıcilik BankJsı 
vapur iskelesi binasını \·enlrle:ı 
yaptıracağı zaman bu ihtiyac: rla 
naıan dikkate alarak Ustüııt b!r 
gaıino in~a ettirirse herkes çok 
mrmnun olacaktır. 
Bankanın bu istekleri nauırı 

dikk•te almasını temenni ededz. 

ycu Ba~kanlıg(;cnı·) t.I ı ~ 
man Dosttuk 111 oııı' ~ 
\'etlisi olarak ~~arı'' tı 
l•smda Batı .\ ~,, I ~~, 
"ehrınden 30 »ıe1 

! ~ r 
. h rniıe ati ı' 
heyeti ~e. rı ı,iÇ • 1 { r' 

Şı-hrlmızdC .• tı r ' 
,. tP"" l' 

olan koro)• 1ı;.orıstr 
ve radyod• . ,,ı;•ı 
cektir. \e .\ 

Koro ıznı~~ı:r ··r~ 
z'ı arct ed« bY f~ 
Prcf. Gaterı of 

0yrılıY , 1 , ı·~· ft p 
Ankara. 29 G"' ~ 

zamandanbcr · · \ -ıl4;r rfl 
titüsünde ,·e .. ' etıı' 8 
da İ n~:tiıcGe l~·rı1'~ 

ı .. " • Pro esor . .ıdı (, 1 
n1cmıckeıt01 ıtıı.ıııt' 

verileı1 JllteJJb·e s 
. G• ~o 

Profcsı.Jr ·tiO'' .ıı 
ve halk ei:' ~o''' 
tı~m:i.Jarınd•~eKI r 
name verıle 
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VAT A N L---- 30 - 6 - 19S4 -------------------------------------

Bölükbaşı, Kırşehir 

Tasar1sı aleyhinde 
Demeç verdi 

ı r 

evvel 
Kırk } ıl C\'\ el İ tanbulda beledb rnin malı olan iki bu) itk 

bahç-.ı urdı: Tnk~im \e Tepeba:iı bak)eleri ... Taksim bah
resinln me\siıııi ilkbahardı; ;)az baş1ııyınca daha ziyade Tepe· 
başı balı~·csine rağbet edilirdi. İki bahçede de bliyük bir orkc -
tra 'e) a bıındomızıkn bulunurdu. Bunbr çok defa ltnlyadan 
getirlillrdi. 

Takııım \ c 'I epe bası bahçelerine girmek için kırk para dıı
hulİ) c \Crilirdi. İçeri)e giren isler e bahçede gezer, ;):ılıut tah
ta kanapclcrdc oturur, i ter e gazino kısmındaki mıı ıılardan 
birinde )erle irdi 1'epcba ı bahçesinde lüks bir lokanta da 
\ardı. i 4 i)en Halife bakan bu lokantada ak am yemeğini 
yerdi. Lokanta epe)CC pahalı)dı. nu sebcı>le akşam ~emeğini 

orada ~emek ba) ağı bir hourdalık sa),lırdı. 
Frııusm :ı İstanbul gazetesinin elli ) ıl en-elki, 23 haziran 

1904 tıırlhli nüshasından alarak neşrettiği bir il:inıı bakılır a 
bu tüks lokantada bir vemrk 15 kuru.a imi:. Yemek listesi bii
yük itina He tertip edilirmi~. O gilnkü yemek li tesinde ~un
lar ur: 

nczelya çorbası 
K:ı ıttıı fırına Barbun) n balığı 
1 ilcto 
\ uınıırtıılı ı Jlanak 
Ra:ı: palazı kızartma ı 

Ananaslı tntlı 

l\le\Sinı ı;alataı;ı 

llle)u 

maşı l incide) 
sız mu me r)'i D. P. ıi \'atandas· 
.a ın da taS\'İP etmediklerini ve 
bö~ le bir tasarıyı kabu etmenin 
Mec'iste ~ aptıkl.ırı namus vcmı
nine muhalıf bulunduğunu ifaı:lc 
eden D. P. milictvekili arkadaş· 
lnrımırı konuşma'arıııı şükran'a 
ka) ıtetmek isterim. 

Bu ta arı yalnız Kır~ehir hal
kından intikam almak hedefın~ 
gütmektedir. A>ni zamanda bu-, 
tün milleti tehdit eden ve bô) 'e
ce körpe demokrasimiz için bil· 
)'Ük bir tehlike te~kil crlcn bir 
zih !)'eti ortaya koymaktadır. Bu 
ıtibar'a Kırsehirlilerin duydııkl:ı 
n ıstırabı her vatandaşın kendi 
nefsinde duyması ve 500 millet
vekilliği kazannııılarıııa rağmen 
bir ilde muhali[ bir partinin ka· 
ıanmasına tahıımmül cdcmiycn 
insanların i ·tidarı kaybetmek :h 
Umali l'erıdc b<' irdici zaman 
nelere b:ışvurabılecekleri cndi
:ic i dü~ilnme:.i icap ed r. 

Siynst sebepkrle Kırşehir ilini 
ortadan kaldırma~a karar ver
mış o'an hükumet bu maksadını 
giz. i.) cbilmek için esbabı mueib~ 
adı altında hakikatle hiç bir il
gisi o nuyan peri,an bır takım 
satırlarla Meclisin huzuruna gel· 
miştır Bu cesareti ancak l\lcc i-
in kararını cebinde sayan hü· Dünkü tatbıkatta erlnımir. hedefe att•ş ederlerken 

• 

Uu kadar çe5iUi 'e bot l emek 15 kuru a ... O ıamaııa nis· 
betle altının kıymetinin 55 misli arttığını hesap ebek bile bu 
>emek bu:\inkil para ile 825 lnıru a malolur. Slmdı çalgılı, 
lüks bir lokantada bu kadar nıutencn i ) emeği 825 kuru~a ~ e
tneğe imkan var mıdır? Bö)le bir lokantada ~almı bir et yc-
ıneği 1000 ı.unıstan asağı değildir. . 

ikincı bir nokta da bu kadar çok )eınctin na ıı )Cnllehil· 
diğidir. Anlıışıll) or ki o zamıının insanlarının i5tablan çok 
Yerinde imi . O tarihte karaborsa, rnrgun, soğuk har)>. ııtııın 
bombası, siyası gerginlik gibi ı:e) !erin bilinmediğine göıe bu
rıu da tabii saymak lazımdır. 

ı,fımet!c-r getirir. ~ 

:::~~~::u~:~~:~~·.:;:;:~:~~ Cumhuriyet caddesi binalarına iki kal 1 
66 ncı ~~~~~"~~,n ~!~~ ~~!b~~!~ !~e'~.:.ğ; 

bir gun bile tasa\nır edilmemiş daha mu .. saade edı"ldı" •ı lurı tarafından da, alftka.)la ta- 1 isabetli atı~lar takdırlerle kaı-
tir. 2 mayıs seçimlerini Kırşehir k.p cdıımiştır. sılanmıştır. 
de C. M. P. nin kazanması Uıe· Atış tatbikatına; saat 10.30 da 1 Tatbikat, tank birliklerinin hı 

Enis Ta hsin TIL 
rine Kırşehir ilinin ağvedilmeEI <Başı 1 incide) .)ap ld ktan sonra başkan Evta· Ge'lclkurmay Başkanı Orgeneral 1 ma~esindc ilerle~en pı~aden.a 
kararla mıştır t•k otelin \'C o cadde fizcrin· nos celse~i 10 dakika tatil et· .Nurettın Baranse1ın misafirler hedefi ele geçirmesi)le, saat 

Clıurclıill v e Eden 
Hükumet tasarısının ke~·[iliğini de bulunan butün binaların iki· mış, fakat l\Ieelısi ikinci defa \e ordu erkfınıyln kısa blr gö- tam 11.50 de sona ermi~tlr. Bu 

ifade \çın şunu söyliyeylm kl Ko er kat daha yükseltilmesine ~~plamak kabı! olamamıştır. ril~mcsıııi ınUteakıp başlanmış· mu\·aHakı~etli atışı mUte.ıkıp, 
taklı ilçeı;i 4 mart 1054 tarihınd~ musaadc edilm'şı:r. Bu duruma Uyeler, ııller çaldığı halde. ko- ur. Baransel, Yugoslav askeri t.ısın tcmsılcilerine bıtap eden 
kurulurken hUkfımet Meclise sun göre Taksim Gezisi ile Harbiye ridorlarda hasb"hal etmcğe de· hr)elı fızası)b ayrı a)n tanış- Genelkurmay Başkanı Orgene· 

. ee~ . (Başı ı lncıde) mıtıdan mahrum edilec ktir. duğu tasarıda bu ilçeJ i teşkil c- ara ında son senelerde yapılan vam etmişler ve anlas lmıyan tırılmış; bunu mUteakıp Orgenc ral Nurettin Baransel, ez.etimle: 
ta•cfJı bir sulha ısurake anu Amenka'da ingıllz siya eli decek olan \e Avanos ilçe•ınc \C birer katları kapalı bulunan bir sebep'e salona g rmemış- ral, auş sahasında emniyet lcd ~unl:ırı söylcmişt.r: 

stermclen şartı) 
1
c do tluk e· tenkid edilıyor mrrbut bulunan köylerin Ava· apartmanların katlarının açıl - !erdir. birlerının b ice alınıp alınmadı- «- Görülüyor ki, Türk ordJ· 

tı ı Uzatrna)a Amade oldukta· Wnshington, 29 (A.A.) - Se· nosa 60 • 90 kilometre me~af • masına müsaade cdilm·ş bulun· Bu surc:tlc, Şch:r ::\fcclis', b 'r ğıııı ı.srar'a sormuştur. u, her zaman için kendisınc rn 
da be)an edılmı ır. nator Pat Mc Carron, Birlc~ik de bulun luğu, kışın dağ ar m\l maktadır. Son olarak. Hiıl tali· kapanış merasimine r lan liııum At17.ı saıı.t 10.45 de ba lanmış rılecck \'azifc)i :;apmağa muktc 

f 4 llUrada bC$ ı:ıiıı sJrcn müza· ı Amerıka idarecilerini, dış siya· nasrbcıiyle i'ce merkezıyle ırt:- ınatnamesiaın değ şıirilmes' mev görmeden çalışmalarını sona er- tır. Tatbikatın menuu, taarru· dir bir durumdadır. Bu tatbıka 
~ t telerı sırasında Chuıchıll ılc sette ingıliz görüşunc kendi batın miışkü'atla ~ağlanabı'ıtı~i. 2uunda da kısa bir müzakere dirmiştir. ttı durmuş bır t.ıburun yeniden tın neticesi beni çok memnu 
:. tı:enho.wc_r biız.ı Ingılız - Amc I kanaaılerindcn üstiin yer ver· bu kiiylcrin Avanos ile coı{rarı taarruza ~eçme.::-iydı. Habipler <tti, Mı.:safirlerimızin şuı a ınan· 
ı• la1ı; an ıhLilfırlarını ııale eım ş, mekle ıtham ctmıştir. Churchıll ve iktisadi ilgisi bulunmadığı be M ı d f f • ı k köyü ile lkiıcllı koyü :ırasında malarını isterim k•. biz bu tip 

Ilı at gcrıde bırçok halledilme· - Eıscnho\\er görüsmelc-riııin lirtilıncktc i'li Şiınıli ic;:c Kozaklı emur ar arasın a as ıye O aca ki birkaç kilometrdik saha içı· tatbikatları, gösterış iı:irı dcği'. 
lı. konu bıı·akmışl:.ııdır. ı akabinde yaptığ• koııuşm:ıda de· i'çesinin :-.lt'vşclıir c coğrafi \'C ne serpiştirilmiş muhtelif he· ordumuzun tckamültinü sağla-

).ı 1 ı dc\leı ad ıını mu~tcrek be mokrat senatör. hgiltere bııs- iktısacli bir \ahılct trşkil ettigi . rn ııs ı 1 intide' heceğl hakkında hükUmler bulu deftere karşı. ilk olar.ık jet u- mak için her zaman ve her )'<.'l'" 

'ıtın rıııda u 6 pı n.sıp nokta· bakarı Church ile ,.e dışiş•erı ıtri siirillmekte ve bu tlçeler köy ırraatın.ı balta'arlıklar.nı. bunı:n ınacaktır. çnkları harekete gcçmı~; Ustüstc de )apı)oruz. 

1ı &erdeunış erdır: bakan• Ed n'in gün<'y doğu .\s· 'ülerı A vano~tan geçmek sur th ~ev';t ıııle 1111 d~ aksattığını be. Ila2ırlanacak ta~arı perşembe yapılan dört hücumla roket, bom Dost Yugoslav m•sa[ırlerım z
r - . Ikı d , iN adamı sam•ml ~ a 

5 
psetlerine s"ddetlc hUcum e bunun 35 kilometre güne) i.,- lırtUler. Bu tasfıyenın )a'nız si- günü saat 10 da fc\'kaliıde bir ba, mak•nelitüfek ve l\ııpal bom le bövlc bir çalışma esnasınd .. 

ile arkadaşlık ııh ı~ 11 dah tın· ed rek demi ıir kı. .Başbakan de bulunan Ne\'şchire gönderil· Y.asctle uğraşan. ve muhalif ı:>!lr top a~tı ~:apacak o•a., g~upta tek bası atışları .>apı~mıştır. Uta~- ıanışmak beni bahtı~ar elt. nız 
r )Cnıdeıı beyan \C ıl n cttık· Sı \\' ns 011 Churchill' 11 t m- m k ı ı nmcktedir tıl~re mensup .o:·~n mc~urlar a: 1 rıır .go:Uşul~c k ve komısyon ara ı lann k~)dcttıklerı fc\kaladc ı: Türkler. Yugos'av mıa 1 nı H 

1
1 (Atlant k Ya a 

1 
prcnsıp.e s 

1 
eh ği İng 1 ı s ~;ısrti Amcrı· Halkın hıınıctin.le bulunduğu rasın la değıl, ıktıdara )aranmak 1 se\kcdılcccktır sabetlcr, bu ar:ıda n:ıpal )an Yugoslav ordusunu )eni tanımı 

" e mu ten den d.ın)D su hU ka 
1 
halkının kabul edrmı~cc ğı nu ıddıa rd n bir hUkumct hal- ıstıyerek pa~tı7.anca hareke~ eden Ta arl'ıın öııümliz eki hafla gın bombalarının l~~,a~a sal.~a- )Oruz. Kı~met \e mezı)eUerın· 

~r~iflnat aht lm . icin. gı kç ~ tll metlere l er kın fcryat'arına kulağını kapa- ıııc~rnrl~r ııı a ında ~a ) apı ması- Meclıs umumi he~ etııı le göril· na sallana hedcl uı.erınc duş· öteden beri bilir·z. Arzumuz, ş m 
. crıne d \am de~klcr· \ermekte v bıı kn ıcmı:lll'r m~z ., . . nı__ı eıJılr.r pevlc• ıd~rr~mı 1 k iülm ı km velle muhtemeldır. mc.cri, daH•tliler tarafından dı dostumuz olan Yugoslav mil 

" İk " "' h ·ı · ·ı· · d d · "'k k k'' d klb·ı·· etın \e o usun ;)arn' 
., 

1 

da' a ımakt.ıd r. r ısarı kabul t'dl ılıği takdırdc tarorıı ve lı)akatlc- ı ı:ı~e ede- ı.ıkdırlc se) red•lın ştır. Jet u· 1 1 . rd u 1 ukuu 
- ·i dev et. gcr~ck bir su! Amerıka halkı dlisman b'r aC\ ~ ır ı tnın nu et ne anın a mıyen ~ u 5(' mc\ ·ı <'r c · ıı uıı Bonn Büyük Elçimize çaklannın 15 dakika suren bu ht 1 b r harp e~na ında ı 

le~tiraıc etmek ısted klrrın m.ml kete sıraı;jık m ılzeme adı. lııtı~am~ ili olaca~tır.• . . meı;ııı.rlar ta fı~c .edi in decl~le.r. I hücumları ı ctıce ind , hedef iı· :~u:::1k~mizı \e kadrr ~arkada· 
t spat ede-ı bUtUn de\ let· gönderme~; mubah .ı:oreı b r ı K~rşehırın ı~ga ı ile Ne~~ehırın 1 • :'\ctıred<' grup ı.da c he) dının nişan verildi ıerindc hıç bır mukavemet un· şımız o:arak yanı başımızda gor-
a do tluk clinı uzatırlar. 

5
,, 

3 
et karşısında de :n b r hay te kı edı m sı hakkındakı kanun 1 bır komtsyon k~kı. tme 1 ve bu urunun kalaınıyaca~ı kabul e· k . 

-: Halkı istiklA: iste\en ,e ~t w infial duvmakt.ıdır. tasarı ı l\!rc'isin yarınki günde konıı yonun yıınl kanun tasarı-, Bonn, 29 (.\.A.~ - Ru~ün dıldikten sonı«ı, bölükler maki· mc ıır.» . • • 
Ilı~ ldameyc muktedır · bütün :..__ • mine alınmıstır. 'J'a..,arının yarın sını haıırlama.ı.ı kararlaştırılclı. burada ~apıl:ın hir törende. nclitüfek \ c havan alı,ı ile ate· Yugosl~v ~~~er_l hc~~tı ~.~nk 
Ilın eketıerın ısliklallerini tc· A th Ed gorıişülmesi muhtem<'ldir. Kurııla<·ak koıııısyo ı ) arından ~oıın bii) iikelçimız Suat Hayri e b:ı)amışlar; 24 ıopta ı mille· s~pları, . en 

1 crıııe. ır . ur 
qıı, ıcın her ttirlıi sulhçu im· n ony en. .l\lüz.akcrclcrin çcki~meli ve gü itibaren çalışmalarına ba~·ıyacak Urgıiplii'yc, Ccdt' al Almanya şekkıl topçu ku\\'ctlcri de be- yiiz~?ııı t~.~ında~ )Ugo~la~c~ 
ı.ı:ı.~aarı ku!Janmayı viıdcdcrlcr. j rültillU geçeceği kuwetlc tah· tır. cunıhıırba~kaııı nam na, b!lyük defleri hal:aç pamuğu g bi dö· tercume . 

1 
en u sa.mım ü 1 

1r it bu konuda iki dC\·let, Gef ı'yor min editme!_tedir. Kanunda her durumda bulunan l"yakaı nişanırı•n yılcl•z ı rıilb. - vup, atma)a g rişm şlcrdır. Bu yanau, ~ü~eb1essıı~ı ~ır d'k) J: 
~ıı ıaınanlar mUStakıl ..,

0 
ege· ı ( p , 

1
..,, mcnı~rların tasrı~ edilebileceği s· tevc h cdılmiş r. BUHıkelçi· csııııda atış haşı, t ın bir mu· \c sık .sı a~ an) a a-

1 
e c_ 

1- t Olup da hwlcn esaret altın· uma M bir febhg \'e bun:arda, hangilerir.c taırni· lık mUatt a ınıı do a~ nı töre ı harebe m )dıı ına dünmüş bu· rek dınlemı&ıc~ \C .·he) et .baş 
~.~1ıahn devletlerin arı.ula- Londra 29 _ Inglıtere Dı!'.ış:e 1 • • • n .. t wnlip, hangılcrınr. vcrilml- &ırasında bir nışaıı Hrilmi tir. !unu) ordu. Bı hassa topçunun, k1 anı Gkenber1aldNebne1HÇ ,u soıler 
tt '.il; arı b . • . ' e mu a c e e u unmuştur: 
( \'e. u esaretı kökleşure- rl Bakanlığına ) akın çcvrelerd n Yay 1 n Jr.11 d t..~ h~ah tcındıt edecek mahi· öğrenildiğine göre. Dışişleri Ba C 1 •- Bır.ız en·eı scyretıiğımiz 
l.ı "r annj b" ı ğ t k A Uı Ed t d atış tatbıkau, ordunun muhte· 
-..ıar olnıae. ır pazar 1 3 me anı n ony e?, cm~uz a <Başı 1 incide) lif kademelerinın tam bir ı~bıı-
~ ~a 2 devlacaklardır. Bu ~- Turkıyeye gidccckt.ır. İngıltere doğrud:ın doğruya icra "kuwe· ı ğ\ olarak, parlak b r misal \er-

lt!erı hılAg aiiamı: hfilcn ı· Dışls e~ı Bakanı. Tilrk devlet a· tının hiıktim ''e nüfuzu :ıltına a· mı bulunuyor. Kanaatimce, 
"? dev' etle . na. taksıı:ne uğ ıı- damlarıyle Ortad?ğunun savunma l lınması ar-ıusu yerine gelmiş bu Türk, Yugoslav ve Yunan ordu 
°'c 'l'eşkilatırı Bırleşmıs l'ılhleı· sı hususunda goru meler yap:ı· lunmaktadır .Yine ayni yoldan larının teşkil edeceklerı b"r kuv 
• 'eri>est s oeı.aresır.de ?apıl.a cak~~· .•. . . Universıte profesörlerinin kade- \e~e başka bır kuv...-et tecahıı 
~ t'tne;ı;e eçımler :;olu ıle bır Bıl~ndıgı gıbı Mr. E?en. gcç~n ri de bUkfımetin keyfi takdirine etmek cesaretini bula mal acak· 
~ der er çaıı.şmak hususur~ sene ani hastalığı .Yilılinden Tur bağlanmı bulunmaktadır 
, tı arak· k<Bu d;vletler~cn ba kıy~ye yapacağı ~yarcttcn son Seçim Lnununda girisiıen ta- tır.» \ı\\'ııatu :sı, Kore, A.manya dakıkad~ vaıgeçmı_ıı \c aı:nel~ya.t di'.utla oy serbestisi ve mtis:vat Yugoslav askeri he)eU men· 

;- İki~c~ır) olmak üzere A~erıkaya gıtn~ıştı. prensiplerinin birçok noktalardan suplarına Ye~ilkiiyde bir Öğ e 
~ t Cı~'cnlet adamı. her sı: llııbcr ne te).ı1d •. ne de tekzı ı> Zl'delenmektc olduğu ve iktida· yemeği verilmiş; müteakıbcn Ha 

lllUessir dUnya teslıhatı edl i} or rın her Ulman parti 'hiz.mctiıııjc mı kışlası gczdırilmi~ıir. 
Ilı! Ve ke ı:arantıler i!ltında Ankar~ 2~ (ANKAl - 1ns~ı- ku'lanmakta devam ettiği dcllet 
bl'ının <IU~ııı surett~ azaltıl· te_!'c !lıliışlcrı Baka.nı l\Ir. Ede~ın radyosundan muhal.fetin is•ifa· 
~~et d la sulhU dfı\ası- TürkıHye gcl.ecc~ınc .dair. çıkan de hakkı ortadan kaldınlm:ıkta-
' e ccrğlne ln.ınmakta 1 haberler Ezc!ı~c, Dışı~lcrı t B~- ı dır. 

.. ll c . kanlığı sozcu~U ha~crı ne eyıt 2 mayıstan sonra çoğunluğu C. 
,'•!ld bınış l\Iıllc!ler )asa· ve ne e te~ııp etmıs. bu h~s~s· ıl\l· P. ~e \erdıği içın asrımızda 
,r ıe ~ .. • em111)et sis· t~ her~a .gı bır şey bılmcdığını em alıne le adüf edilmemiş bir 

r Oldu~~ land~r~lma 1~3 so~lemıştır. şeki'dc bir bölge halkına zuıüm l 
r~tt er n barı ı:~~ llgilı • ~ npı m ı.~ı teşebbüsüne ~lrışilml 1 

~t:ı d erı hal~ l 0 
b a :ıt:'7_U C . H.Parfı"sı" lstanbuJ bulunulmaktadır. Kır hir ilinin 

' ...... rs•eıcıeın n c • u ' " ilga ve tak ımı hareketini başka 
J ~, lct devıe~) 1 dddedcrllier_ türlıi izah etmcğc maal!!;;cf imkan 
1 \e d' a amı, m S T k'f "f • f ..,,. yoktur• tr~ er mUttefık hü· es 1 a ln10 IS ~01 :----· --

b bır ıkte derpı~ et· ' B f'f s 1 "'h l }'c\cr n . kl s maşı 1 inciılc) eyru a a a 
r
1 

nıa e 1 k k tnY tara ııı ;ın a mı o .ıra· se· llılu gerçe. e nıe ' j f d d . 1 k 

~ ~ h ktıdret; k" . e o~~rr:ıı çi'ıııcsi, Kurultay'•n faal bulun- S:ıılı"m aleyhı"nde 
~ ll Undaki urup 1 ala: madıf!• ıamanlarda porti mecli· ._ 
\> ~ıtbe~ter ,r tasa\'\ ur 1 sin n Kurulta} n bıitün Vt'tkılerl-

" tı~~ l\ ııııada Yolunll3 ni haiz. o mo .. ı::cne-1 dare ku- Nu'" mavı"s vaoıldı 
lla,~ · 29 (A.P > _ 1n· rulu11un bu heyet taraf•ndan se- p•• 
~ ı Churchillc ııe ç'lme~ . ı;:c el. s kreterl•ıtın kal-

<lıı n bu çak· dırılarak ye~ıı·e genel başkan 
h h~rekefe~~muşleı- \ekili ~ı ihdası \e bu suretle 

gmp ıdarr kuruluna müte azır 
b·r te k•lllt ve h"nlann b:ı~ınbc::> anat· da genci başkanı / n muhafaza· 
s )'e trmsil 'e vahdet bakımın· 
dan bağlanması dlişünfilmckıe· 
d r. 

Efes'i yılanlar 
İstil~ elti 

ııusu" l\l ubablriınizdtn 

Tdrk llab~rl" \ Janq 

Beyrut. 29 - M•sır ıilli ts
tikam~t bakanı Saliıh Salem \'C 

bernberırdtk• hcyet'in Beyrut'a 
\"armasındarı bir !aat sonra bu· 
rada, grn ş çapta nlimayöşler 
vuku bulmuı;•ur Nümayıyçi'er. 
Salah Salem'ııı \e Mısır Askt'rl 
İklidarı11 n alryhindc t:?Öster•lı'r 
de bulunmu lard•r. Numavı c•· • 
ler Basb:ıkaıırn binasına ~;d~rl'k 
S:ıl ıh Sa' min ancak birkaç Mı
sır nskcrirıı tcmsll edebileceği· 
ni. onurla muzakerelere giriş 1 
memcsını istemişler, bundan son 

Halk şekirsizlikten 
Sıkınh içinde 

ması l lncide) 
önUnde 'azifeli poiis 'e j,u dar 
malar buluıduru!makla beraber, 
ıntiı.anıı tr,.ın n etme'k mtımkun 
olamamaktadır. 
Dığer taraftan, aramalarda 63 

ton eker ele geçirilmiş, bulun· 
makı:ıdır. Bu şekcrlerın sau!ma 
sı menuuı,da ılgilıler gerekli 
tedbirleri almı durumdadırlar. 
Şeker buhranı .sebebiyle, mu· 

hallcb.ci, ı,;erbetçı \'e goıoı ima· 
latçıları ~ aptıkları mamı'.ıllerın 
içındeki şeker miktarlarırı acla 
makıllı kısmağa başlamı l .. rdır. 
Dun şehrim•zde, bır k"lo ~eker 
içıu 2,5 ıle 3 !ıra arasında par .. 
teklı! edenler oımuş fakat gene 
bulamamıflardır. 

Re ını "\ e i!gılı şahsı)ctler, }:l 

racak hıç b·r şe) bulu madı •ı
nı ve bu halin ) cl'İ kampan) a· 
la kud. r de\ am edereğ nı sôl le 
mc1aedirler. 

D.ı ı, şehrim z şekeıe leri ken 
dı aralarında b·r topla u yap3· 
rak. mamul erin fı~ atlanı d .. b r 
artış )apıp yapmamanın ııluzu· 
munu. mü-zal;ere etmişler: hükO 
meti ı şeker yardımı yapar;ogl 
\Badi iızcr ı e. 5 mdilık bu ta· 

SA 
.. , 6 1151 

8t 00--•84 00 
280 30-280 30 

ıuu ı.ıreı 44 80-44 80 
ıoo !avıere Franıı 64 03-&ı 03 
ıoo Plortn 3.~.40-'73 es 40 
ıoo Drahmi 9.334-41.334 
ıoo Qcıı:osıovaı.: Kur. 5-50- ~~o 
100 f,..ıcre K•ır 54 12.So-64 12.50 

,.., 7 ı•d:ırLI ı Afl\ ILı.r.n 
ESHA 1 \1. TAii\ lLAT 

Si..... - En: urum ı 20 70 
1934 Sıvu-Eu D "\' II·III 20 ';D 
1041 Demir oıu l 21 so 
1~41 D mlry u lI 2ı BS 
ı 41 Dtn .r o ı 111 %2 60 
Ml1lı Müdaraa ı 2Z 45 
Mllll M dataa lI 21 80 
:.ııııı Mudaraıı nı 21 95 
!.! 111 Müd:ıta.a iV 22 2.5 
Ziraat B:ınk I :ı 10 
zıraa ı Bank \51 Il ı 2.5 

"o ti l'ı\17..1.l TAii\ iı.ı..u: 
UIU Demlryc; u IV 102 33 
Kalkınma l 10~ ::O 
Kalkınır.;> n 102 50 
Kıı.lltınm.ıı. IlI ıo2.50 
1948 latııun.ı l 103 00 
1948 Tahvil D 104.50 
ı 949 Tah vlll 104 30 

.-. 5 F!\iZLi 1 \11\ IU.EJl 
1048 ııı:raınıyeıt 22~'0 
1Kramt e ı A1 dataa 2J.!"o0 
titr 194ı O Yolu IV 110 15 
11141 Demı.r otu V uı 15 
1953 Tah\ ili 101 40 
1951 Tab\"lll 10120 
Ziraat llsn•·ası III 100 00 
Ziraat Bankası IV 100 00 
Zlraat Bankıı.$1 V 100 00 

RA~K\ HiS ELERI 
T C. Merkez &nkuı 2'9 00 
Türk Ti aret BanltHı Q 00 
ObllgU)'On And. l·ll 164 00 
Osmanlı Bankıı ı 11 00 
rurıı: &reaı l%ll.50 
Sanayi Kalkınma B. 100 00 
l. P.antuı R 55.00 
•J-ıpı <e ltrCCll Ba~uı N, 1150 
Atbank T. A o 13 50 
Türlt Ttt'aret Bankası t;30 
Aalan Ç1mtntc. 47 50 
l;lıırk De lrmenlcrl 40 00 
PAllb non \Si LTıı.· rh \11 
ı ı ı Kilo attııı 4ıG OOQ Fr. 
Ol Dolar :ı ı Pı 

Si mn T ALTJS 1 h ATI ı\IH 
Nap il 44 -4~ 

Rega t 58.50•58 00 
Hamı t 43 80-SG.00 
Oulden 48 30-48 33 
Vahit 4!> 00-49"l!> 
fn il z Llraşı 61 2!!·81 40 
B Rorol! 46 2S·48~ 

KLLCE ALTIN fhATLAl:I 

Dt'.':\150 744·7~5 
Yeril l:Ulçe 742-743 
~lckaıto 74;.7scı 
Standart 743·'i44 

liALl'lô m:')IBiıtLIKLI R 

Cunıh;.ırl>et A a. 430 00·432.SO 
Rc.şt t 425 00-430 00 
Vahit 338 00-:HO 00 
1ızız 300 .ıo-:ıo:ı.so 

StıtOEl>T rhA6\U\ oö\"l:ı 
1 l\ A'rL \RI 

rı r .. ır11 Acc:uunt 
l'ııka& St rllnı; 0 

raıcaa Avrup.; • 
Tatu Amerıtan 

Oo ıır errıı:ıır 
Dolar Tranar .. r 
Sttrııns eıexttt 

f4vlcre forar. ı 
Pr.ınaız Fran ı 
Prana12 Fr Tr 

l880·t'IOO 

-.-
1SSO-ı600 

618-622 
GZS·O:O 

tS50-1600 
144-14) 

1000-1600- ı 6! 
eo 100-100 

t:ııı~· Lir ' 108 
lllman a Marıı: f 
Vunan Ora. mı 1000 
tuatı Pnı a 

100-100 
143-144 

17·18 
2'ô0-280 

1440-ı~ 

ISO-IBS 
t'dlldı 

Mıaır Lirası 

Lübnan L'.rası 

ı;ııat ınc t!'sblt 

Tayinleri yapılan .. 
Ozel Eği t im 

Mezun lan 
Turk llaudb A!lln~ı 

Ankara, 20 - 2 sene e\vel 
Gazı Tcrb \ Ens ıusu d• ıc

s s edı en Ozel Eğit m Subesi 
bu ıc ılk nıeı.un'ar n \ rm ş· 
ıır. 

"'leni m zunlar n ta) ır.lerinc 
t ı teyı \ r ~oruz: 

Mehmet Ka\ll Kap ri Zine·
dere. Do ., Çağlar lzmir Bu· 
ca, Ali Abbas Demırk• an Fr· 
z ı can Terca ı Velı Kupel İ · 
taııbuJ Mc,JAn kap, Cevat Yu· 
c ı is anbul Ağaçlı, Hıdır Öz.
dal! E k şeh r Mıımudıyc, ıs· 
ma 1 \'alç nkt>\:ı ls.ıınbul Mc\
IAı ekap . Husamett n Daldal 
,\nkara Z rka~ı. HU~e' n U~s:ıl· 
oğlu Ank ra Akta<-. hm t Öz.· 
veren istnrbul 'M \ u .. okap • 
Rıfat C'et ner lstanbu Agaçl•, 
• ~ail U lu 1~· nbul Mevlfı.,aka· 
pı, KAm 1 Varı k İstanbul Ağ ç· 
1 , Hıiscv Dundar İstanbul 
Ağaçlı \'rıi ıirme :.unlar• oğ· 
r tml' 1 1 r ne 'e Hasa11 K ra· 
tcpt, nemz Glincr Husev n 
Pckm1cıo~lu izm r. Yah~:ı Oz-
o~. l a \' \'U'. is•a ıbul. Sağır· 

lar Okullar nı; rtml' ıl klerıne 
ta~·!"! rd im lerd r 

D ~<'r tarafta ı Özel Eğiti'll 
Şub s ııc Y t ~tırme Yurtlarırıda 
vaz·re a m:ık kayd ıle kabul 
ed 1 p mcz.unıye•le ni mJteak p 
Muf •t şl ~(' ta~ınlcrin st )en· 
!erde ı• Zck Tutilncu, R fat Çe· 
tı tep lzm r Stilc)'mıın Ba~
ka)a B 1 ı. · . \'akup Er•osun 
Zo guldak Se ııhatı n Gı.ıvr ç, 
S )har.: Ed p A)d D ~a bak r, 
Alı Koç:ık Si\ as. Ba1'acı Es· 
k ş h r. Şaba Dede S ms1.1n. 
Samı Can Kı~s"r, lbrahını \ p 
rak H tay \ ı :J\ e•l rı İlk Tedr -
sat Muf t l ki tc ku ç k· 
nıek sure'•) le ıa~ n ed lmı ler
dır 

Dünyada el yaxısı 

çirkinleşiyor 

iımıf 29 - Tarihi Efeş hara· 
bekri bu ~ ı iıcakların ba&tırma· 
~ı~·e :ı lcl birlenblre :ııtan•arın 
istı asına uğramıştır. Ekser.yetlc 
bü\ ük 'c •ehlik li ola'l bu yı•arı
ların harabe erı gezenleri sokma· 
ğa baş aması buyük bir endi<;e tıe 
karşılanmısUr. 

ra da Cumhurba~kanlıfı sarayı · 
na göderck. Mıs r'ı idarr Pd•'., 
bugünkü asktrl lk•idann. 22 
m l\'O'l l\I sırlıyi medeni hakla· 
r1ndar mahrum cttığıri ve: Sa· 
lAh Sal m ile yapılacak anla~
maların muteb~r olamıyacağını 
ve müzakerelere gırışilmcme ni 
talep l'tmi~lerd•r 

lepten ' zı;eçrnişl r<l ır. 
İııuirdc Ne\\ :Yo k :?O (T H A. ) - A-

nıerıkalı muşahıt n. k na t ne 

Son bırkaç gün içinde başta E
fes müusı harabe er memuru ol 

Numa~·~ci er. Parlemcnto baş 
kan nd:ııı d;;ı a\ nı ~eyleri ınl<'P 
etmişle dır Po ıs. hıı:bir hAdl~c 

te- çıkm da r uma\ cc ı~,.; da~ t· 
m ğa mU\affaıt olmu~ıur. 

c i:-.: •11:ıtZİHE! - Son birkaç )ıl içındc 11Diinyanın E n Güz.e l Kadını • olarak nam salan dı l· 
ber İta l~an ) ılıhzı Gina tollob ridgida') ı Roma'dakı terzı ınde bir elbıse prousı c na~ında ı;ö
ru~orsunuı. G<'ııç bir \"ugosla\ )alı doktor la e\lı bulunan Gina. on olarak ital)a'dı, Amerıkalı 
Rcj.~ör John Huston'un idaresi nde. Jlunıphrey Bogart, Jcnnıf er Jones \ e Peter Lor-re ile bir-

lıktc cSe l tandaıı Kaçalım • rilnıını çc\ i rıniştır. 

lı.ınır :?9 (Te cfonla) - 1ımır gor butun linl da c ) z ı 
bakkalla ı buguıı be e ıye)e ıru \ az.ın a ın ) azı arı ttıkçe '>o· 
r caat c .erek kesme şeker satış- r.ulmakta ve okun mı~ ac k b t 

larında kendılerıne bır kıl n kar hale ge m kte lır 
hısse ını tatmınkftr gorm~dik ri· Bılhacsa ımıal r 
ni bıldırmiş er \ e ıam istr~ıı 1c bır 5•kı'de at makta ve k t \ ı 
bu·ıınmuş ardır. Fakat beledıyece okunamaınakt A\ nı muşa~·t 
) :ıpılan tcıkıkl r sonun ba<kal tere gor buna sebep o1n k. i < 
!arın bu zam isteği re dedılmis· I tı o ma1'ıne ın f a ku,l.ııul 
tır. ması goster.:mekt ı. 
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BU 

Cild inizi, bol PURO 
kli pUQU ve su ile tahrif 
etmeden yık•yınız ve he ... 
f l fçe nemın l •lınız. 

~<·ilde nüfuz ~dert"k 
~vabanı·ı ,,. zararlı 
mıdJelt"ri tcıniıler 

~ .. iı:ı. d.ıha ~uıel \'e 
..... caııı• )dpar 

:ıo · G - rn:;ı - ( rn~.ulB.\ 
'KAR' 

1 ıg A ıı.ş ve progrsın. 

'l'OOzı&duL 

43 Ra~ tt •• a • raporu. 
ı 00 K~rma saban nı~ 

a 30 r .. r Pa.ı h orknt.nu 
ı;ı 'lO o n n ramı ve bp&ıut 

JUi 
1200 A 
ıuo"' 

13 

••• 

=• .. tr•annn 

G E 
m 

BULMACA 

-
Buldan Sllja ı - Haddtn ı bHme.s. 

•• m pro ra Bir ttek. 3 Ce•, Bır edat 
4 Bir ku 5o - Ktaa u.man, Acı. 
8 Bir el f'k Bir hayvan. 7 - Bır 

balık Bır nota. 8 Satranç terıtn• 
t rlcden bırı Cilt 

Y ıtarıdan A &.; ra 1 kaba tu 
n ma l t'alJcl et 3 Soru, l''u a 

ka 4 ~aıa. $ Alı..Utbtnım 

8 DQJ1..ık r.-ııte i le ıtnn·· 

la mu:d.ın bırt 1 - M ııaade; Bır 
Olç 

DL,KÜ Bt:UIACA. · ı , RALLİ 

r 

Buzdo l abı rl ı~ arı .\merıka· 
da b i lr rn ın'akbul -e ' uzdc 
'u' İ t ıtra ;.ı t P dil e ıı h uzdo l abı 
ı ;ı:., ER \L ELl~CTRICıı r. ll a 
lrn 5 ıııihon (;.ı-: buzdo lab ı . 
l ı c ıırd ı:ııbcrı on ufa k bır 
ar ı ta dahi 'apııı.1da u ~e~'.'"JZ 
•eda. ı ı, ~a lı :maktaı lıı . 

GE:"iE R L LI ECTRIC uruı 
bir t;anıa~ 1 r n1a kine'i1 dt>g i fdır, 
fakat en ) ü l..•rk L.aliıe e \ liidi· 
,eli k bir ran1a .. ır mak i nr"'İi,lı r. 

zun 4'f>nel'er ş;e~tikten QOU rad1r 
J... i G- 1~ .;an1a~ır rnaki n eı.ine 
vrrdiğinii paranın ne karlar 
helal oldu!:uııu anlı)aca l.. oıııız. 

E 
buzdolapları ve çamaşı r makineleri 

Umumı Mumassılı: KQÇ TİCARET Te A. Şe l( Ankara • lstanbul ·Eskişehir) 
:'tl llracaat ,e aıı, \ erı: BEYOGLU ŞUBESİ . 1.uı..la l Cad, \n. 3 ı9· Tel: 4j207 

• 

iZ 
OKUYUNUZ 

d Soldan Saga l 6ekcr: a+ 2 1 

ita 3 Rınaa Ar 4 1ta1: Alt. 
5 Enarı 6 'leıtapu 7 - Le-

unu 

1~ 1~ 

19 :.:o 
19.30 

"" 

14 o ,. .. 
1 00 

1800 

&f ,., 

ye arkad&iJlatı. 

n btr .a:ıue 

m 

ım. 8 Bal t L& 
Y karıd:ln A~ a. - eırıte• 

.;& - tarıfl!. 3 Knn}"alc 4 - Ta.h. 

.5 rpe 8 ~ Uh 7 - Efal. ıı 
8 artı ma. 

2-t 00 Kapauı• 

İZ'11R 
15 S8 :\ı!Jlıt •• J>roıu·am, 
Hl 00 P'i.tret Karahan. 
ıs 30 Dans mtızıtt 
ıs ıs Radro rurt. turtt.ııaırt tnr""' J 
ı 1.5 n.,.ııca procra111ıınn. ta.Jtd1ml 
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