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İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

D. P. Meclis Grupu bugün 
ilk toplantısını yapıyor 

Cumhurbaşkanı ve B. M. Meclisi Başkanı adayları 
seçilecek. Bütün milletvekilleri Ankara'ya vardılar 

Başbakan Meııd eres düıı A.ııkara 'ya gitti 
Ou!usl :ıtuhablriJnızdcn 

Ankara 11 - Meclısin onur 1 nı \ e Ba'bokan Adna.n ~Iendtı 
ru te"rii devresi cuma günü a- reı.in bugiın ~chrımıze ;;elmc~i 
~·ılacakur. Fakat Mecliste k:ı beklenmekte idi. Ha\a muha
bir ekseriyette bulunan D. :P lef eti .) üzünden uçak kalkmadı 
meclıs grupu yarın ilk top•an- ğından Ba.bakan Adnan Mende
tJS"nı yapncagı için bu tesri res ~arın sabah tren.e ~ehri· 
dc\rc yarın aç1lmış sayı!abilir. mizde olacakUr. Yarınki top
Yarınki grup top!antısında ıantıda Menderesin 1954 se. 
Cumhuı·ba~kunı. Meclis ba~ka- çimleri hakkında umumi hir 
nı. ba.kan 'ekilleri ada.)'ları konu~ına yapması muhtemeldir. 
tesbit edilecek .Medıs gnıpu i .\lecfüin cuma top:anusını 
dare heyeti azalan ser,;imi yapı mütE'_;kip pazarıe 1 \'eya ç·:ır~am 
lacakur. Bu seçım'erde e~a,lı ba cebesi.nde Adnan Mendere 
biı deği;ik:ık olmıyacagı tahmin :;in yeni kabineı. : ni teşkil ede· 
edilmektedir. rek hükumetin progıaınını o-

Demokrat Parti 1:enel ba~k<l <De\'amı Sl. t, Sıi: 4 te) 
~........, 

C. H. P. nin Seyhan 
seçimine itirazı 

reddedildi 

Uğur Demiralp 

64 ev soymakf an 
Sanık bir genç 
Yakalandı 

-
Kadriye <:.ağda) ile bir i~L;i aleminde 

Erkek kaduı oglan 
...,. 

çoeııgu dogordıı 

Dun ,ehrını :r.de, a k ha atı :>a 
~ıı:> an ıkı k:ıaın ~uzun den hır 
cına) et i 'cnmı•tır. Hadısenın 
taf ilAtı ,o) lcdır: 

Uzun :r.amandanbcri G:ılala Ku 
) u Sokıığmdakı Eflal) a İs!anbu 
oglu re Vırjinıye aıt 10 numa· 
ra:ı ı.:ene C\dc calı an Kadri:> c 
Tosunoğlu, biı· sene e\''\·el Taı
labıı~ında bir ev almı ve bu ha
yattan ~ckilmistir. Kadriye a:> -
nı zamanda bir de taksi alarak 
piyasaya çıkarmış böylece Gala· 
ta)a uğramaz. olmuştur. Ancak 
cinsi sapık olan Kadri~ e. Gala
tada ~·alı, tığı ı:enele\ in patronu 
Virjini ile olan cinsı münasebe
tini, • onra da de\·am ettirmi • 
ur. Bu ~ uzden kendı.inc uEr
kek • Kadn)e ismi \crilmiştır. 

1 
Genele\' sahı bi VirJini, Resat a
dındaki .ahıs'a C\ idir. Bu ara· 
da, cinsi sapık olan iki kadın 
Re.atlan kurtulmanın çarc.!'ir.i a 
ramı .. tar ve on 2ün kadar evı.el 
bir iftira ile Reşadı pilise yah· 

Hadım ilçesindeki Hasibe Bağr1açık, kadm kal- !atmışlardır. Suç~uz o'duğıı an· 

k !aşılan Reşat, tiıberküloz hasta· 
mağa arar verdi ve erkeklik uzvu almdı ı:ğına nıüpteıA olduğundan sa-

uu u~ı Mubablrlmlıdcn natcıryoma )atmıştır. Hastahane 
Kon)a 11 - Hadım ilçe~inin :.ıendisinı erkek yapacaklarını de Resadı ziyarete giden, gene· 

Ta,.kent bucağında.n 22 ya,ında ı öy'e) ince yah·armağa basla. tevin hizmc~isi: 
Hasibe Bağrıaçık adında b ı mı§. ha) atla ) egii.ne emelinin 11- Senin kann Kadriye i'e 
kadın' Kon) a Doğume\·i poli- anne olmak o.duğunu ~öyliye· se,·i~yor. Ka:r.andığı paraları o· 
kliniğine müracaat ederek do· Tek erkek olmamakta ısrar et- na )edır1,>or.• di) ınec. esasen ka 
ğum yapacağını bi!dirmişıir. mi~tiı. Bunun üz.erine Hasibe rısının bu hareketlerine inir·c· 
Dogume\'i tab'pleri Hasibeyi uzer' ndc ameli)at )apılarak n?n kocanın Jüıfası büsbütün lM 
muayene ettiklerinde tendisi. erkekiik uzvu alınmış, bugün ı:ı:ştır. Son günlerde Tarlabasın· 
nı..'l gebe olduğunu ve ayni ta bir erkek çocuk doğurarak an daki evini 36 hın liraya satan 
mar:da cilt altında kalan tam ne olmuııur. Hasibe iki ~enelik Kadriye, Galata l\emeraıtında 
te~ekküi.lü erekk uzvu bulun· e\'li bulunmauıdır. <De,·amı: Sa. 3; Sil. 5 de\ 
duğunu :;:ôrrnü)lerdır. 

Doktorlar Hasibe Bağrıaçığa 

Merih düny~ya 
Yaklaşıyor .. 

Anadolu A.J;;uu.ı 

\\'a~hington, 11 - Bu ııene 
:\lerih seyyar~inin çok nıüsai~ 
fotograflarının alınması müm
kün olacaktır. Bu fotograflarıa 
scyyarede bitki yahut kanalların 
bulunup bulunmadı~ınt tespit et 
menin mUmkün olacağı sanılmak 
tadır. EyJiıl oratıanna kadar bü· 
tün mev~im devam edecek olan 
bu fotograf çekme i~ine on mem 
Jeke:teki on :>ekiz rasathane ile 
yirzlerco amatör 'i'>tirfık etmekte 
dlr. Merih Ye Dünya b!rblrlerinc 
en ~akın olacakları bir nokıaya 

Diın §Chrinıızde bu· gen; hu·- doğru seyretmektedirler. Dünya 
sızlıktan ı:.anık olarak yaka!anmış ile :'.\Ierihin arasındaki mesafe i· 
ur. Beyoğlu ve İ.slanbul ccmt· ki temmuıda 39.750.000 mile, ya 
!erinde muhtelif apartman dal- hul daha yakın bir mesafese u· 
relerine ı;:iren 19 ya;-ındaki U- la~caktır ki. bu mesafe 19511 l ı 
ğur Demiratp' ın 64 ev soyduf;u lındanberi ilk defadır ki, bu ka· 
ve 250 bin lira değerinde mli· dur yakın olmaktadır. 

YEDEK SUBAYLAR A:\"KAR.\ YA GfDERKE~ - \'ede"k ~ubay olrnluna iltihak edecek gent· 
!erimiz dü.n trenle Anbra)a~ fitmi lcrclir. Bu münasebetle Haydarpa~ada toı·tn ,rapılmı~tır. 

cevh~rle para çaldığı .anıa.ılmı~ Milletleı·arası Coi','l"afya Cemi· 
ur. Iyi bir aileye nıenşup olan yeti Lowe!l Rasathanesi :'.\ferih 
Uğur. bilhassa ~·a•e kilitleri aı,:- Heyeti Cüney Afrika'daki B!oem 
makta ihtisas ahlbid ır. Sefa- fontein'de çalısmalara baş'amış. 
hat hay:ıu uren Uğurun, çal· ur . .Mars bu mc\•simde ı:eceleri 
dığı mücevher' er. sattıbı l erler· Bloemfontein semalannda be· 
den müsadere cdılmi.. ..ııık men hemen arza amudi bir se
hakkında takıbaıa başlanmı.tır. 1 yır takıp etme:.tedır 

UİR BİNAD.\ C.ÖKÜXTÜ OJ,DU - Tabtalrnlede İbrabiua 
Çehrelıse ait \ e malzeme depo u olarak kullanılan bir bina· 
nın tıımiri 'apılırken kemeli ~·ökmüştür. Enkaz altında katan 
i~çilere bit bir şq olmamış, ~alnıı Todori isminde bir u ta· 
ba~ı )aralanmı~hr. Resim biıınnuı )ıkılao kısmını göııtcri)or 
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teşvik için 
lar bulmalıyız 

Denizcilik Bankasında 
tasfiye yok 

1 Yangın ihbarı için 
---__.;...;.~ ı Telefon numaraları 

Yesilköy l\Ieteoroloji is-

uyg y Dlin bır ıaıetc, Denizcilik Bankasında memurlar arasında 

1 
~" tasfiye h.areketı.r.e b~s·andı:~ı~ı, ilk o'arak seçimleri müte~
kıp. muhtelıf parhll'rc temayulu o an 70 memurun genel mti· 

tas)onunun tahminlerine "Ö D "'• 1. b • e~;,ıt ı re, bugtin şehrimlı Ye cha- ı.· 'f 

jdur'iık cmnne alındığını )azmıştır. • 
M cm le - r \AZ.\~ : J arttıracak, işçı- Bu haber karşısında diln kendi hle görüştüğumüz banka 

k e t 1 - ı . . lerımize bo bol genel mıidiır muavini O mrı'1 Dardağan şun an sö'>'lemiştir: 
~~~~ez ~e~: ~1 S TE iN ALP ı iş s~ğ a;»acak, •-Bu haber tanıaıı.ı~ic yalan ve u:.dun11adır. Bundan beş 
gin ık ka ak fcndebı pı)a:.t 1 v evvel )ani ene ba ında, <'amiamızdakl Wetmeler kadro arını 
ları \ad r. ------------------------- ~::U~e ma~~ıi~ ,·2p11rkcn bfr kısım kadrolar n faı'a olduğunu ileri sürerek bun
Buolar a ı ardanbe• ı elım 1e olur: Dfin) ada yatırım tes~ iki temın edecektır., I Itırın kaldırılmasını ıs: emişlerdir. Bu kadroların yekfınu i4 fi 
iken :»eter derecede fa> d a· ne en zıyade muhtaç o •111 b.r Şunu da 1 ave edelıın ki biz- 1 bu uvordu. Çoğu, tecriıbcli 'e eskı olan bu kadrolardaki memur-
namadık. Bu ka)na .. Jrclan ıs- mcm:eket \arsa o da bizız. Çun de ) atırımları teŞ\ ık kanunu· rımızı feda edemezdik. Bunları e'imızde muhaf:ıza ederek. 
tıfade etmek için aca a ne ) .ıp kü ha'kımızda cskı devırlerden mı esas olabilecek başlıca hü- emekltlık Yeya istif:ı ~ıbi sebeplere açılan kadrolara yerleştir-
ma!ıyız? arta ka an meş um bır gelenek kum er buoun merıyette bu- dık 'e bu:un bun'ardan hiç biri kadro dı~ı kalmıı; durumda de-

rınıla ha,·a abahle~ in bu
lutlu, oğleden sonra çok bu
lutlu, akşama doğru muhte
melen yağıatı ge('ecektir. 
Rıizg6rlar kuzeydoğu ) ônlc
rinden zaman zaman kunet 
lire eserek; hava sıraklığın
dn muhim bir değişiklik ol
mıyıırnksa da. ôğlrden ~l\nra 
tedrici bir §ekilde sühunet 
dü ecektir. 
Dünıin en ~ ilksek harurrt 

dere<'esl -r- 19, en düşUk + 
13 olarak kaydedilmiştir. 

İtfaıye yangın ihbarı te'efon
ları değlsml tir. Bu değişikliğe 
nazaran Fatih grupu ihbar nu· 
marası 14222, Rami itini) e müf
rezesi telefonu 12711, i tin)e 
denız itfaiyesi 36020, Bakırkôy 
itfaiyesi 16466, Yeşilköy itiaiye
si telefonu 18430 dur. 

Yankesicilik hadiseleri ı' 
Arapcamıi fırınından ekmek 

alan Bayram Acar'ın panto on 
cebinde bulunan 1170 !irası 'an 

Ataturk İstık al H .ı bı 'n ip- 'ardır. Halkımız b rıktırdiğı p;ı lunan ecnebi erma) e) ı teşvik ğildir. - -
tlda ında bu me ele\ l' en ıloğ- ra arı kım e) e tevdi etmcyıp al kanununda me\ cuttur. Eu ka-

j kesicilik suretiyle çalınmıştır. 1 
------------ Sabıka'ı kadın )anke.,fciler-

ru cev bı \erdı. A la'1 ıı \er tına veya kı~meth eş~a)a tah· nunda hıma\:: \e müzaherete 
o an hazıne e ı !etmek ıç n 'ıl ederek c ınde avucunda tut 'a\ ık l!orulebı ecek ıktısadı te· 

Uoruliıyir ki habe ı \eren gazete me,)eleyi tamamı)le ters 
tar:ıftan e e a arak t-ir de buna partıcılik gibi ya:an ve U) durma 
bır kısım ekleınistır., 

Küçük haberler 
den Muzaffer de Taksimde, tram 
,·ayda. Kaniye Beyhan'ın para 
çantasını çalarken suçıistıi ) aka 
anmıştır. Sanık hakkında taki- l 

o zaman ne serma)e, ne o" ı mak \C amıyane tiibırı:> e küp şcbbusler ıç•n muan·en norm· 
adam arı \ardı. Bu sebep e ı ı tc saklamak ı.ıhni)etini taşır. lar. dar çerçe\ eler, 'umumı e-
de\letin ele a ma ının muvafık Ancak son sene erde bankala- saslar ta) ın o unmamı ur. Ka- Ede ôi • f F k .. il • ı G ı ( h" * •E<tolı• iaımıt 3000 tonluk bir 

aJıya a u esı ene ve .,e ır :.ı:a:o1~~=b~1~::":~,!~::du,: 1:: 
bata baslanmıstır. 

1 
olacağını d ı Jndu. De\ et bu rın ortaya attık arı ıkrami)c er rar alakadar Bakan ıkların. en 
i le mes u ken !erdı serma,>e sıstemi sa)c ınde hıılkın tasar sa ahbettar ıhusa makamları-

Dünkü taşıt kazaları 

terakumu arttı, tcknık unsur· ruf para arı banka kasalanna nın mümes illerınden mUrek- G k 1 M I
' • • 1 • manım!Zda ka)mı tır Oeml dümeni ece urs armfn ec ısı seçım en ~:ı~e e:ı111::~t~.zere İ&tlnye teru-

Leoı.ı Boncuk idaresindeki 1811 
plakalı hususi otomobil Kireç
burnundan geçerken 10 ya ında
ki Ü kil Öı.gıi'ye çarparak ağır 
surette yaralanmasına sebebiyet 
,·ermiştir. Yera'ı hastaneye kal
dırılmış, tahkikata bas'anmı tır. 

lar \e ış adam arı yetışti. netı- akmağa baş amıştır. kep bır heyete bırakı'mıs 'e 
ce ıtıbarı e bıdayette blr.ncı bu he\etın kararları Vekı~ er 2 

• d • H 
1 

b 
1 

* Dtnlzclhk Bank~ının cMalatl'a• 

planda ola de\ !et teşebbü ti F akat nıha~ et bu ilerleme bi- Kurul~nun tas<i k 'e tas' ıbine 
ikincı. ikincı planda o an ferdı rıncı merhale olabılır. Bun- tabi tutulmuştur. Ecı ebı sertr.J 

ncı evresı azır ıg'"'ı aş adı fi ebl Amcrlkae1an )'1lklee1ııtı Dl bl-er-dO er maktneılnl U.tenderuna ge 
İstanbul Üniversitesi Edebivat tlrmlf ve boşaltma)I\ başlamıetır Du 

teşebbus bırıncı plana geçti. dan sonra halkın her sene bi- )e için \aıolunan 'e ikUsadı 
Vazıyetı bu suretle ızah rıktırdığı .>UZ erce mi )On !ıra- bun) emıze uygun olan bu tak-

Umumi meclis, se·ediye mec- makineler Amerlkadan ltlal edl!C'n 
Fakültesi tarafından muhtelif !isi. köy ve mahalle ihtiyar he- ve Türk gemileriyle taıııııın uçun
~ebep:erle tahsilıne de\ am ede- ~etleri seçim muameleleri hak- cu parU)l teşkil etmektedir. 

elt kten sonra mesele:>ı l;J Jıır mem'eketın sana:>ı techıza- dır sistemi ~eri. ccnebı farkı 
~ekılde \azetmek mumkvr.- tını, sana:ri \c ıl:usadi istihsa· gözetmeksızın bi umum )atı-

memiş olanlar için açılmış olan kında Dablliye Vekaleti VilAye- * Tıırıreıerın artırılmııeı ıçın mu-
Ak am Kurslarının ikinci devre halleb.cllertn vlll.)et ve belediye nez 

Emlnönünden trsmvay a g~· 
ç'en Yıldız Arupar, muvazenes!
ni ka:rbederek sahanlıktan cad
deye dilsmUş ve yaralanmıştır. 
Yaralı Cerrahpasa hastanesine 
) atırılmış, tahkikata baslnnmıs· 
tır. 

<lür: tFerdl ıktısat sel..' r ıat1n 1 attırabılecek sahalara rım'ar içın münasıp gorülecek 
ı tinde Devle tın rolu ne oım.. d..ığru )onelttırı•nıelıdir. işte bütün kola\ lıklara ve müsaa-

te bir tamim göndermitir. dinde yaptıı::ıuı te ebbusıer de,am 
si 14 mayıs cuma gilnu sona ere Bu tamime göre seçmen kil- etmcktedtr. oun de muhalleblcller, 

lıdır? Şüphesiz kı bun.ün son de\ etın en muhım ro u bu su- delere esas teş ·ıı edebılir. 
cektir. tiık:erinin haz.iran ayının ilk heyeti vıı )eti ztyaret ederek bu mev 

1 ı mart per em he gıinU haşa- h ft d h 1 b zuda Prot Göital ile görü muştur a asın a azır anmasına asla- * p b d ı mıc olan yaz de\ re i Ak am anama an ıra ı •Medı Terra-ra Dev et ferdin kurJbı ece ı hada ıecellı eımelı ve bu Sa> e· 
fabrıka arı \e ış etmC''cu kur cır halkın tasarruflarının men:- Huın)a o'arak bi~ ebıltriı ki 
mağa liızum gormı:»ece tır. 1' a- Jeketın ıstıhsal tını arttırab11e bundan sonra ikti adi ka'· 

,. nacaktır. Bu itıbarla mebus se- nıen ısımıı turıst ııemıaı ayın 14 
Kıırslarında, Ord. Pror. Mlikrı- ~·ımı ıçin kuru muş o:an blırolar dünde çeşıuı mlUetıere alt bir tu
mın H. Yinıınç •Ana\•atanda ku- 1 hazirandan itibaren tekrar faa rıat k11nıeaıyıo ıımnnımıza ı;eJecck-

Bunlardan başka dün tehri
mızde :5 ta~ıt kazası daha olum~· 
tur. kat buna mukabıl fi' t fal rıka rck ıktı adi ıe ebbuslere yatı- kınmamızı ele aımı olan bu-

ları, işletme erı kurmak ve ı\- ı. masına )ardım etmelıdır. kumctımizın en mühim vaz,fe-
rulan Türk dev1et'crinin sosy:ıl ı 1·ve•A gerecektır. ıır ~ ""' ~ * Mlth:ıtpaşa Stadında maç ıcy-

tısadi teşebbtislerı a\ 1kta ıut- sı ~u ~atırımları teş\ik tç n en 
mak için De\ etın te~· "\C mil n e\ e• •sır f•nr1sın hıı ~ııhıırlA u~gun }Oll~rı ara~ıp bulma~ 

se\ ı~e.,ı bakımından mukayese- Seçimler:e ılgill matbu C\Tak reden Mustafa Dönmf'zlM. karakola 
sı , Prof \'ahit Turhan · İngiliz ma}ıS ayının sonuna kadıır ha- mllracnatıa. kullıpçUIUk lUZünden çı 
edebh atının başlıca simaları•, ı k k kan münakqa sonunda Salt Kıırtal 

izmir'de gec~kondular 

yıktırılıyor zaheretinden mu tağni ka a- )apılabılecek 1 !eri bu dar o ma ıdır. f ransnda en on ka 
maz. Bizde ne.sı erce ene ık- Utun ara sı 1 tırmak ıddıasın- bu' olunan kanundan stıCade 

f S b 
. E s· l d • zır anmış olaca - \'e e)fi)et Ve· ve Hayrı Karaban tarafından dö'l'Ul-

Pro . a rı . ıyavuşgı e Ka- kalcte bl'dırilecektır. dUtünU ıddıa etmişti: sanıklar u-

tıs:ıden kalkınmı , bizden kat da değılız. Elbe•te ki bu hu- _ <Dıanmı a: 7 Su: G da) 
kat zengınl sm. o an memle· su a ıhtba erbabının, ıhtısas 1 r ~ 

rakter bı'gısi konu annda ders Hacca gideceklere vapur 1taıanm~. tahkikata bııtıanm14ur. izmır, ıı (THA) _ Şehrımiz 
ler , ermişlerdir. * Mlllı ı:;:ıum Müduru Hayrullah 1 · h · . .. Kultilriınü tamamlamadan iş t h · d"I k örs iAtıı.nbuı uı z.:1111 E:lttm ~ıcrını cıYarında azınej·e att arsalaı· u-

'ketler bile bu te 'ık \ e. m;ıza- he~ ctıerının uzun bo) ıu i mi 1 

rrt~~~~~~~1t1:~:~~;;,~~ f 1~)~~~!r;:~~;:~~:~~:~~~:; ı i" m~w~ Y~ij 
a SiS e 1 ece ;Orlltmelt üzere bakanlıkça Ankara- 2erınde, gecekondu yapılmakta 

Jıaptına atı'mış olan kımselere Yak'a~an hac mevsimi do'ayı- ya ~a rıtnııştır. Ml4dür, dun aktam o!duğu görülmiış \e beledb ece 
bu imkAnı sağlaYan kur:. ar, bil· Si) le Denizcilik Bankası genel et.preste Anltanıva ı;;ıtmı, olup bir derhal harekete ieı:ilmiştır. 

§ekıllerın ta}ın \e ıe bıt ıçı'l kabu' o unan \atırımları teş- •ı 1 
uğraşılıyor. 'ik kanunu ıizer ne dıkkat na· t ~;.-~;a,;...,;;ı~~;m..· 

~uk alaka görınü~tlir. dü 1 .. ,.. b d h 1 hatta aonra ehrlmlze dönecektir. B , d' k" , . d" k • 
1 

. .. "zd k' d mu r U5U u yı a a genış şe- * ErenkOy Kız Lls~! M~nıarı c.e ıje e ıp erı ım ı)e ·a-
Kur arın onumu e 1 er:. YI· kılde hac sefer'erı ~ apmak iıze· Dernetının Anl:ara Şubcaı. okul öt- dar yapılan gecekonduları ~ık-

lında geniş etilerek açılma ı di.ı- re hazırlıklara başlamıstır. rencııerıne sartedllmek üzere 2.n tırmaja başladı~ı ıııb·, bundan 
şunu mcktedir. H d k~ . h Ura yardım göne1trmlştlr. bö l d h · 1 . · . aeca gı. ece '.t~n.n ra _at . s? * E Cıp ilçesi köy oı:uııan <K!ret- y e e. az.ıne arsa aı ı uzeı ın. 

Devletın bu tesuk \e nıiııa zarını çekme}i ~erınde bu'u-
heret ...azıfe ı ne yo da ):ıpı.- ruz. Fran anın efkarı umumi· 
malıdır"', ) esın aylarca mhddet ı gal et-
jtıraf etme ıdır ki si:nd Y' k • ukten sonra bu~un artık mer 

dar bızde bu mese c uz.C'rı=ı- ) ete uıren bu ~ atırımları teş-
de iıyfkh ~ dul'ulma n ~ l a.nız '1k kanunu ııel. basit bir csa· ı 
bir aralık bır kuyru' ·u :r- d ı sa da~ ani\ or. 
gıbi bir teşHkı an:ı~ı k nıınu :'llemleket n ı; na) i tcch'za 
ortaya :ıtı mı bu k nıın la ı <ı tını sanavi \ e ıktı adl ıstih a- 1 i c talbık o unamamı~ ~' nıh.ı !atını aı tİtrma) .ı ~ara) ııbılccck I 
yet onu orta<lan kald rı le bb er atırı:an rma-
rureti hasıl o muştur. ı .ıkat bu ) e ere mı;an e.n ahrnl 'e şaı t-
kanunun yerme yenı b r ~atı- ıar daıre ınde gelır 'ergı i ba-
rım arı teş\ ik kanunu > :ı rıro kımından bazı muafıyetler sağ 
je ı ikame o unmam ~tır f •e lamak Fransız Mal 'e Nazırı 
bugun iktisadi sı tcmımizde go CEd ar Faure) •detaks ka-
ze çarpan en bu) Uk bo•luk bu nunu namını taşı~ nn bu kanu· 
dur nun i; ı ık crını şo} le hulisa 
Şunu da ila\e etmek yerinde ctU: •Memlekette ış hncmıni --- - - -- -----

Şimali Afri· 
ka~da harp 

izci yetiştirme yurtları yahat edebılme\erın1 temın :çın meıı ve ooşö retmenıerı dlın ilçe mtr de ) apılacak olan gecekondular 
bu .ene :;eferlere konforlu ve krnnde bir toplantı yaparak 19l4- i~ın tertibat a mış bulunmakta 

asılacak bilyuk gemiler tahsıs edılecek- 1955 dera )llıne1a köy okullam 111 13 dır. 
. (')JUi IOS4 güntı Ka)lt itlerine ..!7 el-

f• izci kurulunun Mili! Eğitim tır. 1'11 G ıntl deraıere ba$lanmasını \e 

miıdıirltiğü ile yapmış olduğtı t('· Bir ev yandı JO nıun 195.5 aunu de deralerln ke-

12 ~ ıl e\'\el bugün, lZ :."\la· mastar neticesinde. geçen >ti a- aıımeaını kararıaştırmıııarcıır . 

sona eriyor Demiryolu işsilerine 

verilen konferans 
'. ı:. 1!113 de Şimali \iri- Be"O,.l Bost nb 8 * Şahi er Sanca ı ımıt bir vatan-ç•'mış o'an Pendik, Karata me\' • ~ u a . ası numara daş Akuray iJkokuhından 60 )okauı 

karla harp niha) et bulmıı~. kıinın daimi kamp ah~ı oh1a ı j da oturan Halı! Öı.tan'ın abur- öjlrencıye bir oaıe )emetı verwış. ay- E.ski~eh'r. 11 (AA) - De,·' et 
MibH:r orduları' matı!up e- \e hu bo'gcde bır de yetiştirme l'la )aktığı mangaldan sıçray: n rıca canr.eııere tıa ram ıçın de ıao Demır~olJarı cer aıe')e.)lnde 3 
ılilnıi~ti. ·'l ı ır kapılarıııa ) urdu açılması kararla~lı:-ı mı •. f kıvılcım ;ı;angın çıkmasına sebep metre bama ııedtye etmıştır. bın rlemırvolu ı çb•ne ~mme ıda 
kadar da~'llnan \iman ordu- t Yan t * :ıte Udlrek Fincan ıar so .. a ın- . t tfi il { .. d • trr. 

1 

o.muş ur. gın ev amamen dakı 41 numaralı manırııtura mata- resı ens ı pro esor erın en 
ıarınııı knderl 1942 l ılı on- Bakanlar Kurulunu tasclıldne >_andıktan sonra cindurulebı'mış ı:asından .5400 um de erinde 46 top Jlıırshall D mok tarafınclıın dün, 
Jaıına doğru belli olınustu. sunulmuş olan karar,n k:ıbu' edil tır. kumo, çalınmıştır. Hırıız aranmak- ış , eren'e i<çi ara ında ,..;·-
22 Ekim 1912 de başlnıın e- tadır. ~ebet'er konu unda bir konfe· 

kl
.zinri l\Jıiıtdik orrlıısunıın diği takdirde sahanın cle\'İr mua * Yeş11a> ceml)etlnın saray sıne· . 

me esi hemen yapılacaktır. • • • • • • • • • • • • • • • ır..ı.sınaa Prof Sommerln talebeleri- rans 'erı.mıştır. 
taarruzu inkl af etmi • :\Iilı- I . 

1 
• • ntn ı tir kı)·ıe tertlplcd1*1 p!~ano re H d L" • 

\ er hatları )arılmıstı. 8 Kn- Mili Eğıtim Bakan'ığı ve 1 • • ııtaıı kal balık bir dlnloYlci krıtıeaı ay arpaşa ısesı 
sımda Fı an ı ı Şimal Afrika· İzci Kuruluna veri'ecek olan sa- • r. u • tarafından alika)la takip edıtmış Müdürlügv Ü 
sına çıkan İngiliı \'e Ame· ha. Pendık Karataş me\'k!i. Pav • 9 E y l L D E • ve baoarı ııe socn ermiştir. 
rlkan kunetıeri i e zıı)ıf lı adası ve 1,)tridye mahallini ilı- • • Belediye kömürleri Aya- Ankara 11 - S vas miliet\C 

kllliğine seç len Ha) darpaşa 11 
sesi mıidüril Bahaeddin Örnek· 
o:'dan açılan yere Vehbi GU
neyin getirilmesi muhtemeldır. 
Vehbi Güney uzun zamandan· 
beri Haydarpaşa lisesi müdUr 
başyardımcısı bulunmaktadır. 

bir muka' emetıe kar ılamış- tiva etmektedir. Bu sahaııın ku- • 'Kııh>e re .. e.iudrn • 
ıurılı. ıı Kasımda Ceza)ir \C ZC)ini kaplayan ar:ıı.ı, 5387 s:ı-1 • Bcı dol~bLN l.D.tar • sofya hamamından 
Tunu taki Fran iZ kU\ \'etleri yılı kanundaki yetiştirme kurulu • bu 1 un e ~) ••• 1 e • ı kaldırılıyor 
teslim olmu~ıardı. Fakat 16 ııun şartlarına eh·eriş1 i CJ!duğun- • • 
Kasımda \iman ,e ital)a dan burada .ia bir y.:tışlirme • 1 O • Be edlyenin tanzim satış:arın· 
kuwetleri Tunus çıkmışıu- yurdunun açılması için t~~cbbiı- : • da kullanılacak .kömürlerden bir 
dı. 23 OC'ak 1943 de lütte- 1 se geçilmi tir. • • kısmı 3er darlığı dolayısıyle ta-
likler Trablu garbı i gaı el- Buraya yurt yapıldığı t.ıkdir- • DÖŞE l ,. E \ 1 • rihi Ayasofya hamamına depo 
mi§lerdi. Tunu ta raret h nt· de hertürlil c-ebzecilik, aı ıcı'ık • tı : edilmişti. Son gilnlerde basında j tına çekilen Alman orduları- \e balıkçılıkla meşgul olunı.bile- il . • bu me\Zuda )apıl:ın neşriyatı r-T AK v M -. 
na ka~ı taarruz başlama tı. ceği gibi öğrenci er, kanunun • BİR D EN. • gozönUnde bulunduran İstanbul 12 :u .\\'IS 1951 
Ru taarruz muvaffakı)etle in yetkisınden faydnlanarıık arazt- • • Vahsı, kömürlerin ba$ka yere ç \RŞAllBA 
kl ar et mi , imanların bu rle bulunan tuğla fabrikası, kon- • • ı nakline karar \'ermlstır. AY 5-GÜN 31-HIZIR 7 
radakl Başkumandanı Gcnr- serve fabrikası ve pa~töılze <:\İt • ~ ııanmu kldar .• r---------- RUlUİ 1370 - 1\İSA~· 29 • cuıd•n al.onlar bu raı \'on J\rnim e ir alınarak fabrikasında da çalışabilecekler- HİCRİ 13i3 - RA:llAZA!'i 9 

. . •.. 1 dı"r. •• kura\
4 dı '""'"·· • TEŞEKKÜR Şimali Alı ıkadaa.ı savas 'l• a 

son ''erilmlşti. Şimal Afrıka- Genel Meclis 21 Mayısta • • • • •• sındaki müttefiklrrin zafer- Al e bUyU~Uınüz. Bayan Muza! 
1 

• fer oııneı ln çok teesaUr \erici 
)erini ağlıyanların ba ınıla top anıyor • \l ıpı \le KRE oı· • ıııumu münatebetıyle çelenk gön 
General Eisenlıower ':ırdı. Şehir genel meclisi 21 mao.;ıs • f 1-\ \' • dermek, cenazeye aclmek n 
Bugünkü Amerika Cumhur- cuma günu saat 1.,. de fe\·ka 

3
:de •• • tlzırette bulunmak &Uretlle ~ös-

b k d 1 ku v BANKASI terllcn ince lika ve nezaketten 
aş ·ant 0 uman or u ar bır toplantıya ça~ırılmı~tır. 11111- • • dola>ı bh)11klerıme, dOGtlarıma, 

mandanı olarak muharebeyi 'etvekilli,.ine sc,.ilcn ikı" Daı'mi • • aıllh arka.daşiarımo n akra.ba-

Va~ııti Eı.ani 

SABAH 04.45 0929 
ÖGLE 12.10 04.55 
İKİ~Dİ 16.06 08.50 
AKSA~I 19.17 12.00 
YATSI 21 06 01.49 
İ:\lSAK 02.48 0730 

·~ Modası geçmı . 
f 1 kra clıS!'d' 
Bir dostlar JJl~if•ıJı 

sahibi. ın:ası ıtıtl1 
fıkra musab9 ~.ı:ı 
ti. :uusabaka~iğl ıü1 
Parbten getı tıl1 
kra,atı ııed~,tt.ııdiJ1 
Herkes tD g 5ırl 
l 1 anlattı. eııç ' 
mtrlısin en g t 

geldi. dl"'. d"t _ ı~ren .... 

TÜRKİYE İŞ BANKASINDA 

DAİMİ OLARAK 

.. n re e mış • Encümen ilvesı' verı·ne ,.eni :ıza- • arına a e a ına eUkranlı.rımı fı.1.1. ida t • ti e ' • ı ı ıı d Guet,mlıe ı:OndcrJlcn ,azı 

F F T
HLBE'.,..ÇI. ~ ,, ., • • • • • & ., • _ • ~ • • anedertm. r.eşlt Erlmıcn H resiınlrr basılsın, basııma-

~~:;::::::::::::·::·:::u::::'~:':: •:::~la~r_:;b~u.t~o~p~l~an~t~ıd:a:.:s~c~çı~le:c~e~k~tl~r~ ....... .--·----w--w-.... ·.·~ı::::::::::::::::::::::::::.:::::':ın:::a:•:e::•d:~:'m:r:z.:. :::::::::::::::.:.!!::.~~ 

150 LİRA BULUNDURUNUZ 
1 • 

LİRA TUTARINDA İKRAMİYE 
Çeklllş brlhltrl ; cıwt\. 3 ~ ı Temmuz, 25 AQustos, 1 Kasım, 30 Aral.k 

•, . 
TÜRKİYE $ BANKASI 

para nızın , .. i st!kbalini:ı:in emniyeti 
... 
"! 
D 

ı Bir cok i~i dostlarım da psi
kopattır. Benım bile psıkopat 
olduğwn soylenebilir. Fakat 
mesele .şu ki Queeg de had p ı 
kopatlık \'Drdır. O eksantrık-
lıkle hakikı deli lk arasındaki 
sahadadır. Korkak oldu~u için 
de şımdı savas sahasında bu· 
lunmak bu haddi a .. ıracak. Bir 
den bire mi...ıt 

1 
1\lar~ k, ılfom, şurası mu· 

hakkak ki sen benden çok faz· 
la kitap okur ve çok daha gu· 
%el konuşursun• dedi. Fakat 
ibence akltselıın dunyadaki bU· 
ıtlın konuşmalardan 'e kitap· 
lardan daha da l;ıymetlidir.» 

Bir sigara yaktı .• Hep bilyük 
Hıflar söylilyorsun, paranoid, 
psikopat \'e ilatıarc... Kaptan 
Queeg her şeyin kendi dediği 
gibi olmasını iste)en sert bir 
ıheriftir. İşte o kadar! Onun gi. 
lbi binlerce kaptan vardır. Bil
yalarla oynuyor, malfını, sen 
de şafak ''akli kalkı)or. dur
madan bir şe~ler karalıyorsun 
:Herkesin kendine gore bir 
çatlaklığı \'ardır. Fakat bu on· 
Jarrn deli olduğunu gösteııınez. • 

Keith \'e Hardlng bir aile 
tavgasını seyreden çocuk!arın 
heyccaniy!e onları sc)Tediror
lardı. Kec!er ıSen karan:ıkta 
ıs ilk çalıyorsun• dedı. •Sen 
hiç normal bır kaptanın onun 
yaptığı gibi muhakeme düzme· 
ğc çalıstı mı gördıin mil?. 

lerdir. Esasen iemi mahkeme
leri komediden başka bir şey 
değildir, gemilerde kanunu bi
len kimse yoktur ki De Vriess 
iBellıson ve Crowe·a ne .\ ap
mıştı?• 

~o başka şeydi. De Vı·iess. 
muhakemeyi. onları kurtar
mak ıtın tertiplemiştı. Çilnkil 
Yeni Zelanda polisıni l atışıır
mak icın formalite) e U) mak 
ıorundaydL Fakat birisini rnah 
kum etmek için muhakeme dliz 
mek büsbütün başka şeydir. 

Bütun diğer şeyler bir tarafa, 
bahrıye prensıp!erınc de a) kı
rı hareket ediyor. İşte bana 
kaçırmakta olduğunu zannetti
ren de bu! Sen de peka a bilir
sin kı bizim bahriyede er Al
lahtır. Bunun iki sebebi var· 
dır. Evvela bahriye demek er 
demektir. sonra bahriye tahsı-

oniarın hak \ e imtiyaılari) le 
doludur. Queeg hem dinamitle 
O)'llU)Or. hem de kıkır kıkır 
gıilU)Or.» 

-'Iar)k. «Aslına bakar,,an 
.<;tilwell bal ı?ıbi suçludur de· 
di. «~için suçlu olsun'! Steve? 
ll-temteketinden karısını ken· 
di ini aldatmakta ol<lutuna 
dair zehirli imzasız mektuplar 
alıp, karısını görmek istediiU 
içın mi?ıı ?ılaryk, eBuraya bak, 
muhakeme) i yann ya parsını 
dedi. ııBııe bira ver llarding. 
~u meseleyi de kes artık, 'ok 
sa motöıii çağınrım.• • 
Öğleden sonrayı sessizlık i· 

çinde bıra içerek ceçirdHer. 

G tiniük emir söyle idi: 114.00 
gemi mahkemesinde top e

ı i Stilwell, John'un durusması • 
Salonda• 

'IJVK C~- A.K.VAIUJAll 

mak lji olur. ~Icrak ve heye
canı bertaraf eder• dı:»ordu. 

Willie gemi burosunda idi. 
Hukuki rnbirler ve usuller zıh 
nını sis gıbi burumu tü. Kıııal
mış be~aı Unıforması içinde 
muhallebi .ı.rıbı, duran yazıcı, 
dosy~ ı tanılın etmesine )ar
dım ediyordu Gemı lnzıbatı 
assubayı Başça\ us Be lison gö· 
rilndu. •Saat 14.00, mahkeme 

• her brıkımdan hımrdıro dedi. 
Willie bir tellş dnı geçirdi o 
na, bu is içın hıç de hazırlan· 
mamışm1ş g bi geldi Başça
\'U u takip ederek salona girdi. 
Üç subay. masanın etrafına 
sıralnnmı 'ardı. Si:;ah kravat· 
lariylc ciddi ve mahcup gözü· 
kli) or'erdı. Stllweıı :1 lizUnde 
rnnnasıı bir tebessüm oldu~u 
halde kepi ıle Oj111j arak içeri 
gırdi. Mahkeme baslamıştı. 

Wıllie önüne mahkemeler 
ve hejetler talımatnamesın• a· 
çarak )Crıne oturdu. Usule a
dım adım ~uyordu. Elması)e 
göbekli ona, o da suçluva ve 
mahkeme he:retine sufle eJI· 

hakemeyi a~ır ak ak yoiuna 
~okarken, ortaoku:da, gıılı cc· 
mıyetıerinin ~ıriş merasimır.I 
hatırladı. Orada da )azılı bir 
kağıt takip edilerek merasım 
yapılmıştı. Orada da ~ocukla
rın yüzünde ~arı .. askın, yarı 
eğlenceli bir ifade vardı. 

Durum çok basit ve açıktı: 
Suçlu, suçunu ıtıraf edıjordu, 
ıtırafname do6) ada idi. Buna 
rağmen, girişler, çıkışlar, oda· 
yı bosaltmalar. talimetnome
nin mdnası, kelime'er ilzcrııı
de durmalar ve Bahriye 'J'ulı-

matnamesıne, Divanıharp Ta!i
matnamesıne bakmakla boşu
na vakit geçiriliyordu. Yarım 
saatlik )'Oriunluktan sonra. 
Keeier duru~manın sona erdı

ğlni söyledi. Stilwell u;»andı 'e 
bır ~eyler sciylemek ı.stediğini 
belirtti. Bu da yeni mUzakere
lere yol açtı. ... ıhayet konuş
masına iıin Yerildı. 

ırKaptan, nöbette okudu~um 
için bana altı ay izinsizlik ce
ıa~ı verdi. Ben de karımı gö
rebilmek içın o telgrafın ııön
derı ml'sını ıemın rttim E' Iı-

Yemekten hemen sonra Qu
eeı: Herding'i çağırttı. Sonra 
Paynter'i istedi, Onbeş dakil:.ı 
sonra Paynter aynı haberi Ke· 
c!er'e ~etirdi. Romancı ayağa 
!kalkarken, d!ulıakeme basla· 
mallan jıiri arasında anket pp •Bunlar her lrÜn olan sey-

satını \erenler de erlerin mem 
1eketteki yakınlan, akrabala
rıdır. Bitirim, subayları sindir· 
mek kaptanların standard ping 
pong orunudur, bu onların he· 
l ecan hislerini tatmin eder. 
Ama )a erler? Talimatnameler :1ordu. Wıllıe boj e ıkle, mu-

_____________________________________________________________________________ , __________________________ __ 
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iZ • 5 • 19.;l ---

(\ a-~ü > itcmolı.rnsin i n n -
1anı memleketlerde bile go1" 
çarpan garabetler olduğun11 
l\a)·dederek d il or 1'i: 

•Seçimlerden evHI. bir(,'ok 
insaflı D. P. li'erin a7tz.:ndan 
da. bu sefer ?.lccliste daha c· 
sa lı bir muhalefet olması te· 
mennisini dinlemiş dnymu -
tuk. Yüzde 46. yahut ) iizdc :ı:; 
~Op) ekCın rej !ere ra~mc:t, on 

eçimde rnuha'iC mebu.l:ırın 
kem mi) et. (\ c itiraf eılelim) 
keyiiyetı maale ef tedenni el
ti. 

·İktidar partisi demokra:ıl 
fıl..-rine bağlıdır• prenf;pini 
kabul etmek mecburiyetinde 
olduğumuza öre. yakın bir is· 
tikba'dc, Ana~ asada bir deği· 
sıklik yapılması elbette bekle
nir. Aksi takdirde, muhalifle
rin sayısı kaç olur a olsun. bir 
tek parti mi'leti ileride de 
temsil edebilecek demektir. 
Öyle bir idare tipinin demok
rat idealiyle tenakuzu me~ dan 
dadır. 

Hiç değil e, seçlın sistemin 
deki ıslahata kadar. iktidar 
partisinin muhalefet namına 
fleri sürülen iyi temennılerl 
benimseyip. Meta muhalefete 
'bir nevi naip, bir ne\1 vasi, 
bir nevi veli olması zarure ti 
\ardır. 

Bunu da. amtti.ğim gibi an 
cak pek kısa bir "Zaman için 

YA T AN 

Akarca· 

- -
BEYOGLU ŞUBEMiZiN 

Hususi 

Otom obil Keşide5İne 
K;ttılm:.ılı;. için 

4 
ll azıranclan evvel bir kUçttk 

He ap açtırınıı ,. 
mm 

200 L İ RAYA 
Bir iştirak numara ı 

ISTANBUL BANKASI 

ı -

Dien Bien Fu yarahlan tahliye edilecekler 
CBa ı 1 incide) 

Nyuyen G:ap Vietrcinh 'e Fran· 
sn. askeri teını.i!cilel" arasında 
Dien Bien Fu ha\ a alanında bir 
'orüsme yapılma.,ını kabul e~ 
m:~ıir. Bu toplanl:da, sukut c· 
dc.r: Kaledeki yaralı askerlenll 
t .. hliyeleri isi tcıtipleııeccktır 
Fransız me ajını Yietmin 1 ı red· 
) csunda ) aptığı b ·r konu~ma i!e 
cevaplandıran Giaı; Fransız 'e 
' ıeımiııh temsılc; c·rinin, D en 
Bıen Fu ha\a al:ınının kuzey 
ke iminde bulu~ma'arını. Fran
s12lnrı taşıyacak Hel;kopter u· 
(.'ağının üzerinde a,;ıkça seçı!e'>i· 
ieı·ek bir ~ekilde bir kızılhaç ı·a· 
ret! bulunma · ını ılcrpı' eımıst r 
Toplantı tarı hı, bi · glin c\\ elı ı· 
c't'n Fransız koın.·ııını genen? 
Hı:nrv Navarre ta"aftııdan te b 
ccı a ece ktir. 

J'ra n i l uçaklarının raaliyetı 

:Frnıı il uçakları bugun Cin 
Hindinde, Kıııl ~ehir delta 1:1· 
d:: mevzilenen komiinbt Vıet· 
n.ıııh kunetlerıne ı;;ar-ı etraflı 
b;r taarruza ,eçrr.;~ıerdır. \'eri· 
len malümata göre bu b0

i gcclc, a 
sıler tarafından •knıııl u~~u o'a· 
rrk kullanılan 3 l\Ö\ tahr.p edıl 
m ştir. 

\~kit kalede 20 fo,raı ız askert 
c.oktoru bulunmakıa~dı. Rad~o 
~aralılardan çoğunun harp "aha
sına ~akın b.r verC:c teda\ i ed •• -
dil:lerıni oylemiştır. 

Dıı ll<'~'in he~anatı 
Wa:ıh ngton 11 ( L\ - A· 

meriknn Dı is•er• Bakanı Dul e.s 
bugün yapı'an ba ın top'an ıı
sında Çın Hind ıne~eıe~ı Llze 
r'nde be~ anatta bulunmuş \ P. 

güney dogu A ~ an•n Ç ıı H ndı 
omadan da elde bulundurulab 
leceğinı belirtmb·ır. 

Sud a n k omünis tlerinin 

faa liyeti 

llartum 11 (AP) - Yar'!l· 
!anmakta olan "iZ 1 Sudan kur· 
ıulus hareket n n men up'ar ıı
dan b ri te kıta ın mıllctlcrra 
sı komün ım ıç·•ı çalı,tığını ilı 
raf i!tmi t r Ha an :\Iuhammed 
A\bajeg adındakı bu ,ahı b ~ 
kaç <ıY e\ \el Onıdu nıan poli>i 
nın b r konıltn•s top anlı j <' i 
ne ) aptığı ba kın .neıfre,ınde 
te\ kif edı'mı~ \ c Omdurman 
ma hkemc:. nde j argıiaııma~ına 
ba,lannıı-;ıır. :\ynı zamanda il'\ 

kif edimi~ o'an dığer bir "R 

run~11 ratalılan mk ı e uçunu ınkar ctmı tı •• 
Ha an Muhammed mabke ne 

Komünist rad) o:.u Die•ı Eıen de So\\ et Ru:.) anın dlin~ an•n 
Phu'da c ir du;cn jaralı Fr:ın· en büj iık m ileti oldugunu 0 ,. 

S1l askerlerinin miımklin ol:ı, lcmı tır. H kkında bugun bır 
he·. ıurltl tıbbi \•cırdımı görece,.:· karar , erılme 1 muhtemeld r. 
lennı bildirmi~ıir. Radyo, sa\'ı-
ıaıı 2000 den , uk .. rı olan Fra::· Donanmam ı z geliyo r 
ı;ı:: ;)arahlaıını~ c, rler arasında 1 iımır. 1 l <Hu:.ıı ı ı - On par
bulunan ı;ran:.ıı d11ktorları tara· ça harp gemi ınden ibaret c r 
hr·dan ıeda,·i ed,ldiklerıııı ilil\e fılomuı ) arın abah lımanını ı. 
clmi~tir. Dıen Bıer: r'u diı tüğı.ı ı dan a~ rılaeaktır. 

s fl ]\T 
J 

!:iınema~ında 

Bugün -------ııow \no nun' 
\10:'\.\ FnEE~I \X 
JOSEPHl~E lll.:LL 

Haya l in deki Adam 
CLnd~ From Texas' 'fechnicolar - rn::'\KLİ 

Saat er: 3 - 5 - i - 9.30 Telefon: 86i92 
Skinna) Ennb Orke·tra ı 

Geleceı.: pro"ram S.\l lR \ C OC VC:l' 
.Toel Mc Crea - Dean stock\-.ell C"ıll \\' 

------<Cattle Dr e - RE:-.:KLl>••lllliılm•lli 

Sahhk fevkalade manzarall arsa 
Boğazda Baltalımanırıda denize çok )akın a falt ı. c· 

rinde :!O metre cephclı 100 metı e derınl ğınde bır at·, •. 
ulıktı~. Önünde Jç 11araıı olup ü tüne apartını:ın japı • 
b ir. içinde her k:ınCorıı i:e yen ın~aat kli" r i.ıç .ıdaıı ..:vy 
ktı \'ardır 

'1u r:ıuat: Her gün Ö" leden I'\ \ ı•l Rumeli ll i,aı ı 
Baha Liman <·adde i ı;ııı. 

r-;eu 
1 
1 
1 

Bankamız Tü_rkiye'de 
. . 

1921 
1 Vılındanberi Faaliyettedir 1 
1 _. Dahili ve ıHarici Banka işlerinde 1 
1 30 seneyi aşan bir tecrübe 1 
1 HESABINIZI BANKAMIZDA 1 
1 AÇTIRINIZ • 1 
1 ithal ve ihraç işlerinizi 1 
1 Bankamıza~veriniz~ 1 
1 . ' ,•• - 1 

ı 1 ~D.LANTSE BANK-UNI NY. I 
1 G-~LATA : KA_RAKÖY PALAS 1 
L 

ISTANBUL: BANKA HAN ...1 ------



- . ---------

1 LONDRA MEKTUPLARI I 

Kraliçe 15 Mayısta 
ingiltere'ye dönüyor 

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

~ Parlak bir kar~ılama resmi yapılacak ve bu resmin taf- ~ . . . ~ si lôtı radyo ile yoymlonacaktrr . . 
• •..•.••.••.••... .. ........ 

L ondra, :Mayıs - Kraliçe E-
uabcth ın. kocası Edın

burgh D;.ıku ı c bır ıkte. 15 
)l.ı~ ısta ingıllere~ e donmc.;,ı 
mukarrcrdır. Bu munase'>e•Jl', 
taç gl\ me mcrıı~ımınden beri 
gıri~ı en en buyuk rarlyo roııor 
taJları dınleyıci kü~ c!erıne ıır 
ı:edı eccktır Kra içenin avdeti 
B.B.C. nln hemen blit ın sube
leri tarafından tafsı at ı ol:ırak 
ta \ ır cdi ecektir. :\) :ıc.ı 12 
kamaralı seyyar uç tc'C\'ızyoı: 

tcsısı kullanılacaktır. 

Kra'ıyet ) atı •Britannia~ Ba 
tı Inı:ilterede Pb·mo•ıth limanı 
açık ıırındo İngi ız su arına Yar 
<lıgı zaman bu hadi \! bır uçnk 
tan fılme çekl'ecek ve n;> nı gc 
cc tclevız)onda go te~ıımek u-
7.er~ Londray·a getiri'ccektir. 
Kra ıçenin a\·detinde:ı gere!;: 
dahılı 'e gerek e ecncbı nc~
riyat sen islerınde de tar l ıit'ı 
o arak bahsedı.cccktir. BBC. 
nın Türkçe şube:.i Buckı:ıgham 
ara}ının charındaki bir nok

ta) a bir roportajcı Ye West·· 
mınster köprUsu yııkınlarında
k bır me\ kie de bır musahit 
gonderecektil'. Her ıkisi cdin
dıkleri intiba'arı Türk din:e
:> ıcı'erınc an atııc:aklardır. 

iSfiiLTERE'DE il \.1'.\ T 
PAllALILIGI 

G eçenlerde B.B C.'nin takdim 
ettığı bır programda, muh 

tc ıf kazıınç grup'ıırına mensup 
olan 12 İngılız. kadını. ai e bi.ıt
çelerını mUkazere etme e çağ 
rılmı ardır. Bu kadı~ arın gc· 
ırlerı zcngın ik 'c iakir ık eri

ne gore fazla si) le :dıa'uf t'tti~ı 
ha de bir çok husu:ıla?1a muta 
bakata varmışlardır. Hcp)i de 
cu kanaattedir kı çocuk g yım 
cŞ:>a ı ve bı hassa ajJk.\abı' r, 
aı e bfitçe!erindc en mu ıım 

yer i~gal eden masraf a:-da"I bi 
ridır. Kadınların eks2ri i iga
ra içmi) ordu ve hıç !> rı ke:-dı 
elb. e erıne ai e biltçesiNn 
cüz.'1 bır kısmından fatla~ını 
harcıımaya cesare• etmiyordu. 
Acaba bu ıengın ve fakır ka
dın ar ara ında eri ı 'en ~:ı:ıdct 
bakımından bır fark \ar mı 
idı? Kadınlardan biri bu h~su· 
sun o kadar ehemmiyetli o'ma 
dığını be irterek demi tir ki: 
•İnsan gOzel H' i) ı ey ere ça· 
buk alışıyor. Fakat tam miına
siyle mes'ut olmak için refah 
-.e zenginlik içinde )aşa)ıp )3" 

şamamanın fazla bır te iri oldu 
ğunu ıannetmhorum.• 

BİR JÜl',\P l\'E KAD.\RD.\ 
YAZILIR? 

Çocuklar için hikiı)e kltaplıı· 
rı )azan tanınmış bir İngi

lı:ı: kadın muharriri geçen.erde 
bir rad:> o programında, kitap
larını nasıl yazdığını anlatmı, 
tır. ~esela 500 kelime!!;; küçiık 
bir kitabı bir saatte yazmakta· 
dır. Daha uzun mese a 50.000 
kelımc'ik biı· kitabın k.ı eme a
mması ise bir hafta s:.irmrkte 

dir. 
Bu kadıır çabuk · azmasın.n 

sırrı nedir:' Enld Blyto:ı adın 
daki bu tanınmış cocuk muhar 
riri dr'miştir ki: 

• Yaı:mayıı kıırar verdiğim za
man derhal yazı makinemın o· 
nune otururum. Zıra adetim kı 
taplanmın hepsini makinede 
~ azmaktır. Bir kaç dakıka ıçin 
gözlerimi kapal'lm. Eserimin 
kahramanları \ e sahnesi sanki 
kafamın içinde bir sinema per 
desı varmış gibi, hıı) alimde can 
!anır can1anmaz tekmi hıkayc 
kendiliğinden yaz.ı maktadır. 
Herseli duyar ve her seli go
ı urüm. hattA o ha) alı perdede 1 

koku' ar du) ar bile olurum. 

. ....................... . 
Gorduk'erimin ve du\ dukları· 
mın hep ini hemen ·)az.ı ma
kıne ı'e be) az. kliğıda akta:-ı
ı ım Kitabın nasıl bıtece~:ııı 
ben bi e bılmem.n " 

1 ÜRK ·EçÖILEltİ~İX 
l! \'A:'<iDIRDIGl İI.Gi: 

r urkt)cde Genel seçım kam· 
pan~asının son gunune te 

saduf eden 28 Nisan Çar anı· 
ba glinü. B.B.C nın Türkçe t'r 
nsınde konu,an !llr John Maır 
Turk seçmenlerının bir ç·ok ba
kınılardan İııgıliz'erden daha 
t.ılih'i o duk arını söy'eıniştir. 
~leseHi Turkiycde seçim kam· 
panya~ının resmen sona erme 
• i~ le oyların bılfiil verilmeb~ 
baş'adığı zaman arasında tam 
Uç günlük bir ara'ık vardır. in 
gı terede ı.e seçim lrnmµıınya· 

ı hemen hemen son Jakikaya 
kadar süri.ıp gider. Bu da de
mektır kı partılerın icdkı ve 
mukabı ıddialarını tasnıf et
mek ve sarih bir karara \'ar· 
mak gayet gliçtiir. 

Mr. Mair lngill"rcd" Türk 
seçımlerinın bilyük bir altıka 
ile takip edı diğini be'irtmlı:
tır. Time gazetc~i r.ı:ti prog· 
ı anı arını 'e oy \'erme usu lerı 
nı anlatan uzun bir oa;ın.:k:ı'c 
ncşretmıştir. 

B.D.C. nin Türkçe senisi 1li 
Ma) ıs l"umartcsi günü gece s:l
;ıt 21 deki neşriyı:tta haberler
den sonra ·İki Şehir erisin· 
den )eni bır program ~ayıni:· 
)acaktır. İskoç~ada 01>au li:na 
nı j'e Karadeniz sJhi'inJekl 
Trabzon limanına ha r~dllecek 
o an bu programı hazırlamak 
jçin Sabıh Ayko er Oban'a git 
mis ve orada iken Oban Be
lcdi) c Baskanı \c şehrin ileri 
gelen dığer şahsıyetleri tara· 
fından 'l'rabzon halkına gönde· 
ri'en mesajlan plağa a'mıştır. 

VATAN --- . ..:::.---------·-------------------- 12 • 5 • 1954 ~ 
SİNEMA TENKİDLERİ 

Attila İLHAN 

Kadın berberi 
•Colrttur 11our dame,,• - ı tr· 
nandtl. Arlttte l'oırltx, Olantlıtt 
le nrnnoy'nln rehseıt Jtan Jlo• 
yer ıdartslnd~ çnırdlklerl bir 
1 ranu~ filmi - s \ R,\ \ ·, 

,1e 
Moskova 'da Enver Pasa 
arkadaşlarıyle tema~., 

-~7 -

Nıha) el bir Ferııan<iel! En i· 
) ı'erindcn degil belki a· 

nıa nıhıı)ct bır Fernandcl. Şim 
dı) e ikadar ) uz.den !azla fılm 

çe\ irmış olan bu ünlu komığıo 
gıtgide dahıı bc.şerı, hatta ıs· 

tcrsenız. dah.ı içtimaı tıplerı 
karşımıza çıkardığı, be' az per
denın en önemlı şahı 'arı :ıra

sına ı::ırdı •ı rna umllur. Komık 
Jcrın !ılmlerınde, komik. ~ 
ın ıınlı ın<laıı so~ulur, bır gıil· 
cıuıme unsuru, bır tıp ,b,r h:ı· 

) al ha'ıne ı;:~tirılir: yahut da 
hıitun ııısıını nıiiııasebetleri ı· 
çeı ı.sındc muh:ıfala edılir \'e 
komik unsur onun bu rnüna· 
sebe !erinden mc~<lana çıkar. 
Fernandcl'ın her ıki çeşıt fi'· 
mi de vardır. Jean Bover, bu 
filmi) 'e, onu ikınci şekÜdc kul 
lan mı~. 'c daha i~ ı etnıı . E-

l'eına n dc l 

serde, ko) un kırpıcılıııındaıı ka 
dın bcrbcrl'ğinc ~ i.ıkse en bır 
adamın ha) atını \'e maccr:ılar: 
m: cemi) et ıçindc O) nadı~ı ro 
lu re dola) ı ı) le. bir kadı:ı. L•cr 
berınııı iı;ıııılr )SŞadığı c{.'m • 
)Cti gbrü)ııl'UZ, Bu son hJ•us 
ıııi.ınakaşa kabul rtmez lıir açık 
!ıkla ortaya konulmuş \ e hıc\ !! 
dı mı.,tır. Fernıındcl'ın bu f • 
mını ıe\ kle e\fcdcbi •• Oı'ıJZ. 

Hollywood'un İcyüzü 
•Thr HnllJ'l\"ood Stnrn Rithard 
l'ontc, Julla \ dam ... ı rrd ('larl.; 
\C lleıırr lfull'ın rcJlsör \\ ılll
aın C.astlto ıdarr>inde i. nh rrlilll 
• ıntern~llonat hrsahma cevır

diklrrl bir \mrrlkan filmı -
Ş\~. 

) or \'c fı m, eskı cın.:ıl ct111 kıı 
tilının aranması entrikası üze· 
rinde devam edi.!;or. Gı.i:lil:li.ı· 
ğü gıbi aslında bir poUs \e 
l'ina)el filmi bu. Fakat, ınsan· 
ları yaşrunıı~an, satranç tasla-
rı ı:ibi mantık kategorileri iı:e B ır proıli.ıktôr Hr, Yaktiylc, rı inde ileri eeri harekrt eden 

bir l'İna~ et ııctıresiııde o· polis filmlf'rındeıı. Onun için 
len tanınmış bir reJı.sörun, bır espri \e ruh noksanhtı derhal 
scssıL. sınemıı rejı orunun, ha· his edilbor. Oyuncular da faz· 
) tını filme alma\ a kalkıcı' or. la bir şey yapantı) orlar. Hele 
Bu rcj ısorun epe~ 

0

ce karı ık. bıt Iıımın ılk on dakikası ga.) et 
halatı \lr ... ste'ık kendisini ki agır 'e ters tutulmus bir izah 
min oldiırduğü de te~~ıt edı ,. fıı lı olarak geçı)or kı. tnham· 
nıemı . Prodiıklor, Iılmını Jı,,- mu: edllır sey değil. Aynı ko· 
zırlamak i terken, 1·e:ııden bu ııu)la çok daha başarılı bir 
e kı ciııa) etın sırlıırı ııra ına fılm ) apı abılırdi kanaatinde· 
karışı) or 'e bu eina~ ctı ~ a ı- )'İZ. 
~ ~ ~- ~ ~---~----

TRE:\' Kı\7..\SI - Haydarpaşada ıı rnelki ı::ec·e aat 1,00 ıle 
fl ileclk'e hareket eılen 60 numaralı ıııarşanıl iL. kataı·ı makaı; 
Ü/erinden gtçerkrn iki ba~ ,·agoıı ıı dcnilıni tir, Deuilme ~o
nunrla posta \ C banliyö tre nlerini 5 aat tek yoldan 
i Jetmek mecburi~ Pti ha~ıı olm u tur. 'l'rrnler hu ) ıiıılen yarım 

şar saat rotar ) apmı l aı dır. A n karada da bir çoban t ren 
:ıltınıla kaldı. 

D. P. Meclis Grupu bugün ilk 
toplanflsmı yapıyor 

(B:ı ı 1 i ntide) I meğe baş'amıslardır. Konyada 
kuına·ı beklenmekted r. bUtUn iı~eleri dolaşarak seç· 

Bugi.inkii Bakanlardan 4-5 ıa menlere tesckkiır eGt'n Ko.nya 
ne inııı değıseccgi tahroin edil nıllleh·ekilleri de ~ehrimize gel 
111ekle beraber. bugün taııyyün mişlerdir. 
etmiş bir şey yoktur. \'aziyet 
:?-3 güne kadar bellı oacaktır. 

l\l endrrrs ı:itti 

Bir D. P. ti ha)Si~ ct di\'anına 
' er ild i 

Bir haftadanberi şehrimizde Adana ıı (Hususi) - Dcm.-ık 
bulunan Başbakan Adnan :Men· rat Parti e ki Se) han mil!etve 
deres.dlin uçakla Ankara)a dön· kıl'el'inden Mahmut J(ibaroUu 
mil tilr. • parti aleyhinde )aptığı 1'are-

Ra~bakanın demetı ketlerden dolan haysiyet di\·a-
C. fi. P. eski !l ~erkeı binası ı .nına , crı'mıştir. 

bugUn torenlc Onıversıtc Talc· 
be Federa )Onunun manevi ~ah· ı Cenevre konfera 
sı~ etıne de\·ro'unacaktır. nsı 

~ ~u~~ 
En ver Paşa, ls lôm ih ti la l Ce m iyetleri lttihadı 'n ı hang i mak satla kı.ırdu9 dcılı 
anlatırken: « Bu cemiyetin b ir şubesi nin de Türk iye' de, as:!masını foY sO· 
gördüm. Noktai nazarımı b ir mektupla ve lbrahim Tôli Bey vasıtasıyle 

yük Millet Meclisine bildird im » d iyordu ) 

L------ ~· E~YER PAŞA İSI.r\711 metlerinin beka ve sukutu iie ~ardımı dilşunınuş d ... r g 
İHTİLAi. CE:'lliYETl.ERI a?ikadar o'mamak üz.ere Tür· Jifinıe muvafatçııt: r tı.; 1 

İTTİH,\Dl :\'I ~E İÇİ:\' kıyede de bir sube~lnln b:.ı'un- ri.ıncliiler. Fakat ıd il 
KURMUŞTU? mRsını fayda'ı "Örd!im. ,,,,k. hnkkuk ettırıleme 1 · ~ıııe .. t hll' 

tai nazarımı Büyük )tillet !\lı>c sonrıı, di.ın~a)a a ·J ıı"11 
E n\cr Paşa tcscbbıislcrmi an· 

!altı: 

- Millarekcden sonr rufc
kamın de\·amlı çatısmaları. g:-y 
retleri \'e mi 'etin a~ Clezelzel 
azmi neticesinde dahl'l 'e ha
rici bır çok müşkUlata gaıebe 
ederek Anado'uda Garba ve 
Şarka kendisini tanıttıracak bU 
"ük bir Millet l\lecfüı ı'c hü· 
kumcti vucııdc ge mis \"e bıı 
ayetle Türkiyenin ha'ası yak-
ıa~mıstır. Her Türk mi\lı~ et· 
pervcri gibi ben \'e arkadaşla· 
rım bu' ha den son derece menı 
nun kaldık ve sevindik. Yıll:n·
danberi Avrupa nrnhace•11a\1 
karşısında pek zııyıf düşmuş 
olan Türkiye)e İsliıın \'e Türk 
fılemi tarafından yıırclım cdıl· 
mrk zarureti hasıl o:duğuna 
kanaat gelirdik. Bu maksadın 
temini için de hariçle çalış· 
rnak mecburiyetinj gördük. 
Bu vazifcyı arkadasıarım Be 
ben üzerime ııldım. ls'iım 1ı e
mınde biı.atihi \'e mustakıUcn 
idare olunmak \'e buna mani 
emperya'lzme karşı mücadele 
etmek tiz.ere Avrupanın \e 
Asyanın muhtelif mf'rkczterln
de şube'eri bulunan bir İslfını 
ihlilal Cemiyet'eri ittihadı kur 
dum. İttilı:ıdın mcrkez1 :'>losko 
\'a idı. Bu cemiyetin Türkiye 
tarafından para ve insanca 
muavenele mazhar o ması U· 
zım ,;e'di[:inden Türk hüktı· 

.. 
e11erinizin güzelliği 

ELiNiZDEDiR 
Terkibinde krem hu 

lisi ri~ asetine bir nıektup'a lıyan iııgılız. enıPe~!: J; 
'e İbrahim Ta:i Bey \'cısı- terek du~man oııır ız!ll 
tasi) le bildırdım. İşte siz~. bu dildi. Bu Empcn.

8
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ittihadın niz.amnamesindcn \e raftan \)arkın bek~39rrıız' 
Halk Şıiralar Fırkası Progra· kıl eli imha ıçın Ş r~ 
mından birer nusha \'erılorunı. mlştı. diğer tııraHıın rıı t ' 
Münasip bir fırsat•a 'ütfen !etlerini \C is lıtnd~ 1rııet 
okuyunuz ve Iıkır!erinı.?.i çekin rıni esaret a tı~ 0 rdt1 tl 
medcn söyle~ iniz. dcyıım etmek ıstı> · Jtıı.5 >en• Errıpcry:ılızmı. du;ııı'ıı 
Rt'SLARL.\ :\.\SU, YE 
JI A:\'Gİ ŞARTL.\RL.\ 
A:\ I.AŞmŞLARD l ? 

E mer Paşanın sarı bır ıarf
tan çıkarıp \erdiği nizam· 

ı ame ve proı;ramı aldıktan so:ı 
ra sordum: 

- Cemiyetin umumi merke 
zlni ~ıo~kovada yaparken el
bette So\'yet hükümeti i'e an
laştınız. Bu hususun konuşma· 
!arımız üzerinde te:.iri o'acak· 
tır. Beni liıtfen tenvir buyu
rurmusunuı. Pasanı? 

Em·er Paşa şu cevabı Yerdi: 
- Hay har. memnuniyetle. 

Bcr inde ve Mo~ko\a<la yapmış 
olduğumuz. müzakeı·elerde Ana 
dolu mılli harekatına \'e müs
takil Türk hUkümetine yardım 
etmek mevzuu konuşma!arımı· 
zın daima esa~ını teskil etmiş
ti. Ewelıl hatırımıza insan \'e 
sılAh yardımı gelmişti. Azer
baycanlılardan teşkil ve teslilı 
edi ecek piyade kuvvetlen 'e 
Dağı~tanlılardan kuruıae:ıic ı.~
vari kun-et'eriy:c A:ıacir.luya 

TiYATROLAR J 
* Şl:RİR Tl\'ATROSU DRAll Ki .• 

:ııı - Paı:arıesı'den başka her ı;ece 
21 de, Pazar matine ıs :ıo da • OKA K· 
·~'\ - Yazan: Elaıer Rlce. Türll:çea1: 
Asude ZeybetoıUu - Tel: ~157. * ŞEHİR TİVATROSO IW~l>l 
Kısın - Salı'dan baou b er ırece 
21 de, Pazar ııündüz ı5.30 da ME· 
u:ıt UANL,U N KISll.A!liÇU Öl - Ya• 
un: Loul.a Verneull. Türlı.çeal: Bur
han Felek - Tel: 40409. * !iiEHtR TİYATROSU Cthöst! 
BÖLCMÜ - Pereembe, cuınarteaı 
te Paı:ar ı;aat 21 de, •:rrıca Paıar 
ı:ı.:ıo da l:'AsLI KJZ - Yau.n: Jacqu· 
ea Dnaı. Ttlrtçw: ihsan Boran. * GE..,..t'Lill. TİYATROSU - 0 0-
\ 'F..R \.OLU - Komedi 3 perde • Ya
zan: A. A. MUne • TUrktesl: M. Bu· 
rl!t.n • Sahneye to:yan: A•n1 oıııı:;ıL 
Saıı. Çarşamba r;uarıı 20.30; Çarşam
ba mattpe 16.30 • EmlnOnU ôtreııd 
ı.otaııntie. * :n: ..... ı SES orrRrtTİ - n:Rlll \ 
,\ \'C I - Bü}ilk Operet 3 perde. Her 
ı;cce 2ı de, Çan mba, CUmarteııı n 
Pazar matınıı uat 15 tıı •c her Pa· 
zart.esi. Tel: 4)369 * TEVHiD BiLGE Optrell - •Se• 
çim Arifeah. Operet. 3 perde. cectlerı 
ııaaat 2ı·de Makalm'de, cum caı, pr.· 
ı:ar matine ıs•ı.e. 'leteron: 134. * Kt(!C R ı>AH Nt.; - Çar;amba· 
dan başka her ıı:ece uat tam 21 de. 
Salt, Cum taıeoe mr.Uneşı "" Pa· 
ı:ar matine ı;aın tam 17'de CİNAYET 
VAlt - Pıres :ı perde - Yauıı: rre
cıertıc Knott • Çeviren: Tevtık Sadul· 
Ulh - Tel: 4027CI. 

SiNEMALAR 
esKl:O~LIJ cuu::ıı * ALKAZAR: Tel: 4"«12 - l:ınca 

sa takhanelcrı. * AB: 're!: '"394 - Herke3~U Ka· 
dmı. * ATLAS: Tel: 40&35 - intlitam * ELHAMRA - lll!il Avrupuı • 
Don Juan. 

nıinın aman ıı ti Jlıl 
rak tcsblt edı'nııs · es > 
rek dlişmana karŞ~c~!llei: 
surette hi a~ckci~ti al Cl 
rındeıı ~ aın ,.du ,c 41 
!eri teşkilatı d?,e10 ııı•d 1 
ani astık. Her tur , asdı 1~ dımın yapılacağı is?Atıl 
'e temin ~ıundllu"ıııı ~ e 
cemi} etıerıne ~101118 11 ~ 
her şark \ e l\lUS. hB 1' utıl 
de bır de slı~~u~uııd 
fırkası tcskllin1

• in ıli.ı t 
tilfil CcmlJ et erı d e e 'J 
la· iıml ile :mUc3 e sı d• 
Halk Şuralar F1

1
t:re)i 

duk'arı yerde . beııı 
kadar götUr~rekbcs ı)ect 
t:enıı~ etlerını b•reı.et 
hem de ihtılal 
pııcaktı. . 01ııı ~ 

Em·cr Paş~ 11~111i;tı. ~Al 
tımız daha bıtın o~ 1".'.
slndcn soraca~ ve .,'llrdt· ~ 
ha çok fcyıerı.ın 5311dı!li~ 
bus ve Caallyetın b•ıa e 
geniş bir saha), 1 

1 
(fr 

Ia~ılıyordu . ıPc'"ııı 

Schrımizde bulunan Başba· dün de toplandı 
kan Adnan '.\tendercs. bu mu· 

, nasrbctle şu bcynnatta bulun· 
mu tur: 1 • 

ZAYi 
Kuımı;ıaşa nU!ua memurıuı:tıncıan 

almış olduf;um h l•l.yet cUtdanımı 
ve ~tahmutpıı.şa bkolrtılundan aımıf 
oldutum (625) numaralı diplomam 
ile şoforlük maliye verııı kanıemı 
:ı:ayı ettlfılmden ycnlılnl çıkarıca"ıın. 
ı:skl81ll1n hiç bir surette hUkmU yok 
tur. 

* İNCİ: Tel: 8459$ - 8.'ınll: Kıt· 
ıarı. * LALE: 're!: 4~95 - H:rıı:csın 
Kadını. 

Anne 'c lıalı:ı lari) le bırliktc i n giltereye dönmekte olan Prr.n Charle \ e Prcn~es :ııargaret 

Vincent Auriol Viyana'da j ltalyan. ~elediy~ s:~imle-J 
Vı~ana, 11 (AA) - Fran a es rının netıcesı \ 

Bir kedi katili mahkum 

oldu 

kı Cumhurbaşkanı Vıneent Au· 1 Roma 11 (AA) - Pazar züni.ı 
rıo. bu abah uçakla Vı~ana;>a i6 çe\Tede ;ı:apılan belediye sc· Londra, 11 (AA) - Bir Lon· 
selmı ur. Aurlo, ~ıııete nıudür çımlerı net ce eri 73 be:edı)e dra ı:uetesi ıdarehanesinde ça
\'c ba

9
azar arı mıl et'erarası çe\'rcsınde bellı olmu tur: ıı~an Edgar Stcvens adında bir 

. 55 çeHede Hrı lı> an Demok· d b' k d" ı kongrcsıne da\ct eJılmı bulun· rat'ar 11 çenede Sosyal_ Komu a am ır ·e ı ~u-rusunu ça ış· 
maktadır 'e bu arada muzakere n"stler, dığcr )edıslnde Demok· tığı ı:azeıenin kalorifer katanı· 
)crı muteakıp' ri ecck zı~afette rat So~alı terin o'cu ba ımsız nıı atarak i.ı dlirdu~u icin uç a~ 
b nutuk so) e) ecek r :ıdi.l~ arı kaz:ınmı tır. hapse mahkum oımu~tur. 

o Ha his mcnuu binanın bir- CeneHc, 11 (A.P l - Sm ~ Ct· 
çok eksikleri olduğunu ve ıa· 1 !er Bırlı_ği Dış B~ka_nı l\Io otoi 
ınıre nıuhta. ç bulunduğunu gür· ı bu~~n Kore nıes;_esı mu~akerc 
dUm. Devir \'e tahsı~ten bekte· cdılırken. Bırleşık Amcrıkanın 
nen faydanın taıııamb le istih· .4:s~ ada bır sa' unma pakt! teski· illi do!nnılu 'u ur Gtrı:in 

Ka .. mııaşa Xahn~ı \ 'okutu 
.\Jektcıı Sokak :>o U. 

.Kaumııa a 

ııli içın bınanın tiımıri ve nok· tatlandırmak husu undakı tasav
san arının ıkmali ıcabeder. ni· vuruna şiddetle hücum etmiş. bu 
nnenale) h ~arın Om, ersıtc Ta· nun. SÖ?JÜrg;cilij!i muhafa~a 
!ebe federa \"Onuna devir \C tah \C temadı ettınneye matuf bır ---------- --
ı;ıs cdı ecck ·olan ca a:oğlundaki A!11er~ka_n pl~nı old.uğunu ıleri 
Halk Partısi eski ıl mcrkcı,i bı· .surmü.tür. 1'.ore konferansına 
na ının muhtaç bulundu"u ta· iştirak eden 19 dev et temsı:ci
nılr derhal :1apurılacak \'e nok· lcrl,ne hit~p ed.en ~ovyet Bakanı 

Suudi Arabistan Amerİ· 

l a 'dan yardım imkanı 

arıyor 

• anları ıknrnl cttiri'ecektir. ,un.:ın söylen~ıstır .. 
Bu suretle Tıılebe .Federasyo· ·- Böyle bır nıııhıyet taşıyan 

numuza 'c lıniversitelilerimize pl5n'ar sulh diı\•nsına uyanııya
daha faydalı bir hale getirilecek ca[:ı gihi millcllcr tarafınrlan da 
bulunan bu binaııın gençlerimiı desteklenemeı. 
için ha) ırlı çalışma merkezi ol· :\lolotof buna, m~kabil • Kıııl 
ma 1111 temenni elınel\teYim • Cın Başbakanı Çu hn Lalın tek 

· liflcrıni rlestekledığıni söylemiş-
Rıır~a milleh ekilleri tir. Çp En Lııi. •Asya nıcmleket-

Ankara 11 <Hususi) - Bur lerı kr.ndi öz nwselclerini kendi
sa milleıvekılleri buglin C:ınka !eri halletnıelidır'er• deıni~tl. 
Yll)a giderek Cumhurba~kanı Bundan sonrıı Rus diplomatı 
Ce iıi Ba~arı ziyaret etmişler bundan iki hafta eHel konfc· 
\e Bur ndan dıı seçilen Bayara rans açıldığı ırada ılerl stirdü
seçim mazbatasını tevdi etmi~ ğU görusleri tekrar amış, Kızı' 
lcrdır. Çinin Cenevre konferansında bli 

Kon~a miltc t\ eld lleri )ilk bir de\let sıfatıvle bu'undu 
Ankara 11 (Hususi) - Yeni ğunu tekrar tekrar ıddıa etmiş· 

nıılletvckıllcri ,eht•im:ze dön tir. 

Washington. 11 (,.\,\) - Siya 
si çeneler Amerıkanın Suudi A 
rabi;tana askeri yardımda bu· 
Junmak ıizere yakınrla ı:örüsıne· 
!erin başla)acağına dair b!ızı be 
lirtiler oldu~unu, Suudi Ar.ıbis· 
tan Kralı Sııud'un bu yılın baş 
larında aynı mc,•ztıdaki ı:ıörUş· 
meleri kestikten sonra simrli A· 
nıerikadan a keri yardım temin 
etmek için inıkhlar aradığır.ı 
sö) lemişlerdır. 

Bursa'da deprem 

Bursa. 11 < A.A > - Bugün I · 
l .rızde saat 18.01 \ e 18 05 neç• 
ve ikişer san \e tte,·am eden iki 
c!cprem olmuştur. Hasar l oktu•. 

* LÜKS: Tel: •o:ıao - Melek: mt? 
Şııytıl} mı? * .MELEK: Tel: 4-0368 - Satıcı
ııın Ö!Unı u. * SARAY: Tel. 4165!1 - Kadın Ber . . ~ 

GAiBE iHTAR ıı•1'~" 
• k jkeD• il'' 

l\Iermi çalmak ~uı:undan maz.nun 'e tutu oğ. Ctl 6'• 
haıııye Daynet köyliııden C3l DoğJu Mustafa dCJl aP'r,J ı4 
2i/10/9S2 tarihinde ll. Kor. Ceza ve Tutukevlrı 9111,ıst'erd1 
sivil elbiselerini çıılar::ık Iu·ar etml ve bütOrı a:ddesi ~.:ıe 
butur.amamıştır. Aa. M. Us. K.nun 215. el 11\ ,,\111ırl djC 
mensup olduğu A . şube:.ine veya II. Kor. Ad~16. cı il'' 
raca~ı et~e::.i, ~lesi. takdirde As. l\1. U. K.nun_ #_1349 ;.ıııtr 
tatbık edılf'ceğı ilanen ihtar olunur. 5954 ftdil 

• 
es ı va kalama m Ü le k k e f 0oC· 

Suçu: Firar. g3S vt 
~laznun 11 'l'b. 8. Bl. l"rlcrindcn•ibrahi~ ~;~

11

uııdeıı 1 
mer Kurt, Denizli Çal k:ızası Mahmut Gaıı • rd' ~ı; jl~ 
Değırmenönü Kışla r:ıd 29 1\o. da. 11 fır' J{ ııt111 ' 

Yukarıda kün) esi ve suçu )'azılı saıııs h:ı. tJS· ı;tr' r 
du~uııdan yakalanara~ te liml hakkında AS· 111uıtl:1 ,ıııı 
m:ıddc.si screğinec hakkında verilen yakalal11

3 ~ıl115~1 
5953' 
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SA1'1lA1'Ç O\'U~CUSU - .~is 
clu Elmın'ın, boı V1kit1erlnde 

f'n büyük ze\llı.İ satr:ınç 
oynamaktadır 

<Başı l incide) 
Akompanisti bitişik odada 

(.tlarken, Caruso'nun New 
York'tnki otelin ba.nyosunda· 
i:i çıılı;m:ısını hatırlıyor. 

Ef. 
nl l$tlrah11/ ha/inde PD 

serdılli ıer. e••iade her alc-
311m, bır .PİJ'3nlst ile müştcro 
kcn üc ı·eya d6rt konçerto, bir 

kaç sonat çalmaktır. 
Zihal çalışnııl'ıır için sat

ranç oyununu arar ve gittiği 
yerde müzikten sonra dinlen
mek i~in yol eşyası arasında 
bir satranç takımLnı daima ta 
şır. 

l\llscha Elman'ın Londra'ya 
dbnUşü büyük müıik: günleri· 
nin yankısını yaratacak ve 
ye.ni müıik scverlere efsanevi 
• Elman ton• unun hakiki bir 
,gösterisi olacaktır. 

·Music and Musicians• dan 
Çeviren: Tarioç Türkmen 

RADYO 
'7),,11~::: t1t:iu',,!J.mt1 ;t~'1 

Dca·lcyen: ORHA'S IŞll.G.\:-J 

CEP TEl.E\'İZVOSU 

,,....,., 

: 

.... 
Londra'nın eski müzik çev· 

relerinde hala konuşulan ve 
Elmın'ın da i5tirak etliği 
tenı.;il 1911 senesindl'dir. Di
eghhileff b:ıle me\·.-;imlerinin 
~ır: esnasLnda, büyük balerin 

1 

f.latthilde Kshe5.>fnskaya, Nİ
jinsky ile beraber Covenl Gar 
den'da •Ku~u GölU· nün i· 
.kinci perdesindeki da. nsı ka ı 
but etmede.o evvel meşhur 
•PJs de deux·· ye akompan· 
ye eden 'keman so~osunun. o 
zamanlar T.ondra'da 'bulunan 
Elman tarafından çalınmasını 
istemiştir. 

Bu sütunlarda muhteliC 
mantarda adına ·Transisto:-ı 
denen ve ancak bir tırr.a';: ce· 
samelinde olan yeni radyo 
lambalarından bahsetmi~tik. 

Radyo endüstri~inıle büyük 
değişiklikler yarat~n bu minik 
lambalardan fa:tdnlıını larak, 
şimdi de bütün bUyüklüğii an
cak bir telefon cihazı kadar o
lan yeni tele\·izyon alıcıları i
mııl edilmiş bulunmıık:aclır. 

KUM llAVUZU!'iD.\ - htanbul Radyosunun genç sanalk!irları ndan l\lürşide Şener ve Feriha 
Tunceli (sağda), geçrn yat: giinlednde bir çocuk bahre~indeki kum h:ıvuzunda t>ğte:ıirlerkcn ..• 

, 

T~\ftİHi 
V .\K'A 

E!man. o ~ece Alberı Hail'· 
de konser veriyordu. İyi bir 
Av:Arlama ile arada tam •P3'> 
de deuıc• ye ihtiyaç olduğu 
an~_ia Covent Garden'a vasıl 
otmu~ ve hemen dönerek prog 
rıımının ik~nci yarı~ını sabır 

b bekleyen dln!ericilerine ka 
vu~mustur. 

Flmon. bu ay Londra'ya gel 
d ~i vakit. her biTi meseğinin 
hlr !afhasını temsil ede.'1 ve 
her birinin canlı bir tarihi o
lan 3 keman ı?elirecekıir. 

En yenisi 181 senelik Ama 
ti olup e.ıı çok scvd'klerinden 
biridir. Bu ,keman, St. Peters-
1bur!! konservatuarında Au
er'in _ talebesi iken kendisine 
ileride bürük bir virtuöz ola· 
cağını söyleyen zengin bir 
Rus as:tıadcsi ıarafınd:ın he· 
d"yc olarak verilmistir. El 
m~ın. Paris'in en me~hur kc
nıan salıcısı Cares;;a'nın viı
:r:,nir.de bu Slrad·ı görmüş ve 
·bir fiot teklif elmi5tir. Fakat 
satıcı imkiinsız olduıtunu. baş 

ka zen~ııı bir mü•lerinin daha 
fazla verdiit~'li söylemistir. 

Birkaı,: !!Ün sonra. dükka· 
mn öniinden geı,:erken ke· 
m:ını tekrar ı?Örmek irin içeri 
grrdller Öteki atıcı da orada 
idi. Ve Mrs F.lman bu Strad'a 
k'Jcııstnın sahip o!mas·na ka 
rar vermi~ı: \"e fiat lekPfini 
~atıcı kahul ed iııcl'ye kadar 
ıırl • ırdı. 

Elman'ın 40 yıllık konser 
lıa\'atı ona GOıJ esere yakın 
gc.rıis bir reper tuar kazandıT· 
mıştır. Ko.nserlcr haTieinıie ya 

9;1J>iGillİ ~~tt#lı 

Bu cihazın hayati gösteren 
lambalarının çapı bir liranınki 
kadardır. Ayrıca önündt?, i;te· 
ni'diği zaman hayali !Jiiyültm.:-
ye mahsus oı.el bir mercek sis
temi de vardır. 
FAZ 

llODÜI • .\SVONU 

Bilindiği Ü7.ere yeni modem 
vericiler frekans modülasyonu 
ile yayın yapmaktadırlar. 

Bu .sistemde yayın yapan t>O· 
lis, itlaiyf' ve bir takım başka 
hi1.metıerdt> kullanılan vericile 
rin herkes tarafından din:enit
mcsinl önlemek için bu istas- ı 
yinlar yayınlan faz modülasyo 
nu ile yapmaktadır 

Böylece de normal atıcılar, 
bu islasyon'an almamaktatır. 

TEl.E\'IZYO!'J 
nör.p.ERİ 

fngillere. Fransa ve Alm:-n
ya te'evizyon istasyon!arı deı1l
şik standarda uyarak yayın y:ıp 
ma ktad ırla r. 

Bunun netkesi, Frans:ıdaki 
bir a 1 ıcı, di~er ınemieketlcrin 
yayınlonnrian faydalanama
nıaktaydı. 

Yeni yapı'an röteh'rl~ bu 
farklı yııyınların istenilen stan 
dartta bir yayın ha ine soku
larak. an.u edilen istasycnl:ı
rın alınması kabil o!m:ıkt;ı. 
dır. 

1sT,\ 'inm. RAOYOSU:\O.\ 
YJ~:Si nin Pİ\'ES 

10 Mııyıs Gençlik Bayramı 
olan Çarşamba günü tıcşamı 
sııal 20.35 de lstan~•ıl Radyo
sunda arkadaşımız A :ıeınur K:- ı 
lıç'ın yazdığı ·iki Emanet. i
simli bir radyofonik piyes tem 
sil o1 unııeaktır. 

Hu eserin temsilinde, Ah· 
durr:ıhnıan Pa!ııy. Nihat Ak
çan, l>luınffer Akçan, Hauf LI• 
lııkut, Zihni Kilçünı !il \'C Al
tan llanoğlu rıJI aımışl.ıroır. 

~ 

q~ . 

' PH~IPS . PlllLIPS e AuNızl 
.... ... 

GÖÇiUEZ K.\RDEŞI.ER - R:ıtlyolarımmn yayınlannd~ yt'r alan kardeş sanatUrların yekünıa 
bir hayli fazladır. il ele bunların bir1 kısmı adeta •Yapışık karde)ler• halindedirler. Onları daima 
bir arada dinlrri1, Yukarııla htanbul Radyosu programlarında ı.esltrini duyduğumuz Göçme& 

karde'iteri; Sadi l<jılay ve Hüsnii Co')arla lıir arada giirmektesi ııiı. 

Z.\BITı\ \'UKUA1'1 UEGİI.! - \'ulı.arıdaki resmi biıden ~briince güıünüziin ini.ine ~a1eı"lerde 
sık sık rastıaılıiın11 ve ubıta vukuallaıını gösteren rotogrart:ır gelmesin. nu rr.5im, Şükrii Ta. 
n:ır ve Şerir lı;li'yi •Siikrü 1"unar Ye arkadaşl:ırından oyun bav:ıları• prol(ramwı girmedea ün
ce, Rac1,vo •~vinin korldorlıırında yakllayao foto muhablrimiı. &.arafmdan alınmıştır. Şükrü 

Tunltr'ııı solundaki gent; herkese •kütük biraderim» diye t:.kdim ettiği oğludur. 

Sayı: 20 16 MAYIS 1954-22 MAYIS 1954 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kırk yıldanberi kemanından tatlı sesler çıkaran adam : 
.... "' .......... .,_, ....... ~~ ............ ...,...,,...,,... ...................................... ---~~ .......... "'~""' ....... .....,. ........................ .,.. ........... ,..,. .... "' ............. .....,. ............ _~ 

MISCHA 
MİSCHA EL:">fAN, 40 sene· 

den daha faıla bir zaman 

ELMAN 
danberi dünya violonistleri· 

nin ö.n sırasında yer almıştır. 
1891 de Rusyada doğmuş ve 

Joachim'in talebesi ve '>irr,ok 
şöhretlerin hocası hüyük Leo 
pold Auer tarafındıın profes 
yonel millik dünya;ana harika 
çocuk olDTıık tanıtılmıştır. 

Daha beş yaşınıia. doğduğu 
~l'h i rde verdiği ilk umumi 
kon.=;erin<le kendisinin isıikba 
!i.rı yıldızı olacağı kanııatini 
yaratmıştı. ıu yaşında iken 
Paganini'nin uır bir etüdünü 
daha ilk .göriişte çalab ilmiş ve 
bunun üzeri.ne Auer onu der 
tıaı talebe olarak kabıu t nı•E 
1ir. 

IUi:.cba Elman 

\>UU,~~fl ~~/T 

12 ya,sına gelince prores· 
yone~ bir konsere haı..ır du· 
,rumda idi: Auer Berlin'e gö 
fürmü:ı ve orada ilk konserin 
de müzik mü.rıekkitlerini şa· 
şırtmış. ismi bütün dünyaya 
yayılmıştır. ,Bunu A\'rupa ttı· 

ru takip etmi$ vr 1908 de A· 
nıerikaya gitmiştir. 

Ankara' da yeni bir 
verici radyo istasyonu 

D ört yı l öncesine kador dene
me yayını yapan An~ara 

DOGRU DURUYOR lJU? - Bir kon~ere çıkmadan önce karısı, Erkek Teknik Ölretmen o:.u tu 
Mischa I:lm:uı'ın kravatını dü1eltiyor radyo..;u teknik bir arır.:ı r.eti-

Alexndra',nın başta bulunduğu lan Caruso'da hayranl ığını giz cesinde bir müddeltenberi ya-
pırılıılı bir salona sahip Buc· leyememiş ve kolunu küçük yınlarına ara vermek 1,orund:ı 
k ingham sarayını seçmiştir. kemancının omuzlarına atmış kalmı~tı, 

ö~renci'.erinin ç:ılışm:ı ları ne
ticesi gideri lmiş ve verici ya
yınlarına başlanmıij bulunmak 
tadır. 

Ankara Erkek Teknik Öğret 
men okulu radyo>u her gürı 
saat 17 den 18 e kadar; 41 met 
re. 7350 Kc/ S üzerinden ya

Elman, Londra'ya 15 yaşın 
<'la ~ken yani 1906 <la gelmiş 
tir. O tarihlerde müzik, pa'"i
bh tın cemivet hayatı.n'ıla bü· 
yük bir rot ovn:ımış ve asrın 

Küçük kemancı . Cııruso ile t ı r. Son ünlerde bu arıu okul orada tanışmış ve me:;hur te· 1!)08 de Elman New York'a ____ ı: ______________________ _ 
not"un ölümüne kadar de\·am gelince Caruso elLrıden tut- ı 

yın yapmaktadır. 

• büyük l'V sahibeleri en tanın 
m •} mü,,ik tıöhreılcrin i lemin 
için birbir leri ile rekabet et· 
rnişlerdir. 

~ \ll.\Y 
KOXSERl.ERl 

ilk Ye so.nra da daimi oln· 
rvk. dünyanın büyük artisti·e 
tinin hoş kar~ılatlıklan ve 
Kral Edward VIT lle Kraliçe 

eden do>llukları orada başla muş. kend i otel inde alıkoymu: 
mıştır. ve müteakip üç yıl uırfında ı 

Gemici kiyafeti ile verd iği hiç bir yııTdımı esirgemem iş. 
bir konseri mü teakip kendisi tir. j 
ne hayran olan Kral Edward Elman •O günler hakkında 
ona doğru yaklaşmış ve b izzat haııradığım en berrak ~ey. 
tebriklerini sunduktan sonra diyor. • Caruso'nu.n kibarlığı 

I.o..'1dra'da en fazla tesir i at- ve el şaka lanna temayülü i· 
tında kaldığı şeyi sormuştur. d i ve lıunu o ,kadar mükem-
•Poli5ler!• diye beklenıneci k mel yaparcfı ki .~akaya maruz. 
bir cevap alan kral kahkaha- kalmış olanlıır bile aldırmaz· . 
hırını tutamamıştır. Ayni mü !ardı.- ı 
1ik programında yer a lmış o· <Devamı Sa: 4, Sü: 1 de> 

İ~TiCA EOE:-J ltUS .\JANl - Merkezi Frankfurt'ta bulunan .\ntikomünist Rus mülteci mu
kawemrt teşkilatının <STSJ idare heyeti üyesi Georı:i Sergeyevkh Okotovic'i öldürmek iizt-ıe 
.lllo:.kovadan Batı .\manyay.ı giinılrrien Sovyet \"Ü7ba315ı .'.\ikoai Evgenye\· idı Khokhlov ve iki 
Alman yardımcı~ı; Amerikan resmi makamlar.ına teslim olmuşlardır. 22 Nisan günü Rıınn }rh
rinıleki llirog'da bir hıısın toplantısı yapan yÜ7b:ışı, gazete 'eradyoc:ulara SoV)et ~IVD mc1a
limini \le oyalama siyasetini açıklamıştır. A'lağıdaki resmi llİCOG teknik mii~aviri l.D. Rrent'in 
loalil aletlerinin nasıl istediğini anlatırken, yaodalı:i ise Khol.hlov ,.c muhtemel kurbanının 

b:lsın konfer.ınsında el sık15malarm ı gös!Nmckteılir. 

,, 
1 S;LPİ"~;~"'"'' 

PHIUPS PlllLIPS e AuNizl 
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8.28 Açılış vo program, 
8.30 Jiabcrler ve hava raponı. 
8.4S Paıuır sabahı melodll~rl. 
9.20 Purcell: Yaylı salllar için 

ıült. 
9.3S Sevim Çağlayan. 
9.S5 Salon orkC3trası. 

10.10 Kadın ııeıı n uz toplulutu. 
10.30 Karadeniz havaları. 
10.45 8naUnde bildirilecek. 
11.00 Daldan Dala. 
J 1.20 Fahriye Caner. 
11.40 Pa7.ar &keçi. 
12.10 Asker saati. 
12.30 Yurttan scaler. 
13.00 M. S. Ayarı l'O J:ıaberjer. 

13. ıs Anıı:cllnl dana orkestrası. 
13.30 Öı}lc gazetesi. 
13.4!1 Yeni p!Aklar. 
14.00 Hava raponı akşam p~o;ra• 

mı 'JC kapanış. 

*** Ui.S8 Açılış n program. 

17.00 Ennr Kapelman •e arkadaş· 
!arı. 

J7 .30 nad~·o ile inıı:ııızce. 
17.45 incuaz (Nihavent taalıl. 
18.30 Nezahat Bayram - Aliye DO· 

r,ançay • Sclihattın Erorlıan 
dan beraber türküler. 

18.45 Mediha Pıdan. 
ıo.oo M. S. Ayarı ve haberler. 
l!l.15 Tarllıten bir yaı;ırat. 
19.20 a) J. Strau:s: Pcrpetum Mo 

bile, b) Resplghl: Kuşlar ıü· 
hl. 

19.45 Necdet Vo.roı. 
20.ıs Radyo gazetesi. 
20.30 Kısa spor haberleri. 
20.35 İat.eyln cala!ım. 
21 U PIAk albümü, 
22.00 caz ve dans. 
22.30 Brahma: Haydn'ın bir temi 

üzerine vnr:ru;ontar. 
22.U M. s. Ayarı n haberler. 
23.0 Program n kapanış. 

iSTANBUL 
10.S7 Açılış Te program. 
tt.00 Belediye gazinosundan nak

len İstanbul, Deledl)'e kon
ı:ervatuarı konseri, 

13.00 Haberler. 
13,lS Saz eşerlcr! ( Nubar Tekyay 

ve Feyzi Ara1angll). 
13.30 Motron Oould orlı:cstrnaı 
13.45 irfan Do~ısôz. 
14.15 Dans •e caz muzıaı. 
14.40 Şen Kard~ler. 
lS.00 Peter Çayt.o•ak! Kemnn kon 

çcrtoeu <re maJOr> op. :ı;;. 
15.35 Eıı ı:nn ıJ il Hn. · 
16.00 Unutulmayan ı:ealcr. 
16.15 Sevilmiş sesler • Se\1lml~ 

ııarkılar. 

141.40 W. A . .Moı:art Yaylı Sn::lar 
Kuarteti No: 4 •Si bemol> 
Av kuarteti (l:ısımlar). 

17.00 Necdet Cici. 
17.30 Huan Mutıucan. 
17.45 Frlın51sco canaro orkeı;trası. 
18 00 Okut _ Ö~rencı a:ıatl. 
18.45 Karışık hafif müzik. 
19.00 Haberler 

19.15 
19.45 

20.15 
20.30 
20.50 
21.00 
2115 

21.30 
21.45 
22.00 
22.10 

22.45 
23.00 
23.05 

23.30 
24.00 

KUçllk koro. 
a) Robcrt Schumnnn, •Fan· 
ta:zı parçaıı. b) Rlchar<I Waı: 
ııer, Rlcrzı> arya c) o. l'On 
Webcr, •VBlsa davııt> .. d) J , 
Brabm$, •Macar dansı• e) 
Schubert, •Rosamundc• En
rııctc mU?ljtl tı W. A. Mozart 
•Sihirli Frllt> trio. 
Radyo gazetesi. 
Ahmet Çağan • 
Dunu duydunuz mu? 
Şehirde bn hafta. 
Sevilmiş piyano melodileri 
<Ferdi Statzer). 
Spor hııbnlerl. 
izzettin Olı:te saz eserleri. 

Radyomuzda bir ml$8llr var 
Dinleyici istekleri (TUrk mu· 
ılklst). 

Haberler. 
Pro:;ramlar. 
Ofü:cl ır.slcr - Oüzeı melodi
ler. 
Dııns mllzlğl. 
Kapanış. 

i Z Mi R 
8.58 Açılı, \'C progrnm. 
0.00 Nevin Demlrdö\·cn. 
9.30 bmlrde geçen hatta. 
!) 40 Oılzet stllcrdcn şarkılar 

(TOrk mualklsl). 
10.00 Kadın dlnleytdl<'r için. 
ıo.ıs .\lüzlkle tebessOm. 
!0'30 İznhlı Ttlrk muşlklsl. 
10.45 l\lülterrem Baydaıı'dan tür· 

killer 
il 15 l\lı\711:11 bir hlkf•)"C. 
il 30 Olllcr Öz;eçlt, 
12 .00 Yayının scmu. 
14.59 Açılış 

15.00 Suı:nn Taşsllken 

lS.20 Başlıca proı:ramların takdi-
mi. 

15.25 oıtnrıa fspanyo! mclodl!crı. 
15.4S Qraltll tOrkOlrr. 
10.15 Piyano llto hafit mU7lk 
10.30 Pazar konseri (Türk musiki 

&I). 
17.15 Türkçe tanı;olıır (Ce!AI İn• 

t'P\. 

17.30 •l TarUnl Keman ronRtı b) 
Sc:ırlattl • Pnatornl !Plrnrıoı 

17.4S Rndyo yurt türkOlerı kon"ıt;U ı· 
18.15 Dnnsedellm. 
JB.40 Yalnız en:r;larla mU?lk. 
111.00 llaberkr. 
l!l.15 fnc·e saz <S:ıba faslı). 
20.0) ftntyan IJ"rkıları . 
20 OS Radyo a;por. 
20.15 Radyo pıeteal. 
20.30 S! •in için seçtik (Türk mu-

•lkls1). 
21.00 'h.n'at dünyasından haber· 

kr. 
21.10 
2120 

21'10 
21.55 
22.00 
22.30 

Atordeorıla hail! melodiler 
aıstrnuss: Radctzkl Marş b) 
ntzı>t · C:ırınen süiti ci Ur!· 
~: Norveç dansları. 
01·uıı ha•aları 
Yarınki ıırogram. 
Kemal 'Mısırlı. 
Yayınııı sonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış TC Türk musikisi 
20.45 ıııırı.ıııc ı•roııramııı tal:nlo•I 
20.so Tachaıtowaty: •itatran Kap 

rlçÇl)'OSU> 
2100 Rıınsky • Kors:ıkoU: •Selıt-

hr.rnrade• sr.nfonlk ~Olt 

2L4S llasbarlton Wllly Scncıdcr' 

den şarkılar. 

22.00 PrOl',raın te .kııpanış, 
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21.30 Cevriye Ceyhundan Divan, 22.15 Percy ı-•aıt.b orkestrası. 

Ko~ma •o semaller. 
22.00 Serbest saat. 

22.45 M. S. Ararı Ye haberler. 
23.00 Pro:;ram ve kapanış. 

iSTANBUL 
12.57 Açll11 •e pr°'ram. 
13 00 Haberler. 
13.15 Dans mozıııı. 
13.30 Saime Sinan. 
14.00 a) Ghıaeppe Verdi •Talihin 

kudreth uvertürü b) An
ton Bruckner uvertür •SOi mi 
ııor• 

14.20 Gl\zln Siper. 
J4.45 Piyanist Earl Wlld. 
15.00 Kapantf. 

*** 18.0 Açılış ve Hakkı Derman tuıl 
heyeti (Kürdili lllcaı:ltir). 

18.30 İnglllue ders. 
18.45 ibrahlm Solmaz ve arkadaş-

lıırı. 
19.00 Haberler. 
19.15 Radife Erten. 
.19.45 a) w. A. Mozart. •Saraydan 

.kaçırma• uvertürü b) nıe
hard \Vagner, •TannlıausPr> 
arya e) Stravlıı.skl, •Sirk Pol 
kası• d) Johann Stausa, •İlk 

hnhar Sesleri> Vals e) Franz 
Llszt. •Consoıatıon• No. 3 fJ 
o. Puccını, •T~a· Opera· 
11ından arya. 

20.15 Radyo ı:azetesı. 
20.30 Kıaa şehir haberleri. 
20.35 Perihan Sözerl 
21.00 Konuşma. 
21.10 Kü.ııl Karaca. 
21.00 w. A. Mozart Sonat •re ma· 

JOu No: 3 Çalanlar: Emine 
f:reı (Keman) }'erdi .Statur 
(Piyano). 

21.45 Spor hasblhalJtrl. 
22.00 Samı Toker. 
22.30 Saz eserleri (Hadiye ÖtUgen 

ve arkadaşları). 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo • Boran ''e pro:ıram 

lar 
23.07 Danı müziği. 
23.20 Dinleyici tatcklerl (K)Aalk Ba 

tı müzli!I). 
24.00 Kapanıf. 

1 Z Mi R 
15.58 A~ı!ış Ye program. 
16.00 :Kerim iıe.rı - Salbe KOçUko

uııan. 

JS.30 Mlııhcl Plastro orlı:estras1yle 
hafif mllzik. 

16.45 Oı.nıan Türen'den türkUler. 
17.IS Başlıca proirramların takdl· 

mı. 

17.5S MürOn-et GUdOcü. 
18.15 Kanşık caz prkılan. 

18.25 Şarkılar. 

18.45 Atatl\rt saııU. 
18.SS Marşlar. 

10.00 ıtaber!er. 
19.15 Radyo erkekler taslı. 
20.00 Piyano kuartctlle hallı mü· 

Elit. 
20.10 Şehirden kücllk haberler. 
20.15 Radyo gaze~. 
20.30 Radyofonik piyes. 
2115 Yalnız u2larla müzik. 
21 30 Çocuk etıtımı saati. 
21.40 Dana müzlll. 
21.55 Borsa ve yarınki prograın. 
22 00 Suzan Yaman. 
22.30 Yayının ıon. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20. 15 Açılış ve program. 
20.16 Haydn: Sol majör, 04 No. lu 

•Davul •·uruşlu• un!onl. 
20.42 Mo:ıart: MI bomoı majör. 2 

Piyano ve orkc:ıtra için kon
çerto. 

21 .05 B~cthOTen. •Eıımonh U\'Cr• 
tilrU. 

21.14 Waııner : Operalarından par-

çalar. a) •NUrnbern•ıı Usta 
Şarkıellandan ·prelüd, b) 
•Slc;;!rld• den •Orman mı
rıltı)arı•, c) Dle Walkürn' 
den •Valklrllerln At sürüş· 

lrrl • 
21.34 Weber: •PretschOtz> uvertü· 

rü. 
21 44 Bas F.zlo Pınza'dan ar)-alar 
22 00 Proı:rnm "e kapanı,. 
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7 :ıs Açılış ve proııram. 
'l.30 OUna)'dın. 

7 .. 4S Haberler ve hava raponı. 
8 O Karına 1L1bııh müzır;ı , 

8.30 MUsette orkestraları 
!1.00 OUııllo proııramı ve kapanış. 

*** 11.58 Açılış vo ııroı;ram. 
12.00 Asker 51\all. 
12.30 Sadi llOŞSt'3. 
13.00 ı.ı. S . Ayan Y" haberler. 
13. ıs Radyo s:lJon orke3tra&ı. s .. r: 

SMad Ediz a) Mocrna • Pot. 
p11rl, bı Löhr : Gavot. el P11c 
cini ~ T03C3 operasından fan
tezi. dl Lledc : Ebedi bahar. 

13.30 ~le ı;a7et~I. 
13.45 naııyo ı:ııon orkestrasının de 

Yamı. 

l4 00 Ha.·a rapor11, ak~m ııronraını 
•• kapanış. ••• 

141.58 Açılı, H Dra..-m. 
17.00 Ha!·dn : il~ major yaylı FRzlar 

kuarteti "' ınl bem•ıl majör 

sonat. 
J7.30 Rad}'O ile foglll7CC. 
11.45 Munlli\ Arneı - Sevim Erdi • 

Oöıını Akıncı'dan beraber 
18.10 Turhan Karabulut. 
18.30 Dinleyici ll<ı ha.~bıhal. 
18,40 Geçmiş glinlerdeıı şarkılıır. 

19 00 ~ı. 8 . Ayarı ve haberler. 
19.IS Tarihten bir yaı;ırat.. 

19.20 Nevin Ucmlrd(hen. 
10.4S Dlni - ahllıki mUMhabe. 
l!l.55 Santur talc51ml. 
20.00 Rosslnl: Scmlramlse u"ertll· 

r(l. 
20.15 Raııı·o gaztotf'.al. 
20.30 inccsaz (Bayatiaraban faslı) 
21.00 Temsil: 
22.00 Emniyet E:Uıtl . 

22.15 Piyano lştlriıklyl~ aaz <'.Seri!'· 
rl (Muazzez OUnerf, Ali De· 
mir). 

:22.30 Ralh - »ıanl\gıuı orkestrası n 
dan dan~ moıo.ııtı. 

22.45 M. 8. Ayan \'e habtrlrr. 
23 00 Proıtraın •e :kapıuıış. 

iSTANBUL 
12.51 A(ılı' ~c proııram, JD.45 Radı·o lnı-l!Sa:ıo; hryrtl. 
13.00 llabnt .. r. 20.15 Rad)'O ı:nreını. 
13.lS Dans m07:1!\I. 20.30 Kıaa cehlr habcrkr1. 

7.::ı.a Açılı, •c ı;ıro;ınım. 
7.30 OOııaydm. 

13.30 Ahmet 0."Stlio. 20.35 KüçUk orkestra. 
ten. H oo a) nalfour Oardnn •Qoban 20.50 Hrplmlzln aaau. 

111.00 .,rankle Cn•ke nrkr.&trn~ı · dansu b) Joseph H~}·dn, 21 00 ŞUlı:ran Öter. 7.45 llabr.rler Te han raııoru. 
8 00 Karma sııbıb müziği. 
11.30 Harıt Vtsana mUzlğl. 
0.00 Oilnfln prnııramı ve knpnnı1. 

*** 11..58 Açılış Yn pro:;ram. 

18.15 Kö>iln Mtatl. 'Trompet Konçertosu <J.11 21 30 Şiir dünyamız. 
JS.30 Yurtt:ın sesler. bemol>. 21.40 Cr,maı Kı\mll. 
l!l.00 M. S. Ayarı ıftı haberlrr. 14.20 Göçmez Kardeşler. 22 . ıı Semt. temt iııtanbuJ. 
1!1.15 Tarihten bir yaprak. J4.4S Hatif şarkılar tM~J T.ırnıc). 22.JO Piyano Of\nyasııı'lı r;rzlntl• 
19.20 Dll<'h, Chopıo. Drah!ll.!, ıta~h 15.00 Kapauış. ıer (Cemal Rel!t Rey}. 

daş. 

17,15 Başlıca programların takd!· 
mı. 

17.20 Dello Jolo: Klarlnet tonaer-
tosu. • 

17.30 Müzik okulu korosu, 
17.50 Şarkılar. 
18.20 Operet mcloclllert. 
18.30 Zeybekler. 
18.45 Çiftçinin anatı. 
18.55 KOy havaları. 
19.00 Haberler. 
19.15 KIAalk Türk musikisi koro.ou. 

lP,45 Nat Xlng Cole. 
19.5!1 KOme aaz cserlert. 
20.10 Şehirden kUçü.k haberler. 
20.ıs Radyo ıazctest. 
20.30 Şarltıların macerası. 

21.00 Be!ihattın Ö~ü. 
21.20 ıo dakika vals. 
21.30 F.ge m!toloJl&1. 
21.40 Plerro Flcta (tenor). 

21.55 Bon:a ve yarınki program. 
22.00 l'nbrl Kavala. 
22.30 Yayının sonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açıl!f ve Türk muslkW. 
20.45 Program. 

20.48 Bchubert: 4 No. lll cl'ra~lk• 

Senfoni. 

2J.J7 Baını • Saens: Si mlnllr, 3 
No. lu keman konçertosu. 

21 40 R. Strauss: •Ölüm •e Tranı 
tlgürasyon• _ ııeııfontk Pocm 

22.05 Program ve kaı;ııınış. 
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2.28 Açılış n program. 
8.30 Al. s. Ayarı, haberler Te ha

va raporu. 
8.45 Gençlik koroıanndan şarkı

lar vo kııhrıımanlık tUrkUlerl 
11.JS Gençlik adına Atatürk hak. 

kında konuşma. 
9.2' Marşlar. 
0.30 lD. Mn)'la Stadyomundan 

Gençlik re apor bayramı to· 
renlnln naklen yayını. 

13.00 M. s. Ayarı ve haberler. 
13.1$ Radyo salon orkestrası. Şet: 

İlhan Özsoy a) Br.cthovron: 
Fantezi mo:ıılk b) Oosty: A
lır vaıs, c) Korııatov: Hint 
şarkısı, d) Bortz: A::;lato. 

13.30 Öjtle ı:azetes!. 
13.45 Radyo nıon orkestrasının de 

vamı. 

14.00 Hu-a rapanı ,akfam pro;rramı 
•o kapanıs. ••• 

16.58 Aı;llış ve program. 
17 .O MOElk hollerdcn sahneler. 

17.30 Radyo tle fnglllzce. 
17.45 Semahat Erı;ökml'n - ismet 

Uilnrlu • Nermin Vnrak 
Mustafa Bn~yaşar'dan bera· 
ber çarkılar. 

18.00 OönUI Söyler. 
ıs.ıs Köyün saati. 
18.30 Yurttan ııesler. 

10.00 M. S. A)'t.n •e haberler. 
10.15 Tarihten blr yaprak. 
19.20 Orleg: LA minör l)lyano kon-

çertosu. 
19.50 Muzaffer fıkar. 
20.15 Rad)'O ı:azotesl . 
20.30 Genç seslerin geçidi. 
21 ıs Heplmlı:ln saati. 
2L30 Lully: nıesec uvertllrü ve 

Lnlo-. bp::.nyol senfoni.si. 
21 oo Serbest nnt. 
22.15 a) Franat Martın: KOçük 

senfoni konçertant, bl Ra
·veJ: İntroductıon n AIJeı:ro. 

22 45 M. S. A)'arı ve haberler. 
23 00 Program \"e kapanış. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış \'O pr~ram. 
13.00 Haberler. 
13.15 M.arşlanmız. 
13.30 Oyun hı.nıan. 
13 45 Hadyo S:ılon ork~strası kon

seri a) c. Mlcnl'l vı~na kız 
ları (Vals) b) Ch, Qouhod 
Paust opernsmdan ballı ınU· 
zıııı. 

14 15 Et.rem Kenger 
14.45 Dans va c:ı.2 ml\zlğl 

15.00 Türk!ller. 
15.15 Olnıl - Ö;2rcncl ıantı. 
lO.oo Mar'fl•r 
lG.15 W. A. ıı.ıozart Senfoni No: 41 

•Da maJön •Juplter•. 
16.45 Şarkılnr. 
17.15 Dana mü7.ICI. 
17.45 Şrmsl Ynstımaıı. 
18.00 KonuJma. 
18.10 Şarkılar. 

JC.30 Fanık Akel ve arknılaşları. 
19.00 ıtaberlrr. 

19.15 Radyo kllml'! fasıl heyeti. 
J9.50 Yatın tarihten bir sahife. 
20.00 Janlrıs Landnl.a;'dcn cChan· 

aon>br 
20. ıs Hadyo ı;nzctcsı. 

20.30 Kısa tehir haberleri. 
20.35 Radyo tiyatrosu iki Emanet 

- Yaun : Altcınıır Kılıç. 
21 .10 Valsler l'e marşlar. 
21 .30 19 Ma)"ıs genç ilk ·ye spor 

b:ıyramındnn röportaj. 
21.40 Rıı::ı Rlt. 
22.JO Mllll teııaııllt blrllıll adına 

konuşma. 

22.20 can Akşit. 

22.45 Haberler. 
23.00 Kambl)'O - Doraa ve program 

lnr. 
2.1 07 Dans ve "az mll,..l!';I. 
23.30 llcnry' Holst <'The Pranl'ı 

Sen-ateler. ı;uıtı (kısımııır). 

24.00 Kap&Ulf. 

i Z Mi R 
15~ Açılış Ye D~o::;raııı. 

16.00 Tllrk marşları (Pi). 
Hl.15 n:ı~ıama takımından ıı:rybek 

ler. 
16.30 Oençltfln kor~u. 
17.00 $en tUrkOler. 
17.1!1 Başlıca progmmlann takdl· 

mı. 

17.2S Qençlrr konuşuyor. 
J8.00 Marşlarımız. 

18.IS fnr.r.:az csuznilt faslı). 
l!l.00 Halıtorlcr. 
19.15 İsmrot Çetinse!. 

19.30 f,;mlrde l!I Mnyıs bayranıı 
( rOı>ortaJ) . 

19 40 Hadyo f\lrt türküleri l:oro· 
ııuııdan Bayram tOrkülcrl. 

20 ıs ııacıyo ıınetcsl. 

.:'0.30 Oençlrr için bir radfl)fonlk 

21.00 

21 ıs 
22.00 

22.30 
\ 

piyes. 
Nefrll dans 11nrcaları, 
Radyonun mllzlkll bllme(l;ı;I 

Spor bOltenı, boruı •e yarın
lı! ıırocram. 
Yayının BOnU. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.IS Açılış Te ıırognm. 
20.16 Tscbaıkowııkr: •Romeo n 

JOllct> fantazt unrtUr. 
20.34 ı,ıszt: ıu bemol majör. 

No. Ju Piyano konçrrtoau. 
20.SS Mouı:sor:;ı.lıy: •Çıplak Dağ

da bir ıcce• • konser tante
zlsl 

21.05 Brahma: Op. Jl8 Piyano par 

~aıarı. 

21.20 11.lozart • 1. a majör, ıtlarhır.t 
lıonçf'rtosu. 

21.47 J. 8. Bach: ·• ltatyan lı:on· 
çertosu•. 

22.00 Prosram •• kapanıf. 

Sedad Ediz a) Bechmıı.nn: Se 
renat, b) MOller: Ln pııJoma, 
ıantczl51, cı .Schubert: parça 

lar. d) Strauss: Katser vaW. 
13.30 Öf;le gazetesi. 
13.45 ltnd~·o &nloıı orkestrasıuın de 

Tamı. 

14.00 Han raporu, akpm proz:ıı
mı YC Jtaı;ıanış. • •• 111.58 Açılış ve program. 

17.00 Bu plAktarı sever mlslnlJ:? 
17.30 Ulviye Hekimci - Gül Batu 

• :ıo.·ermln Demlrçay - Mus::ı-
1a ısatyaµr'daiı beraber ,artı 
tar. 

l7.4S Serbest saat. 
18.00 Operet Eevenler saati. 
18.20 İnC'esaz (Çifte fasıl. Uı»at. • 

Acemklirdi faslı). 

19.00 ı.ı. 8. Ayarı ve haberler. 
19.15 'Tarihten bir )'aprak. 
19.20 Ali Can, 
19.45 Dini • nhlAkl musahabe. 
19.SS Kemençe tataımı. 
20.00 Çaplı trloıruııılan aevllmıo 

melodiler. 
20.15 Radyo P"ete51. 
20.30 ~ıı Altan. 

20.45 Piyano refakeUnde '8rkılar . 

r Okuyan: Sevim Callayaıı 
Piyanoda: Menşurl' Tıınay. 

21 00 KalırnınanJar a;eçlyor • 
21.ıs Marşlar. 

21.30 Spor gazetesi. 
.21.45 Nesrin Aktan, 
2215 Operaya dl\"et. 
22.45 M. S. Ayarı ve haberler. 
23.00 Pro;rram \'e .kapanış. 

ISTANBUL 
12.57 Açılış ve pro;rram. 
13.00 Ha~rle.r. 

13.15 Dans müıljll. 

13.30 Suznn KöktOrk n Kasım Ü
nal. 

14.0 n)Frnnz von Suppe •Virana• 
da &bah, ÖAle, Akşam• u
vertUrO b) Johan ireland 
•Bir Londra uvertürti>. 

14.20 Şarkılar. 

14.4!i Maurlcc CheTabe.r Ye Pernıın 
del. 

15.00 Kapanış. 

*** 18.00 Açılış ve ıUrkUler (Azize Tö· 
zcmı. 

18 20 Ziraat saati 
18.30 CclAI inrrden sc\'dlf;1nlz gar 

kılar. 
19.00 Haberler. 

19.15 Herkes lc;ln müzik. 
19.30 Viyolonist Darvaf. 
l9 4S İleri Türk musiki.si konser· 

vatuarı derne:ı toıll\ı!nl:u. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 Kusa şehir Haberler. 
20.35 Helmuth 'Zachar!Aı orkl'3traın 
20.50 Dün)-ada bu hafta, 
21.00 AIActtln Yavaşça. 
21.30 Tarihi fıkralar. 
21 40 Müzik mecmuası. 

22 00 Sabite Tur 
22,30 Piyanist Wllhelm nackhaus. 
22.U Haberler. 

23 00 Kambiyo • Boran lfe proı:rnm 
lnr. 

23.01 Knrı~ık ııanı şı.rkılar. 
22.30 Dana •e caz mlh:lı}l. 

4.00 Kapanış. 

i ZM i R 
15.58 Açılıs •e program 
JG.00 Zeybekler. 
16.lS J . Stausa fmııarn torluk ~·aıs 

lerl . 
16.25 Kerim İleri. 

16.45 Modern caz orkestraları. 
17.15 Başlıca programların takdi-

mi. 
17 20 Salbe KUc;ütoıl\ılları. 
17.40 Marlo La!lıa ııOylOyor. 
17.50 Radyo Yurt tllrkül~rl koro· 

ı;u, 

18.20 Kamışına. 
18 30 Kemal l\lısırlı . 

19 00 HaherleT. 
l0.15 Pıyano muslklsl (Mlhter Çe· 

lebl). 
19.35 İki Slow. 
19.40 b:mır Türk musikisi eeml)'e· 

ti. 
20.10 Şehirden kUçUk haberler. 
20.lS Radyo gazete&1. 
20.30 Ahmet Seııaes. 
20.50 Spora dair. 
21.00 Ş.'\nsımızı deneyelim 
21 25 oııcrad& yarım saat (Palraço) 
21 55 Borsa Ye yannkl pro;ram. 
22,00 OUler Öz;ıeçlt. 
22.30 Yayının sonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılı' "" Türk mU!>ltl~I. 
20.U Pn.gnıın 4°'13 mlizlQll. 
20.46 Mozarı: •KUçUk bir ı:;ece nıu 

zlf;h. 
21.0l Bcethoven · Op. 4tı. No 

Sol mlnor, Piyano aoııau. 
21.29 Dvorak: Fa minör, yaylı saz-

)nr tuartP.tl. 
ıı 50 E!ı:rcm Zeki On. )'8Ylı sazlar 

1 
kuarteti. Çnlanlnr: Ekrem 
Zeki On ıKemanı. Em!nc E
rel (Kemanı, Han.tyun Ha· 
nesyan 1\'lyolaı. LUtll)'e 00-
ll'nsoy ı Vlyolomıf'I ı. 

22 05 Program ,.., kaı;ınnış. 

21-5-954 CU1'1A 

ANKARA 
7.30 Açılış ve pro;:ıram. 
7.35 K11ran·ı Kerim. 
'l.45 Haberler ve haTa raııonı. 
8.0ı> Karma sabah mllzııu. 

8.30 N. B. c. kon.ser orl:tstrıı.ı. 
9.00 OOnOn ııro-ıtamı ·n knp3uış. 

*** 
l 1.58 Açılış ve ı;ı?OQram • 
12.00 Aster uao,I. 
l~.30 Cevriye Ce.thıın. 
13.00 M. 8. Aı-arı u habcrltr. 
13.15 Radyo salon orkcstnıs1. Şef: 

İlhan Öu;oy •) Bolsdl'ftro: 
Çoban f&rkısı, bl Leoııoltl: 
Slllt, c) Rublrısteln: Kepulr 
nl;antıları dan5ı. 

13.30 öıııe ı:azeteı;J. 
13.4S Radyo uıon orkestraaınm de 

Tamı. 

14.00 Haya raponı. akşam pro,._ra• 
mı •e kapanıf. 

*** 
16.58 Açılış •e prq:;ram. 

17.00 Flkr<'t Uo}urlu • Zehra Kıl
<:ük'ten ,arkılar. 

J7.U Tanınm1' bcı;teC'llerln SCT!l-
mlş .,serltrl. 

17 .4!1 Kllme fa.~!ı. 
18.l!I K6yUn saati. 
18.30 Yurt tan s('.sler. 
19.U Tarihten bir yaprak. 
10.20 Aııuman Anıun. 
l!l.40 Bu nt-rf'nln türkllsü? 
20.00 Dans ~nrkıları. 

20.ıs Radro ııuetesı. 
20.30 Batı c.nnrilmanıarlle Ttirk 

mll7ı:ıı. 
20.4!1 Rnd)·o kl\me aar.ı. 
21.00 Slyaai icmal. 
Zl.IS Tııc'latkonlı:y: İtalyan bprlc 

el osu. 
21.30 Tarlhlmll'dr.n aec;rue fıkralar 
21.40 Samba Ti! mambo'ıar. 
22,00 &-rbC$t P&t. 
22.ıs Mue.ııi J.hıkadder Atakan. 
22. ~ M. s. Ayarı Te haberler. 
23 .00 Pl'O(lrun ve ka paııış. 

ISTANBUL 
12.00 A!trr aaau. 
12.20 Türk hhramanlıjiı • 
12.30 Muatll Mukadder Atakan. 
13 oo :.ı. s. A)-ıı.n Ye haberler. 

maııınolf Te 'Ranl'd~ıı ı>:ır<;a • • • 22.30 Selma KıiprUJU. 

lar. 18.00 Açılış ve dftns mtlzlf:l. 22,45 Uabcrl~r '1111A - - 12..57 Açılış •e Pro::ram. 18.30 Komışma. 
10.U Klı\slk Türk mOPJat. 18.20 Sev. dikleri fıkralar. 23.00 Kambt)·o. Borsa ve 1mıı:ram ;;:., - a - 9a4 PERŞEltlBE 1300 Haberler. 18.40 caz mozıtt. 

13 ıs Peter Kre•dcr calı)'or. 
13.30 ö!lıe gazetesi. 
l3.4S Tanınmış fsrıanyol ~rkıcılıı.rı 
14.00 Hun rapcnı, akşam pr:ntamı 

20 •. 15 Radyo gazctt"sl. 18.30 Memleket hanları se:ı •e uz Jıır. 13.15 Dana mıld!ıl. 19.00 Hnbcrlrr. 
20.30 Rnd1·0 ııcn!oııl orlı:c~trASı, ~el btrııııı. 23 07 Dans mt'\?.lill. 13.30 f!Olmt Oral - Nınten Sü?d- 19.IS Radyo Senfoni orkutJ'tlSı kon 

Heımo Tauber a) Clmores~ · 19 O Hııbnler. 23 30 Piyanist Jue Pln:;<'rs C:ırr. A N K A R A un. seri a) Oeorıı:ca Dlzct cArıe-
01,.11 IZdtne unrtl\rü, b) 19.IS Karı~t: Akpın mnr.ıııı. 23.45 Zlther Te Gitarla melodiler. 14.00 Meşhur sahne eserleri için 61enne> ıuıu No: 1 b) J. s. 
Mozıırt: Sihirli fl.lt opcrasın 19 30 Viyolonist Pred <lardcn. 24.00 Karıtılı: hıllf müzik. bcııtelcııml.ş m!izlk. .Darh Dranndenburg konçuto 

,\)~\.~~ 

8ndettın Hcı;ıer). 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 Kıaa oeııır haberleri. 
20.35 ~ıustafıı Qağlnr. 
20.50 Şehirden ~ehıre. 
21.00 Hııftanın ılyasl icmali. 
21.ıs Radyo kllslk 'l'tlrk mu$lklşl 

Tophılutu. 
22.00 Konu~a. 
22.10 Lu<lwl.g nn Deetohven PlYıı· 

no Sonatı No: 32 op ı 10 •La 
bemol majOr•. 

22.30 oaz sevenlerin aaatı. 
22.45 Haberler; 
23.00 Kambiyo - Borııa n proııram 

!ar. 
23.07 Dans müziği. 
23.30 Cbarlea Oounod'un opera!&· 

rından kmmlnr. 
24.00 Kapanış. 

i Z Mi R 
15.58 Açılış ve ı;ırogram. 
111.00 MııallA Aracı. 

JG.20 a) ).102&rt: Obua, Kllmet. 
Fagot, Korno için dlvertımen 
to b) Scarlattl: Re .maJOr 
pi yan o aona tı. 

16.40 Scrve~ Cand:ış. 

17.00 Allredo Antonlnl orkestrnın 
dan hail! ml\zllı:. 

17.lS Başlıca proeraml:ırın takdi-
mi. 

17.20 Gençler konuşuyor. 
17.30 TOrküler. 
18.00 Damı melodllcrl. 

18.1!1 1ncuaz (Rast t&&lı). 
19 00 Haberler. 
lD.15 h:ah!ı Batı muıılkLsl. 
19.4S oozın Ergün. 
20.JO Şehirden küçük hıı.bJrler. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 İ&met Yaı:ar. 
21 00 Hattanın stynal l$mall. 
21.15 Zeki ~uz vo Durmllf Yazı· 

cıoğlundan beraber tOrkUler 
21 4!I Eı;tencell fıkralar. 
21 .. 55 Borsa ve rarınkl pronraın. 
22.00 Suzan Yaman, 
22.30 Yayının souu • 

TEKNİK üNiVERSiTESi 
20.lS Açllış ve fzablı mozıır. Ha

zırlıyan ve takdim cacn: Ö· 
mcr Umar Eserler: 'li Br
ahms: •Akademi Ulrcnl• \l•«'r 
türQ, Oı>. SO b) Brsllcıs; ?.U 

minör, 4. Senfoni, Op. GS 

c)Dvoralc~. Sol mlnOr, Piyano 
konçertosu. 

22.00 l'rOôtf&m n kapanış. 
...__. ............ 

22 • 5 • 954 CUIJIARTESİ 
ANKARA 

7 28 Açılış ve ı;ırogram. 
7.30 Günaydın • 

7.45 Habcrll'r ve ha•a raı;ıoru. 
8 00 Karma sabah mllzl!;l. 
8.30 RQss!nt: La Boutıque fan tas 

cıue bale müzl#l, b) Scbu
bert: ROEllmunde balo mUıl
ltl. 

9.00 OOnün Pl'OITTamı ve kapanış. ...... 
10.!18 Açılış ve proı;rıım, 

12.00 Asker saati. 
12.30 Ntwln DcmlrdOven. 
13.00 11 S. Aynrı ve J:ıaberkr. 
13.15 Etllenccll tatil mUz.!il. 
13.30 Öl!le ı;azctcsı. 
13.U Piyano refaketlnde şarkılar. 

Otuynn: MuallA M11knıldcr 

Atakan Piyanoda: Menşure 
Tunay. 

14.00 Rnd)'o ba~ıama takımı 
14.20 Rlynsetıcuınlmr armoni m121 

kası. Şef: 1hsım K•ıııc 'r a) 
A. Yekta Madnın: !":n'.r .,~!· 
larında (mnrş), bl E"br.tlıy!: 
~azlçlnde (Vala), e) S&Jnt 
_ Saena: Sarı prenses opera-
sından toınlk uvertl\rO, dl 

P. Kalman: Çarda, PürEtln 
operasından potpuri. 

15.00 l<ııyıp mektuplan, hua ra
poru, akşam programı ve ka 
pıınış. 

*** 
16.58 Açılış vo program. 
17.00 .Radyo çocuk saati. 
18.00 İncesu: (Hüzzam !&slı). 
18.40 Radyo ile İnGlllzce. 
18.55 Sevdlllnlz bir mambo. 

J9.00 M . S. A~'llrl ve haberler. 
l!l.15 Tarihten bir )-aprak. 
19.20 Brahms: Ld maJOr plynno 

\'e keman sonatı ve Deb~y: 
Arnbcslt. 

19.45 Mallyo Vl'k!letl At.ati. 
20 00 Morton· Llıtln Amrrlka al'n· 

tonlcttası. 
20.lS Rad)'o ı:net4'111. 
20.30 Kısa spor hnberlcrl. 
20.3!1 Sadi ll~. 
21 00 Hıı!UI aonu aohbr.tl 
21.l5 Harta sonu programı 

22.45 lf S. Ayan Te haberlr.r. 
23.00 E11enee ye.rlerln1 gC?.ls "'" 
23.30 Program ve kn!'lan1' 

iSTANBUL 
12.!17 Açılış Te ı;ır0gram 

13.00 Haberler. 
l!US Şarkılar. 

13."5 Peter Çaytovakl • Ku{ıuhı 
001> Bale Sultı. 

l4 15 Damı müziği. 

14.30 Saz r.s:rlrı1 (Nubar Tekyn7 

18 45 0)'Un havaları <Şükrü Ttınar 
\'C arkadaşları). 

19 00 Haberler. 
lPJS İrfan ~9(1 
19.45 Pl)-aıılst E<lltn Lalcşen 
20.00 Saz eserlf'rl tl.Alkıı Karabey 

Ye arkııdaşlarıı. 
20.15 P..ftdVO gazetcsl 
20.30 Kısa ~chlr baberll!rl 

\\l\\\\\\\~\~\\\ 
(Metre Ohra1ı.) 

ALMANYA 
A.F.N. ClOO kw) ...... 64'7 

• (100 kw) •••••• 344 
(50 kw) •••••• 2'71 

Baden • Baden (70 kw) 295 
Berlln Rias (300 kw) 303 
Frankfurt (100 kw) 505,9 

00 kw) 48,47 
Hamburg (100 kw) 308.9 

• 47.81 - 41.15 25.44 
.Münich 000 kw) ...... 375 
Stuttgart (]00 kw) ...... 523 

• (]O kw) ...... 49.'75 
DE!'\İZ.\ŞIRI 
20 kw ......... 19.64 • 25.44 

AVUSTURYA 
Viyana l ... • • . 48:78 • 25.48 
R. W. R 
Viyana (100 kw) •••••• 397.4 

• 000 kw) ...... 388 

BELÇİKA 
Brüksel 1 <150 kw) ••• 483,9 
Brüksel ll 050 kw) ... 324 

DANİMARKA 
Kopenhag J (150 kw) 1224 

• ()50 kw) 49.50 
Kopenhag 11 <60 kw) 282,8 

FRANSA 
PARİS • İNT.:R 
Allouis <250 kw) •••••• 1829 
Nice 1 <60 kw) ......... 193 
NATİONAL 
Parls 1 <100 kw) •••••. 347 
Bordeaux (100 kw) ••• 249 
lıfıırseilre (100 kw) ••• 422 
Strasbourg (100 kw ) ••• 335 
PARİSİE:"'ıl 

Paris (100 kw) •••.••••• 280 
Lllle (100 kw) ......... 218 
Limoges cıoo kw) ...... 379 
Lyon 000 kw) ••••••••• 498 
Rennes 000 kw) ••• ••• 445 
Strasbourg Cl50 kw) ••• 258 
Touıouse 000 kw) ... 318 

HOLLANDA 
Hllvcrsum l (120 kw) 402 
llllversum n ()20 kw) 296 

İNGİLTERE 
R. 8. C. 
Saat Dalga uzunluğu 
6.30 - 8.15 ......... 48 43 
6.30 - 8.15 ......... 4149 
6 30 - 8.15 •••.••••• 3188 
6.3o - 8.15 ......... 24.so 

1230 - 1730 .. ... ... . 1397 
12.30 - ıa.ıs ......... 19 a2 
12.30 - 19.30 ••...•.•• 1684 
12.30 - 22.15 ......... 19 8!5 
18 00 - 2300 ......... 25.12 
20 00 - 23 00 •• . . . . • •• 40.98 
20 00 - 23 00 ......... 31.88 

İ'\PlıNY A 
N.\TİO!'\ ,\L 
Madrid ct20 kw) ...... 401,1 - Ercüment Batanayı. 

14~0 Haftanın programı. 
15.00 MuallA Yatar. 
15.U Caz müzliıl. 
lS.30 AYnl Artun "" arl:ad~~:r.rı. 
H.00 Ptynuıst Charıte Kunz.. 
16.lS TOrkln Dlr.er. 

2ll 3S Operet dUm·asındaıı 1 
20.50 Konusma( Hasnn BN'lrettln 

Ülgen) 
21.00 MICe E<llııo:lhı. 
21.20 Sesle Çlrgl. 
21.30 Dlıılevlcl lstctlcrl (Halli Aıı· 

İ()VEC 
Motoıa 050 kw) •••••• 1571 
Sundsvnll 050 kw) ••. 505.9 
Got.henburg <150 k.w) 306.1 

Hl.45 Alı:oroeonıa uıclodlltr ( A. Du 
mczlç •e arkadaşları\. 

11.00 Hakkı Derman fasıl b::;ett. 
17.40 Kayıp mektupları. 

J7.4S Metlıarct Atalay. 
ıa.oo Necdet Ko)"lltürk dans o.-ı.n 

ırası. 

18.30 P!)·antst Carmtn Caniler'• 
dan Kr'clsler·ııı melodlltrl. 

tı mf\zlğl). 

22.00 Mustafa Kovııncı. 
22.30 Beyaz Perdrdcn m07UC. 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo • norsa ,.. pro:;ram 

tar . 
23J11 :Kanşılt hafif ll&?kılar c1an• 

•e caz müziği, 
24.00 Kapaııış. 

i Z Mi R 
14.58 Açılış ve program. 
15.00 A}'han Yılman"dan tCirll:Ulrr. 
l:i.30 Max Bnıeh: sol minör ke-

man konsertosu, 
16.00 Küçl\k dlnlcylcllcrlc başba· 

ça. 
16.45 Başlıca pfOGr&mlann takdl· 

mı. 
ıa.so Radyo kadınlar faslı. 
17.35 Yma Sıımac söylUyor . 
17.45 Rad.ro yurt tOrkUlerl korosu. 
ıs.ıs Sabite Tur. 
18.30 Nlrazı Etden orltestrasından 

dana mUzlğl ,... d:ıns tarkıla· 
n. 

19.00 Hnbcrl~r. 
19.lS Kan,ıt caz n:dodllert. 
19.30 Berhayat Orhon. 
20.00 Cumartesi sohbeti. 
20.10 Sehlrden ltüçOlı: haberler. 
:W. 15 Radyo gazetesi. 
20.30 :Dlııl!!ylclnln saati (Hafit Ba· 

'll vo 'Türk muslklsl tıteklrrl 1 
21.45 norsa Te T&rınlı.l pro;ramtar 
21.50 Fahri Kiınla. 
22.30 vayının sonu. 

Hörby <100 kw) ...... 254.'1 
Falun '100 kw) ......... 245.3 
Stockholm <55 kw) .•. 388,l 
ic;;.viro~ 
~chwarz.enbourg •'l.fS6·31 48 
Monte • Ceneri <50 kw l l\38.~ 
Beromunster ()50 kw' 567.l 

ITALYA 
~ATİONAL 
225 ııw .................. 457,3 
150 kw .................. 333.? 
205 kw ..................... 225.4 
lKİNCt PROGRAM 
150 k.w ..................... 355 
70 kw ...................... 269 
5 kw ..................... •7.!J2 

LÜKSENBllRG 
Lükscmburg 050 k.w) 1293 

• n 1150 kw) 208.ti 
Ta kapanış. ..... 

16.58 Açılı, u ııro:;ram. 
17.00 Oençıer l(ln mil•fk. 
11:30 Serbc$t sut. 
17.45 Solmaz Dökn - l:l\-a T~-"l:l!M 

NORVEC dan an,. c) Ve.rdl: nıııoıetto • , 'I 23 Açılış Yf! pro:;ram. ıt .58 Açılış Tc program. 14.20 NlgAr uıu~er. 6U No: 5 Solistler: .KAmll Şe 
operasından arya dl strausa· 1 Z M 1 R 'l.30 Ollnaydın . 12.00 Asbr ı.aau. 14.45 narır sarkıtar ıPcdro \'ırgas) ıı-.rkıran <eolOt) Hamit Ala·ı 1 Oslo ClOO kw) ......... 

4
77 

ilkbahar sesleri vnlsl I') Nur! 7.4.5 llabı-.rlcr n haT& raporu. 12.20 Ordudan haherltr. 15.00 Kaı>aııış. co.lıoj;lu t Kcınan) F.f'\!1<:&11 

228 Snml: iki Ulrkll fi Borodln 8.00 'Karma sabah mllzllıt. 12.30 Sfıvlm Tan 'Ott"k. 18.00 A•ılış rn Henrle Lc:~a orkest• Saydam tPl)-ano). • • (100 kW) ••oo••••• 
Ortn Aıyıı çtıllcrlnde. ıs.sa AçıJış YI' program, JS.30 Hafif meloclllrr. 8 30 Norman cıouttu orketlnısı. 13.00 M. s. Aynrı •e babcrlr.r . rası. ::ı.o.oo Saz cserlt'rl (Ccvdrt Çaıta. • ı(60 kw) ......... 1376 

21 15 Radro hartası, 16.00 Nimet Oltm:'dıuı ttlrkUler.. Ul.45 Ollzln ErgQn - Senet Can- 0.00 OUnün programı n kapanış. l3.IS Radyo uılon orlteatratı. Sof: 18.15 SUheylA. Panıeler. :t.ıesut Cemal, Vecihe Daryal, • '10 ltw) •••••••• 13 8~ 



VATAN 

!SA 1 T FAiK'JN BiR H 1KAYES1 

\ ı\ 
~~l' 1 

:ce harı~~·E ~~RABER - .s~it -~aik bu ~ı~ Ruı·gaıada'dan .. ~o~dugunu 
se\'ı:ilj a b ı ı gere annesını gormeğe gıdıyorılu. J•'akat omru n fa et :>e)di, lA 
1 
T •da ••• > •nld•~,..':;"~~ .. ;.~~~i)~hmud• ölm•d• Hnliğl ~"'"'"'' 

FAiK OLMEZ Ki ... 
ganptır, dost:.ı ,eçınenlerın bır 
çoğu: cUlan, Saıt .. ıı diye sdze 
başlamanın, ona küfür etme· 
nin, sırtına ~ umruk \'Urmanın 
hoşuna ı:ittığıni sanırlar. onu 
kaba saba muamele edilmek· 
ten, hattfi ce~ekıı şakalarından 
hoş anan bir adam sayarlardı. 
Üj a ki, sun'i olan, sahte olan, 
kotu olan her seyden nefret 
ederdı. Zuppdıkten olduğu ka 
dar, hojratııktan da .. ) 

Gözüm odasının ı ığında, kal 
d ırıınaa beş aşağı be5 ~ uk:ırı 
do aşırkcn. cfsane'crdeki gibi 
sankı bır su:ıl sormuş olan ö· 
JUme (le kendı kendime) \er
mem ı?ereken ce\ abı bulur gı· 
bı oldum. Bu dum. 

Sa t .1''aık• n ynşama~ı liiıım· 
dı, çunku o ~aşamaz.sn, her 
mcm.ekette or.un ::ıbi tir in· 

an 'ar olmazsa, Jj i ile kci· 
tuyü, güzelle çlrkinı, bız kôr 
ler nasıl aj ırdedecektik? h i
leri onun Se\gisı yüzünden, dl· 
gerlcrinden nj ırıp se\'me,;ın ı 
ö renmıştık; kötu'er, o sa~ ol 
<ltıkça çırkın, karanlık, iğrenç 
kalmakta de,am edeceklerdi. 
Sa t Faık ın :ıoz eri, kalbi. hi~
Jerı u istanbul'un ıçınde do· 
• tıkça, 11 ce g..ızc şe) crın, 
.,ırcl ıns .. nların ı::uıcl ığ . de· 
ğ!'r b r .ıhıt bumuş olacak: 
takd r edılmck, hakkı 'erı -
mck bahuj ar ıgına erecekti. O 
.nun kadar af. tcmıı 'e hala-
ın derin ığıne da dığı halde, 

hıı • menfaat. para. dedıkodu 
çırkerlcı ıne bulanmamış, alça'· 
nıanıı kuçulmcnıış bır insan. 
':ır o rııakla bu şehri bam baş· 

a kı'ı) ordu. A) farca goruş· 

med ğım z o urdu; fakat ne za 
mıın İstanbul'dan uzakla~am, 
uzak )Crlcrdcyken İ stanbul'u 
du unsem, İstanbul hasreti, da 
jma Sa t Faık hasretine karı· 
ırdı. Ba ka şehirlerde de o· 

nun iibilcri vardır e bet. fakat 
onları tanımılor, Salt Falk.i ta 
nı)ordum. Ve İstanbul. küçül
mediğini, kendı benliğı ile pa· 
uırlık etmediğıni bi diğim bir 
adam içınde yaşadığı içın. dö· 
nUımesi bllha a arzulanacak 
bır ehır halini alllOrdu. Var· 
lığı ba,kalannın dünyasına, da 
ha dotrwıu dı.im·aya, bu ka· 
dar gerçek b'r değer katabilen 
bir ınsnnın tııbii ki. ölmemesi 
lazımdı. Nasıl o:sa ölmeyecek 
mıydı? Ölecekti, ama bıraz da· 
ha ) a§asındı. Hem böyle bir 
lıasıahane odasında, şırıngalar. 

erumlar orta ında, bol una kan 
kaybederek, ) a\·as yu·aş değil 
de; ba ka zaman. balığa çık
ını ken, de\Tllcn bir sandalda, 

'ne bı'cyım, açık ha\'ada. )ıl· 
dı7.lann altında. vel a güne:;ı i 
bir J!Un, ferah ferah \'e birden 
bıre olsundü. 
öıum·c, hıç değil. e, o gece· 

lık anlaştığımızı sanmı lım. ı -
ık janan pencereye baktım. 
Odanın içınde gidip ı:c:en dok 
tor, pencerenın kenarına otur· 
nıu~ıu. Yukarı çıkmak istemiş 
tim, hastabak ıcı bırakmamıstı. 
Saıt 1''aık e daha vakın olmak 
ıst.~ordum. Eve doğru yürü· 
nıe~ e başladım. Saat ikh i ) ır
ını iCÇılordu. Sabaha kadn:
hıkajelerini okudum Bildikle· 
ı·ınıı, bılmedık erimi. unuttuk· 
lannıı. «Son Kuı;'nr. ı bitir· 
nıcmle beraber odam kuş ses· 
lcrı) e doldu. Perdeyi açtım. 
Sabah olmuştu. Pencereyi aç· 
lım. Karşı e\ erin arka bahçe
lcrınde kuş ar alabildiğine, a-

Tunç YALMAN 
ma a'abildığıne co,kundular. 
.,tJziılmc~in dedım, cKonstan
tın elerld• er kolay kolay yok 
edemeı bun:arı. • 

Sonra biraz U\ unıuşum. «Te-
1efondan ısllyorlar dh•e u\':m
<lırdılar. Tanınıadı~ım· bir. er
kek sesı: 

o Sa il Faik Be) 1 dlin :ece sa
at ıkı buçukta kaybettiko de
dı. 

H:ıslonc) e ı?ılı•m. Annesi af
feder beni ınşallah, ama ba~ka 
turlu ~apamazdım, Sait Beyı 
görmem Iiizımdı. Arka bahçe· 
de bır ) ere : oturdu fer. Ora
da \ eda'aşıım kendisiyle. 

Başka insanlar ôlclilkten ~on 
ra sö) lene so~ lene bcylıkle§
mış bır takım aflar· me e:a .o 
o'medı. ) a ı) or lafı, Sa it Fa
ık' n arkasından ~erçek bir sa 
mımıyetle sö~ 'enebilir. Bahar 
gctdJğl zaman İstanbul'da bir 
Orhan Veli riızgarı estiği ~ib i, 
bir çoğumuz her balık koku
su du) uşt:ı, 'apurla köprlıden 
)larmara'ya doğru her açılış
ta, İstanbul'un, (haıtfı. Akde
nız ın) her ) anında, ille Bur
gaz'a ) olumuz dı.iştü"iınde; Sa· ı 
ıt Fa ık bu dun) ada yaşamış ol 
duğu, onun h ka~c eri, körlü-1 
"umuzu gıderdığı içımiı.i bl
raz o .sun daha tcmiı kıldı~ı i
çin. tarıfsiz hır huzur duyaca
ğız. 

Saıt Faik.i tanımamış o!an· 
Jar, •Glın Ola Harman Ola 
hıkfı)esının ba langıcını okur
'ar~a ne kal bettiklerini biraz 
an :l\ abı ı · ı'ı· belki. Sa t ı-·a 

ık'ı C\ enler, onu, Sail Faık'ın 
Mercan Usta yı se' diği gibı ~e 
' crlerdı. Yani şö~ le: 

ı ~iı. bir adamı h iç görnıe
clrn, iki dak ika en rl Ö)'le bir 
adamın i taııbul Hinde ya~adı
ğını bıle hılmt'deıı, bırdenbire, 
:ıanatından \e adından e\·i,·eı'" 

diniz mi? İc;inlıi hiç bilmedi
ğin iı. bir İ tanbuı semtinin ak 
amı .kaplarkt.n \e t>\in in önün 

de oturup igara içen göı ka
ııakları kırp ık ik \·e kıpkırnu
Ll ihtı) ar bir adamı ha) ranlık
Ja. C\"gİ ile. al gı ile andınız 
mı? mr içiniıe ta~ gibi, agır 

bir u gibi bir C\ gİ oturdu 

mu? Oturmamı,,~a ,\llahaşkına 

'azgeçin 5u yazımı okumaktan. 
Bunu iftıhaıla sö~ itiyorum: 

İçinize önce ağır, ta~ gibi a
ğıı ·, k

0

irt'c;li, acı ku) u suyu ~i
bi bfr e\'gi oturuıı. sonra Ba
knköyde !:Öllt'ri artık görmt'
Jen bir ıllen·an Ustanın :ıu sa· 
aile gı d ip t'Iİne ~arılmak ... agır 
agır e ) anın rengi atan bu ak-
am 'aktiııdr. onu dinlemek ilı 

tı) nci~ le, bu tun karaciğer has-
talıklarını bu ak5amlık bir ke
naı a i tıp Mrn·an U ta ile bir 
salalj dr.niı kt'narı nıe~ hane in 
de ırak sıuk i~trongilos ba
lığı ile iki kadeh ic;mek Me
ı;ini ta ıdığıru için irtihar ede
n m. i ı lıii) le bir i lt'k dtn maı 
sanız ktndi kendiniıle hiç bır 

ınman lfl~har etme~·ı n . Kim o
lur :: ıııı oııın. içimde ;\lercan 

s ta ılr tanışmaktan duyaca
ğım biiyiik ııunırun , bü)'iik if· 
tlharın belki bir:ıı daha kü('ıi
ğiınii su saatte ;\lercan Ustay ı 
h iç tanımadan anmakla du~ u
) orum. 
~u saatle diın) a yüzünde. ya 

ıyın kıminle tanısrnak iı.ter

ın df' rlr.r. b ir par('arık bile 
dii iınınem. Dunya bir } ana, 
Jercan U ta bir yana.• 

l\lARl\J i\R \ 'DA - Salt Faik denizle ilgili hr.l'lje) i ~el er. lal.in 
tızUn deniz )Olcuıulı.larınılan ho~lanmaz sıkılırdı ... _ 

SON KUŞ14R 
Kı,ş Adanın oir tarafında l er 

Jcr ebilınck ıçın ruzgarlarını 
poyraz., .} ıldız poyraz, majslro, 
dramu<lana, ::ündoğusu, batı ka 
rayel, karaycl halinde seferber 
etti •i zaman; öteki yakada ~aı. 
daha pılısını pırıısını topl:ıma
mış, bir kenara oldukça ınah-
7.Un bır ,c>çmen gibı otm·mus
tur. G tmek e ~ıtmemck arasın 
da sal anır bıı· halde. clınde bır 
pasaport, çıkıııında uç bes al
tın. beklı.} en bu :Uz ı ~uz u 
:;ö;mcn tazej 1 benden başka 
bu adada se\'en hemen hiç kinı 
se .}Oktur, dıjebilinm -Ö\ün· 
mek içııı dcği -. 

Herkesin ~ enı ba,Ia~ :ıc:ık o
lan altı ) edı a~ !ık ı:.oğuk haya· 
ıa keııdını _ nıdiden alıştırmak 
,.e hazırlaınnk için b.r 6PY lcr 
yapmaya çalıştığı ô.} le gur.lel'· 
de ben, tembelliğim, hep ka· 
çanı ko\'a D)aıı hu)uınla yaz'ın, 
o ı:üze' ı:oçmeııin pe~ine düş
müsümdür. Xerecle ~akalar· 
sanı orada kucak'arım onu. Ki 
mi bır ~·an11n gölgesinde dur· 
f:Un 'e ,ı:ıineşsizdir. Kimi bır 
çalılığın kenarındaki çiınenlık· 
te buiiın eski ıhtişamiylc daha 
~eni başlamıştır. 

Yatın tlaha parça parça, !il 
me lb mc. bohça bohça eŞ) a· 
ları) e eitmek için faz a telaş 
etmediği Ada'nın bu ~aka.ında 
hiç ev yokıur. Yalnıı b:r tek 
kır kalı\'e i \ardır. 

Bir ktiçiik ko)tın hemen be;ı 
on metre yukarısında bir a
partman terası kadar ufak bu 
kır kah,e:ıinin tnhta masaları 
üstünde haln k:ırı ncalar ge
z.er. Haliı sınckler kah,·e fın· 
canının etrafına konarlar. Bü • 
ıı.in es'er kesılmıştir. Kinıı 
;okyUzUnden bir uçak homur· 
tusu ı:elir. İçindeki, şınıdi Ye-
ilk~e şımdi Ycşilko)e ine

cek yolcuıarı düşündüğıim ~al· 
ııız bu ) aıı) ı yazarken o du. 
Ondan e\ vel de uçaklar geç· 
miştı. Ama. hıç içındcki yo' · 
cuların Yeşılkci)e nercde)se i· 
neceklcrini, daha daha 5u iki 
satırın sonuat:ı inmiş bile oı
duklnrını düştinmemi&tim. 

Ktıh\ ecinin kendisı se,·im
siz bır adamdır. Kahveciden 
çok. ters hır devlet memuru 
lıiıvi) eti taşıı-. Hastalıklı o'ma
:.a, doktor' ar !aıla ~ orulm:rnıa
• ını sa{:lık 'ermemiş olsalar. 
dunjada kııh\ecı o nı:ızdı. Tcr
sıne, ben buıun omrlınıre 'i 
bir kah\c bu amadığım iç n 
kah\eei olamamı ımdır. 'Hır 
kır kah\C ı lıir ko)tin kJlne· 
smın uç beş ı:edık i.. Bun· 
<lan :üze! bır omur mü olur, 
ellı alt mı$ sene ık ) aşama bun 
dan .euze ba :ır \'C bıter m .. ' 

ğ:ıçtnn ağ. ca <'rılınış be
) az çaınıışıı ıır bu kadar dur· 
gun ı:une ız. blak b r şekıl
<l<! ılık ha,ad:ı hiç kurıım:ırn· 
caklar. Bu kedı, tahl:ı nıa :.ının 
ti~lline çıkmış, kupeginıe dur· 
madan homurdanacak ıııı'! San 
clalyrnin üstündeki visneçurı.i· 
ğli rengindeki delik çorap!ar ... 
• \smaııın yaprakları daha yem 
)C ıl. Bızım bahçcdeki kurudu 
bile. 

Deniz. Bozburun·a doğru ba-

§ını ~!mı~ .t?ıdlj·or. Uzaklarda 
görlinen, Islanbulun neresı kim 
bilir:: Sesler neden gc'mi) or? 

Bir başka uça"'ın sesi gel· 
me~e ba~ladı. Biıım ,\ da, u· 
çakların üstünden ~l'çtlk'crı b r 
~ol '.:'.uzergahı olmalı ki hep ya 
ustunıden. ~a «o umdan ieçip 
t;•dıyorlar. Kedi sustu. Köpe· 
ğim gözünu kapadı. Karga ses· 
lE'rı gelı) or ımdi de. Vaklı) • 
le bu ada~ a bu zamanda kus
' ar u~rardı Cı' ıl cl\ ıl öterler
di. Küme küme bır ağaçtım ö· 
tekine konarlı:rdı. 

İki ı:.erıcdir gelmiyorlar. 
Belki ;eliyorlar da ben fat

kına varmırorum. 

Sonbahara doğru birtakım 
in,anlarııı çoluk çocuk el:crin· 
de bir kafes, .\danın tek ıeı>e· 
sine do~ru l:illıklerinı gorilr
dlıııı. İçim cız ederdi.· 

Büyuklerin e !erinde bırbiri
ne ~apışmış pıı:.lik rengınde a· 
l'aıp çomaklar 'ardı. 

Bunlarla bir ! csıl mey danın 
kenarına 'arır, bunlll'ı bır u· 
facık a~acın altına çığırtkan kn 
fesi) le bırakırlar, ağacın her 
da'ına ök .. elcrı bağlarlardı. Hür 
kuşlar. kafesteki çığırtkan ku· 
şun feryadına ,dostluk, arka
dnşlık, yalnız:ık sesine doğru 
bır küme gelirler. Çay ırhktn 
bır başka ağacın gölgcsınde bi 
rıkıni,? çoluklu ~·ocuklu koca
man lıerıfler bir müddet bek· 
JeŞirler. Sonra kuş'arın üştiş
tüiıil ağaca doğru ) avaş ya,·aş 
~ ürürlerdi Ökselerden kurtul
mu dört beş kus. bir başka 
ök,cy e do~ru şimdilik uçup gı 
derken birer damlacık etleri) 
Je birer tabiat harikası olan 
ku~ları toplarlar. hemen dişle· 
riyle oracıkta boğarlaraı. \ 'e 
hemen canlı canlı yol arlardı. 

Hele bir tanesi \8rdı. bir ıa
nesı. Çocukları bu i e seferber 
eden de oydu. Ökseleri cumar 
tc~ı !!et-esinden hazırlayan da ... 
Konstantın ısminde bır her r
ti Galatada bır yazıhaneııi var
ıdı. Zah.ire tüccarıydı. ı<aJıu, 

tuylü bilekleri, geniş göğsu. de 
lik!eri kapanıp açılan üstti ka· 
ra kara b!'nekli bir burnu, de
J'i~ i l ıı tmış da fırlıınııs g!!ıi 
.aç urı, kısa kısa bir yürüme· 
sı. kalın kalın bir ~Ulınesi. . 

O csnıer'e sans ın ara•ı ıskc
telerın bir damlacık etl<.rındl'n 
;}apacağı pıla\ln hazz.ı) le pırıl 
pırıl yanan krom dı lerı) le n:1-
sı' koparırdı ku~un ımF•ını, b·r 
~Öl'ııC) dıniz .. 

Hani ses~ız. zengıniğını bel i 
etmez, mütc\ .. ı.ı adamdı da .. 
Konu kom~usu da se\erdi ha· 
ni. Hıç bır ,cje, hıç bır dedı· 
kodU\ a karışmazdı. Sabah'ej ın 
ıcine kı'a kısa adını'arla ko· 
ş rkrn. :ık anı fılcsını do dur
nıu 'apurdan çık:ırken ı:ıir ~-
1117. irılığınc, <nl'apatı ığıne, Ka 
raıııaııh ağzı konuşuşuna, basit 
ama, he~aplı iıkirlcriııe. iki ka 
deh atmışsa ~ ıne basıl. serim· 
1ı şakalarına karşı ha.,kkındıı ku 
tu bır hüküm de yeremczdinıı .. 
Kendi halinde, i i yo unda. he· 
ı:ap:ı ) a•aynn bin bır tanesin· 
den bır tancsi~di. 

E~ !-iO~ RESİMl.ERİSDES nini - Bu re<•im ölümünden iiç 
hafta .kadar en r.l bir akşam üshi Emirgan'da ~·ekilmişti. al
dan <:ağa : 'ııit Faik, air Öıde nıir ,\ saf \e film produktörü 
.\hmt>t ü~tel . - Sait J'aik daha o gunlt>rde karadğcr ha talıgı · 
nın )·eniılen niık ettiğini anlanı ı~tı . fakat al dırnıı~ ordu. Gcı;en 
('ar.,aınba giınii o me ' um kriı gelince) c kad:ır i~taııbul ok:ık
larında R\ a re dola şmağa de\'am etti. Uo-.tlan için tek tc elli 

bedenı ıstırabının liıLla uzun ~urmemi~ oıu.,udur. 

I
/'-~ f aik'ın lfilJ'de yayınlanan 

tih' ı.. ıtabıııdan, 

O VE BEN 
·~ımdl !>ev ı ı ıne \ aı. ıı. adlı 

sana ko~u~·oruın bir yapurun iç ınnc 

Ölmemrlı., ılt>lirmemek için .. 
Ya amaı.: bütün itdetıerden uzak 
Ya amak .. . 
lla) ı r değ il, clr~il sırak 

Dudaklarının lı :ıtırası 

Değil aç·ların ın koku)u 
Hiçbiri d"ğil . 

Dıın) ada bu) Lik fırtınan ı n koptu,1;u bo) le gunlcrde 
8t'n on:ıuı t>ılenıem. 

Eli elimin ıçinılc olmalı. 

Göılerine bakm :ı lıy ını , 

Se~ini i ltmrliyim. 
Hrraber yr.nırk ) l•meli) iz 
.\ıa s ııa giilm r.li~iı. 

Yaııamanı, on uz edcmrm. 
Bana u, baı:a tkmek, bana zclılr; 

Cana tad, bana uyku 
Gibi gelen çirkin kızım. 
~ensiz cıleınem: 

Sait Faik ABASIYANIK 1 

Ama, güz me,·simınde birden 
bire bö) le cananr kesilirdi. Ak 
§:ım bc6 otuı be::- \'apurunıın 
arka tarafında ) erleştığı i)kem 
lesinde denmn u~tüne olduk· 
ça ınilliı) im bakan :öz: erini ha 
vay:ı kaldırı r, eylü: sonlarına 
doğru bö) le şairane gôk) uıü
ne bakardı. Birden yüzünün 'e 
gözlerinin parladığını gCirurdiı 
nüz. 

Ha' ada 'e deniLdekı tirfe ma 
vilığin üstünde bir takım es
mer dam'acıklar görünürdü. Sa 
ğa sola O) narlar, ~o-;:-a btr is
tıkamet tutturur, bu esmer ıe· 
keciklcr geçip 'iderlerdi. 

Konstantiıı Efendi, onl:ırın 
çok uzaktan gec;tiklerini :;:örc
bilirdi. Gôzlerıni kısardı. I::S
mcr lcke:crin adalar istikame· 
tinde gittik lerıni gorür, etra
fına baka!'. blı· tanıdık görecek 
olursa göziinü kırpar, gökyü
züne b r işaret çakar: 

- Bizim pilavlıklar geldi, 
derdi. 
Kuşlar pek yakından geçmi5 

se. seslerıni taklit ederek ka
lın dudaklari) ·e di~lerinln ara
sından onlara se:.lenirdi. Ku~
ların ço~unca aldandıklanna, 
bu sesı du~arak, dost se)i sa· 
nıp \ npur etrafında bir dön tip 
uzaklaşuklanna ~ahit olmusum 
dur. 

Ha\'alar sertleşir, pO)Tazlar, 
lodo~ıar birbiı''ni kovalar, gü
nün birinde tcsrinlerln sonla
rıııa doğru ılık. hiç rüzgarsn, 
parça pa11:a O) namıyan bulul· 
lu. tatlı, sümbüli günlerde o 
en çığırtkan kafes kusunu ne· 
reden bu:ur • .;a bulur, mahalle 
çocuklarını çağırtır; bin tanesi 
250 gram et Yermiyen sakaları, 
isketcleri, Ilorya~arı, aralarına 
karışmış .scr~~:eri gökyütün
den birer birer toplardı. 

Seneler var ki kuşlar ~etmi
yor. Daha doğrusu ben göre
miyorum. Guzün o güzel gün· 
lerıni penceremden -;:örür gör
mez Konstantin Efendinin bu· 
lunabilece~i sırtları hesapla) a 
rak ) ollara çıkıyorum. Bir kuş 
cıvııtı~ı duy~am kanım donu
) or, j iireğim atmıyor. Halbu
ki sonba.har kocayemisleri, be
) az esmer bulutları. yakmı~an 
giıneşi, durgun ma,·iliği., bol 
y eşı'i) le kuşlarla beraber o
hınca in:ıana ~ulh, şıır. şair, 

cdebı~ .. t. res.im, mu:siki, mesut 
ınsan arla dolu anlaşmış, se\ i -
mı~. aç.sız. hırssı7. bir dün) a dil 
şunduniyor Her memlekette ı 
kıra çıkan her ın~an ku. ı;es· 

:erı~ le bö) le ~e) er düşiınecek 
tır. Konstantın Efcndı mani o· 
~U) or Zaten kufar da pek gel 
mı)'orlar artık. Be'.kt bırkaç e 
neje kadar nesil'eri de tuke
necek Her memlekette kaç ta· 
pe Kon~tantın ~fendı '.:ır kım 
bıl r. Ku~l:ırdan ı.onra şimdı 
de ınıl.etın ~cyılli~ine musal
lat olurdular. Geçen ~ün yol 
kenarlarındakı yeşilliklere bas 1 
maya kı~amı}arak yo:a çıkmı~ 1 
tını. Konslantin Efendinin gün 
]erinden bir '2:ıindii. Gökle biç 
kuş gözükmüyordu. El·den çı
karken isketemin kafesine bir 
incir y a5)ışlırdım. İsketem tek 
gi>zıinil 'erıp bana do.~ılukla 
bakmı~. incir çekirdeğini kır· 
maya çalışıyordu. 

Onu ev du\arının bir kena· 
rına çaktığım çivi) e asmış, yo
la çıkm ı ştım. Kuşlar ~oktu .ım 
di ha\·ada ama, yolfın kena· 
rında ) eşlJlık·cr \'ardı ) a ... Bak 
tım· Bu )CŞi1liklerin bfıu )er· 
!eri sökü'mü~, biraz ileride 
dort çocuğa rastladım, Yürü
yorlar. Yeşillikl erin en güzel 
)erinde duru)or, bir kaldırım 
ta~ı kadar biı~iık bir parça) ı 
belle söküyorlar, bir çu\'ala dol 
duru) orlardı: 

- Xc yap ı~orsunuz. yahu? 
dedim. ~ 

- Sana ne? cledi'er. 
Fıkara, üstleri yırtık pırtık 

yauulardı. 
. - Canım, neden soküyorsu· 
nuz? dedim. 

- l\luhcndis Ahmet Bey sök 
türüyor . 

- :\e )apaca{ bun'arı ~ 
- Yukarıda de ri tiiccarı Hol 

landa'ı \'ar ~a. hani onun bah
çesini rlüzeltiyor'ar da ... 

- İngiliz çinıı alsın, eksin 
made mki hel'if ?.engin .. 

- İ ngıfü çimi) le bu bir mi? 
- Bu daha mı iyi? 
- İvi de lfıf mı? Bunun üs· 

tüne ~·İmen mi olur? Hollanda
lı Öl le demis 

Karakola koştum. Polislt'rc 
haber ,·eı·dını Glı)a menetti· 
ler. Gitli ı:iz'i ) ınc çimenler 
yer yer sökü dü. l\lühendis Ah 
met Beye ceza b 'e kesilmedi. 
Belediye talımatnamesinde ~ol 
kcnarlnrındakı çimen'.ert sök· 
mek, ccuıy1 mueıp olmuyor· 

· muş. 
K uş'arı boğdular. çimcnlcrı 

söktüler. ) ollar çamur içındc 
kaldı. 

Dun) a değişiyor dostıarıııı . 
Gqıı iı ıı birinde gök~ ıizünde gı.iı 
me\·siminde artık e~mer Jek."?
lcr göreın iyecekı:.lniz. Günlin 
b:riııde yol kcııarlarında ıoµ
rak anamızın koyu yeşil saç· 
larını ela göremi~ecek~ini'Z. m
zım için değıl ama. cocuk'ar. 
sizin için kötü olacak. B!z kur 
!arı \e )eşillikleri cok ~or
dük. Sizin için kötU olacak. 
Benden hikhcsi. 

tYaıarın 1932'de nyııılanaıı 

•Son Ku~lan adil h ika} e kila· 
bıntlan .) 
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SAİT FAİK 
Oktay AKBAL 

ıc Bugünl<'rde bir ak~am . şehrin aynalı gazinosuna 
Ye nııaların icinc 
Sclin~· i Saib gibi oturacağım . • 

SA.İT J'AİK 

S aıt Fa ık artık ar:ımızda lok. 
O'nu bir daha umulmadık 

bir sokak köşesinde. bir sine· 
ma n!ışi önünde köprıl üstı.in
de, YUk.sekkaldırım merdhen
Jerinde, Be~ oğlu Caddesının ka 
lab:ılığı ıçınde göreme)cceğiz. 
İlkin in an bu ,örenıemek mec 
bum etinde kalışı kabul cde
mi~or. Saıt in gunü ~elinre her 
geçıcı kişioğlu gibı yer üstün
den ılinip eidebı'eceğı fıkrine 
kend mızı hıç a!ıştırmamışız. 
Onu hep )anımızda, çeue:niı
de \aıgcçilmez bir ıtll'an, -bü 
rük bir sanııtrı, ama her sej
den fazla en ,crçek anlamı ile 
insan- olarak görme) i, sevme 
ti nefes alm:ık kadar tabii bir 
~C) kabul etmişiz. lle'c bu, 
benım gıbi, Saıl'i yakından ta
mmış, uzun ) ıllar dostluk et
mış, o:m mümkür. olabildir,i 
kadar derınden, ıç en tanımış, 
daha doğrusu. tanımaya, anla
ma) a çalışmış bir insan için 
onun dünyamızdan uzaklaşıp 
gıttiğini dU,ilnmek bile da)anıl 
maz bır işkenceden farksız. Şu 
satırları ) azarken de içımden 
bu ı:crçeği k:ıbul etmediğimi 
du~ uyorum. Sanki yalanmış, 
bir u~durma hikAyc)mis onun 
ölüm haberı. Ama zamanın an 
an akışında bu ~ercek zehir 
gibi, Sait'in dediği gıl:ıi •zehir 
~ esiU.. bir acıyla, bir tadla bü
tün kişllığimi sam·crecek. 

Daha dün, saat l 5'te ~ıa:-.ııa 
r a Kliniğine, Sait'i 7.İyarete "İt 
miştinı. Şimdi cok uzak bır ha 
tıra o du. Sait'in uykusuz bır 
gece geçirdiğini SÖ) ledi!er; u
yu~ormuş.. Karımın önündeki 
di\'anda oturan muhterem an
nesi,> le beş dakika konuştum. 
Ağır hastaydı Sait, elbette teh 
ilkeliydi, ama bu kadar, ö U
mun bu kndar yakın oldu~u
nu kim bılebılirdi? Hastane
den Sait'I eoremeden, içim üz
gün, fakat umudumu yitirme
miş, bir iki ~ün sonra ikinci 
.gidlsimdc onu çok daha i) i 
bir hıılde bulaca~ıma -bilmem 
niyt', neden?- o kadar güve
nıyordum ki ~imdi sonsuz bir 
ncıj la, dUn saat 15'te, Sait'c 
hıtaben ) azıp . muhterem an
ııe.:.ıne bıraktığım k:ırtı hatır
!ı,> orum: Saıtciğim, çok gec
miş olsun demıştim, •İnşa! ah 
pek ) akında gene göru uriız. 

Son hıtabım o:duğıınu. ona son 
defa eslendığimı bileOllır mi) 
dım? 

:sa.l'ın çok se\ dığı rerler
den bırınde) ım şımdi. Hiıura
:nr can'anl\or. canlanmak s
t ) or, eJnl:ınamı) or Daha rn
kıt aeçmel ı. h:ıtıra ar şek 1 'e 
ı.nlam nlab•lsin. S mdi Sai~ o 
k:ıdar keskin çiz ı!er e goıü· 
nıüıı önünde duruyor ki, daha 
uzakla~mamış olan geçmi~e u
zanmak liızumsuz, Şu bahçe ga 
zinosııncla. belki de liU masada. 
Sait'lc kah\'e içmişiz, şiir, hi
kA} e okumuşuz, la\ la oynamı· 
sız, KöprÜ')'Ü, denizi sejTetmı· 
şiı. Ama simdi buranın da ta
dı vok Sait. Senin tıksindi~in 
o ~cvkten, cüıellik du) s.:usun
dl!ıı yoksun ııısanlar o güz.e· 
lım manzarayı iğrenç bir bina 

GEÇEN \'AZ - Saik J~ail;'ia 
geçen ~az, dt niz kr nannda, 
Lim asollu :\aci tararından ı;cld-

len bir enstantaneı.i 

ile örtmüşler. Ô~lc'eri butün 
guzellık erı hrp ortmek ister 
Jer. Ama sen, senin gıbl, gU· 
zellik \ e aşk öncilleri var ol• 
dukça ~aşama) a bir anlam. 
bir derinlık, bir ~ ücelik vere· 
cek olanlar, kişioğlunu yıllar, 
~·üı yıllar boyunc:ı yalnız, terke 
<ıilmiş bırakıııayac·aklar. 

Saıt Faik için neler yazı:abi· 
lir: :-.'eler neler anlııtı abilir! A 
ma .,u an, çok sevılcn bir in· 
sanın, bir )akının, bir dostun, 
bir ağabeyin o:mesinde duyu
lan acıları çok a~an bir his 
taşkınlığını ıçimde duluyorum. 
Onun ıçin bir kıtap, birçok ki· 
taplar ) azıtabilir. Yazılacak da. 
Onun edebh atımıza •getirdiği, 
keşfettirdı"f hazıne dıinla de· 
ğenndedır. Turk hıklı)esinin, 
nesrınin Bntı')a eş bir duruma 
gelebilmesinde haurıa:ı:.ıı:aı. ılk 
ad, sait Faik'ti. Hep de öyle 
kalacak. Sait büyiık bir edebi
yat öneüsil}dil. Onun eseri yüz 
yılımızın en uzun ha)n'ı olan 
yapıtlarındandır. En kalıcı an· 
ıamında du,gu \e ha)a' haıi· 
ne~i o an bır y:ıpıt, oır anı•. 

Sait bir ~iirindc: 
• Her şey bıtiyor 
~imdı !taslıyor karanlık bir 

gece• 

dı>ordu :;;ındı o knran'J: ;:e· 
cesını )a J\ior Heoım zın de oy 
le bır karanlık ı:eccsı o acak. 
Bır yand:ı, hır ı.aman parçc1•1· 
nın ıçınde o k ran'ık ızece'er 
b zı bek' )Or. Ama Satt n ka· 
ranlıK !!ece ı otekı nsan aırn
kıden farklı. O kaıaohk dün· 
yamıza. knranlık hayatları ar 
dın'ığa kavustumıak için ıı~
raşan ardandı. Kendi öz haya· 
tını: ya~amasını bu ama~la jıor 
gören insan cinsindendi. Bö) le 
insanlar karanlıklara karısmaı: 
lı:r. Onlar yeryiızünün karank 
ğını parça:adıkları, kişio !unun 
dünyasını aydınlattıkları ~bi, 
kcndı sonsuz gecelerinde de 
gerçek ışığı duymak mutlulu
ğuna ermi~lerdır. 

BİR KiViNiN DÖRT 
HiKAYESİ'nden 

C ,\ ağıda okıı) acağını7. par
~·a , Saıt Faık'in t936'da ya· 
) ınlanaıı " ema\'er• adil ilk 
hikfı, c lıtabındaıı aıınmış
tır. ~Ye Ölü ı adını ta •ıyan 
bu kısım ı Hir Kı~ının Dört 
lliU) esi• adlı hi!.a) enin dör 
d iincı.i ' e son kı:ımını lc;ı· 
kıl etnıcktcdır.> 

Gcçen'erdc erkenden c\ den 
çıktım. Ktlçiık balıkçıya rast
ladım. Hengi uçuktu. Tırnakta· 
rından saçlarına kadar güneş 
'e denız içın<lc 2elişmişti, B:ı· 
!ıklar 'e }Osunlar kndar deni
zi tadını çıkarıyordu. Kim bilır 
belkı bu po) razın sertliği 'e 
kapalı gök) Uzü onun rengini 
uçurmuştu. Yoksa so!ac:ık in
san mıydı? Beni görünce giı· 
Jilm edi Bir lenıerin içinde 
götUrdüğiı kırlan"ıç balıkları
nı kilisenin kcnarına bıraktı . 

- Oliı \ar, dedı. Balıkçı ö· 
ıusu. Orada rıhtımın niha}c· 
tınde. Git te ~dr, Ejderhanın 
marıfeti. 

Gıttım, iördı.im. Ö ü, orada 
) ı ~ıl çakılların tıı.erinde idi. 
Daha polısler gelmemişti. Yü
ziınU daha gormemişum. A) ak 
!arı \C bedeni bir mankene, 
bır !,orkuluğa benz,hordu. Yü· 
ıunU ~arif edeceğim: 
Sağ anı dişler. dökülen yanak 

cıleriınlen fışkırmış. Çene poy 
ra·1ın köpıiklerine güliı)or. oy
ııuyorclıı Çene etleri bembe· 
) az clökUlıne) e hazır gibi idi. 
Beş on günlıik bir balıkçı :,a· 
kalı bu be) 3z etlerin iızcrinde 
kuçük sinekler gibi kaçışıyor 
, e tekrar toplıınıjorlardı. En 
korkunç ~eri ı:öz çukur:arıj 
dı. Dipleri halfi pembemsi ıdi. 
Gözün birisi yoktu. Ötekisi. 
bembeyaz bir iplikle dısam a 
uğramış sallanı>or. Mıa uzak 
dalgalara 'e zaman zaman de
ıın.cre bakı~ ordu. O;ünün kar 

~ısındakiler sararn11~lardı. h· 
te konuşulanlar: 

- Ben artık ~emel) yiye· 
mem. Milthiş! 

- Kimdir acaba'? Çok kor· 
kunç. 

- Pek ihtij ar da dcğıl. Ha· 
kikaten korkunç. 

- Parmağında altın halka 
\ar. 

Sonra duruyorlar, tekrar ko· 
nuşma)a başlı~orlardı. Yalnıı., 
bir kadın ö!ilnün )anına kadar 
soku'ma) a cesaret etti, ba\..-tL 
Gülümsedi. Kadını ıanı)ordum~ 
Bana doğru döndü: 

- Dcdıkleri kadar korkunç 
bir ~ej görmü)orum. 

- Sahi mi, dedım. GörmU· 
) or musunuz? 
Kadın en cvgıli ö!itlerinl 

gömmüş, ihti) ar 'e sağlamdı. 
Bır sırdaş b.ı.mus gıbi koluma 
girdi 

- ı: er her \erde huır \C 
nazır birisi 'ar ; o zaman kor
kunç. dedı. Ben ona ınanmı~o
rum. O benim elımden neler 
aldı. o hhır 'e nazır. 

Sonra su tu. GözU yaşardı. 
Bir meçhul balıkçı ö!iısime iki 
damla \DŞ döktü. 
Kadınd:ın aj rılm15tım. Ayak 

lanm beni 'ine ölüve doğru gö 
tiirUyordu. 

0

Ölunün başı büsbü· 
tlın ka'abalıklaşmıştı. Polisler 
de halkın arasına karışmıs. ~e 
zini~orlardı. Bir :iıhza. öliınUn 
de ~anımızda olduğunu düşün· 
d'.im. Hepimiz. sırtımızrla, ve 
<'lbisemizin altında. ~öZ.:erimi· 
zin icindc bir müstakbel ölil 
gezdirmıyor muvduk. Bir za· 
man için kendi ölüsünü göre
bilecek, se,Tedebilecck b•r ya· 
radılısta olsa,dı da bu ölU kal· 
kıo ö!Usüne baksıl\dı, herkes 
~·bi biraz sarnracnk \e etrafın· 
da kilere: 

- Bugün ~emek yi)emi)ece 
ğım, dı) ccckti. 



-· \'A l AN 

Hazırfıyan : Fasih iNAL 

Yugoslavya ile mübadele 
edeceğimiz maddeler 

Türkb e ile Yuı;o:.la\'~ a al'a· im olarak) 25. 449 14i3 d"-
• ndakı mer'i t carct anla ma- ğer kauçuk malzeme <Tuı k ı 
~ının 6 ncı maddcs ere.,ıncc hal reJımınc göre ı 50 451 
Bclgradda top an.ırak 22 ocak- 14i6, 14i7 çadır ımal n , c e 
lO nı5an 954 tarihlerj ara ında \ a ortmege mah us mu amba-
c-cre)an eden muzakcrelcr .- lar 5. 459/1508 1509 ctcgırmen 
ra:.ında her ki w mleket he- ta laı ı 5. 463/1515 1516, 1518 
yctleı i a ıdak.. hu uslarda mıhenk ta ı 'e b le ı a 5 
mutabık kalını lardır. 46!! 1531 1538 çımento 3000 

Yeni an'a ma de\TCS ndcki 4il/1341. 1542 ku\attz. feld• 
mub:ıdcle ımkanlarını ıetkık cı paı, tnsfı)e toprağ 30, 471 
tlktc'l onrıı kı heyet mer'ı tı· ı 1542 C ate ıopr:ığı 70. 4i6 • 
caret anla~mıı ına ek eskı ııs 1554 1555 çarklar e eler, bı e 
telerin yerme kam olm:ık ü- yiler \e ta tan diğer mamu fıt 
zere 1 nı • n 954 ili 31 mart 5, 477 l.ı57. 1561 a •esko \e 
l955 tarıhleri arasındakı dcHe ınamuliıtı 11 J, -ti{)/1566. 1567 
içın bu protokola <'klı )Cm \ mıka \c mamu'iıtı ı. 481/15i6 
'c B li telerı t. nz m tmı Jel' 157i, 1580 ate tıı.f:lası 'c k re 
dir m d 100 488/Hl12 1615 çini 

Bu protokol 26 ~ubat 1953 den 'e por elenden alalı elek. 
te An karada imzalanan t carct trık > c 'e ak :ımı iO. 4'l4/1625. 
anlaşma~ının a) rılmaz b•r cü 1626, 1?28 damacana H' ı eler 
w o'up makabline amıl olmak <Turk ıth:ıl reıınıınc gore) 50 
sureı yle 1 4 954 larıh ndcn i- 494 162i \alnız 1 elet' \C akır 
tibaren tatbik olunııcaktır. ıçın cam ka\a'lOZ 10. 95/1631 
Turkı} e) c hraç olunacak Yu hl'ı Ol'\ ı canı nıuecr it l 497 

~o lav mallarını gö3ıeıen ( \ 1635 1636 pencere cam arı 
1i te3 şudur: 500, 4tı8/1640-16,13 a a} na canı 

(Sın \.8 D. do arı itıbarı ları. \ trın camları 'e <'nln >et 
ıle 1 3-5 ) alnız dnmızlık ay cam arı 10 502/ 1650 her OC\I 
gır. kı rak \C ta)lar Zıraat \ e lamba ı elcı p. m 509 1661 
kaict mu aadc t ıle) p. m ala ba ar 'e 'c fenn ) c cam 
6 20, 21 }il nız damızlık boğa ları 20 ~13/1696 16!!7 b.ıj ııı. 
\'e ınckler <Zıraat \ ckflleıı mü lı~a \C laboratuarlaıa ınah u 
f!aadc · ılc> p. m 54 l29 ede/ alııtı _rc~ı.nı}ı: \e < ıh:ızlar 20 
duğnıeler 2 66 162-166 l:la} 515 1 10- 1.~03 1 i04 dı er cam 
,ani tutkal , c mamulatı 100• mamula! c_ı uı k ıthal reJımıne 
75/209, 212 218 ı, enm ş deri- gore\ .:ı :-ıl[l 1716-1~20 ha~ı 
ler 60 ii/220 \a'nız domuz de hususi çc ıkle 150. ~19 17.1, 
r ı 20 89/25B kiJ,,elcdcn ma· 172:.! çcnıbeı·l ~ 'c scrıt çın 

HORSA 
l<t. no•-..•ıtıın il; 19•~ fiyatları 

ı Steri n , 114 00-784 00 
100 Dolar 2 - 80 

l. ,., 41 Sl>-44 80 
ıuo luıçre f'rnnı;ı 64 03-64 03 
ıoo t'lorın 3 68 4D-73 63 40 
100 Drahmi 9 34-41 334 

ALI IS 

kıne ka} ı ı 'c makLnelerdc ınu" ~;ıl ;?" ht!'thı Ç.~!ıkl:~ P m 
ta mel d.ger der 'c ko ele mn <>2~/1 ı.3. 1 ı24 17 • .:ı. 1 ı26 l 728 
mulaıı 60 102 365-370 , a ııız 17:.9 her ıur u dem r \ e çel le 
Hın ıplıkle 1 p. m, 106/3i9- ler. ?~ıbuk \ : halınde ( llI.~ a 
383 A )~nlu men~ucat p m )ılı ı e~: oıcı 300 50/1.24 
1"5/430 .}lllnız f'rkek çin fotı .>alııız 6 .;, m ın kal nlıkta )U 

~;pka 20 126 433 keçe apka \arlak deıııır er (fılnı ehi ne) 
ta lağı 10. 173/546 .>alnıı d<'k - ~· 11 1 le\e gü.e\ ~oo. öJ20/1724 
tı ın 2;.ı, 250/i.'ii' bmiır otu ı bıra ) alnız S mm kadrır demir \'e 
çl;eğ > '.?O. 271/803 -817 820 .}a çclık h•\h 1 r (]il \C lV ca 
tab:ıbc•tc nıu,•ame neb. tat ~. ' 1 1 Jı,t<'l!'re ı;or<' ı 200. 52.1/ 
2i4 834 her CL!l lcr 50. 2i6 li6l. liG3 ten<'kc i •ampa'ı \e 
854 dcbağ •ta mil tanı<'J ıne e rt",ı.m:ıkler d h 1 le\ hal r 65 
hula a 1 p. nı 281 875 a ham 525/li7~ li80 dıken demir 
pJa3t~k maddeler. 877 a ' basıl e e 10 528 1 i85. li86, 178i e 
)) a ı k maddeler 200 281 8i7 .} in L .Pııı ı; n kaha ııncırler ~er l 
B ab ka le\ ha çubuk hal ndc oto zınr ı ıcrı \ e t"m alı ( \'. Kı\t.ı"' ın 1;111111 ı ı "' ı ıı 

1 1 2 / Cumhurı C/. ,\la, 
pla tık maddeler 50. 283 888 · " 1 ' e, "..,oı e' P m • 5 ı, Rl'şat 
.}al~ıı odun komlİ u 200 28.t 1791 li!li 1W9 borular. rap Hamt 

BULMACA 
1 2 3 4 5 G 7 ı 

==~-=·~~------ 1--•-(;1 

ba n ı fllr kumar o-
~ltım m<ı"3Ses ı, U)lm 

Jııl en. Bir o ota 4 R\l~ tık-
1 ı S. Tersi Alalrıın a şarkı Bir 

1 
Pt'l amber G Sahip, 7 Örüm-
ccıı: 8 Donuk 

1 ukarıdan Aşa ıvn ı Harp lı:ııv 
vet erinden bl•I 2 ldarı bölümler 
d n hırı Bir edat :ı .Miıde 4 -
AC'ı ar Coşk•ın a ı 5 Harıl :ıa-
lak ık 6 Bir nida 1 C'lbl ı 7 • 
D p ka•ı, Uzak ı~retl 8 - l\U.
mur 

boldan Sa ı L1tllbabar 2 -
Saha 3 - Re nhı.ıqı ımubıy)er) 
4 - ı:r.. omu 6 N!k. Ra ı -
Al Salon. 8 Nekes 
Yukarıdan Aşa 1\ a ı OtrJ e-

ııak 2 1"11 3 Lr leK 4 Yll: 
Sto 5 A 1\: Ocıık 6 Hahara. 

Ahu, Uros ı6oruı a - nama-

7 :ıs A ı.ı \ e proı;ram. 
• 30 0.ınaydın ıPIJ 
7 4S Hahcrltr ve hava raporu. 
8 00 Karma aabah müti.,1 IPI ı. 
8 ~o Sabah n ~ c•l ı Pil 
il.DO ounun ı;ıc.r ramı Te apanı~ 

1 
*** 11 .,s A ılı v~ ı:ı:oııram. 

12 00 A ı>er a ti 
12 30 e\ ım Ç:ı ıa an. 
13 00 M A\ar vr habtrl r 

• 13 ı 5 r. ıd o aıı.Jon orkcstra" er 
edad F.dl a ı S!ede inter· ı 

mı:z o b Dellbeı. Bebekler 
Tal~I. cı Delıbes Pizzicato 

er ttlno d A ool 
Mrlodl e Bach B.ıııarda ı 

ı \anı • ı ı Naundort. ıa•eı.: 
uısı. 

ı O ö le ıı:;. tl'al, 
ı3 4l Radyo sa.on orke trasıııın 

dl'vamı. 

14 00 Hna nıpor aıc am progra-
mı \e kapan, • 

*** 658 \ it te vro ram 
' l. 00 Harır mt• !k be tecllerlnden 

Howard Barla~ ı Pi ı. 1 
Rad o il• lnglU ,. 
rmaııaı ırr 6kmcn - f.smet 

U urlu • ll:ernıln Vı raı -
Mus ara Sa )aşar dan bcra
b"r ısarıtı.ar. 
A uman A• ın. 
Kövtın saati 
Yurttan r ı .. r 

)ıınıuşak k<'rc, e ıTurk thal tı,>e er kapak! ı '' CI\'. ıı). A ı 
rcJıminc .,oı·e), 4 300, 284/ l ı 11>ll'\ e ~oı e 650 529 1801 <'· --.::.:.! 1 
eıt kere~ e CTurk ıthalat ıl'JI ll'ktr ~ e: c ıne mah ~ boru l ı.. mı 150 619/2222 2224 \er 

M S A 'llrı '" haber.er. 
Tarıh•en bir yaprak 
ı sc:ılkouk KPman konçrr 
tosu ı Pli 

n11ne gore) 500 284 O!lO 9S5 laT 1<>0 <>30/l80.t l80;ı dın ıl- c te il le c(on uhazl r \l! 1 
~anız kuıu:uk kl'ıe•lt' 1000. lcr. ıckerlekler :ık lıu 'c cııı_ '" ıı z alıcı ıacl\olar 'C cknıı. 
285/9i0 971 kaplama) k a ~< ~ 11 lı ıc,e .goıe . 80• 530/l80~ k~am 150 626 2235 223i ııb 
~aprak \e cıitleı 50 286/974 y:ılnı~ \e-ııılı n:ıktı.}: d ııg ler OJ, b ;taı·Iığıı \C d ç 1 i?c mü 
.} apı tırılmı kon rplak lcıhtasl bı)ye 1 kUçük tekcrıf'kler \e (' ), k a at 'iC cıh:ızıar ]il a 
:w 287 Oi"i tahta tr:ncr 'er ; 3ğlııına cıhaıları 50'.53l 1R06 • ~ılı lı•tC.}e orc 100 627/2238 
300, 288/979 } alnıı ağııç an tcc 1809 f~nt ll'l ve d~mırdcn kaba eı rahıde 'e dı çılıkl<' miı ta
rt malzeme i \C' talaş \~;a mamulat P m .. 532/181 0-~814 mel ıert.b. t malı usa ıle mu 
) onga \ t? a ı r madde Nelen ma 1. <ıler Cl V a!' iL! ısı~~ e göre! cchheı ına a. sanda .} :ı koltuk 
zcme ın a ~e (le on.tı Turk 500. 533 1815- 1617 ' da \C c \e ak~ mı 15, 632/2247-2249 
ithal reıım n<' Jöı c 500, 28Q/ \'atalar. somun Ye ~omun pul· ) alıııı otomat ık ıf'razı , e bas· 
081. 982 ham anmı~ fıçı .tııh a ları CJll \C l\', a)ı 1 lı te;c kıl ler 40. 642-646 2272-2281 
cı \e ağaçt:ın f çı çemberı 100 ,.,oıe> .100._ 534 1818 kalorıfcr bJrut paıla)ıcı maddeler ti50 
290/984 ağ.ıc fıçı 25 295 998 rad;o o~lcı \C ak amı,, 20~ 64712282 2283 )alnız kıbrltıcr 
999 ~aloız dokuınaeı nıekığı \( 536 l83.J dem r ka~alal' -O· 53ı/ p m. 648 2284 2286 buhar 
ağaçıan dokumacı mamulat l836 dem rden .}azıhane. dolap, kazan! rı ve .}alnıl fulr ko iç n 
30, 298 1005 ağ:ıçtan aliııı fen kutu. çckm<'c: 'c :ık amı 1?• kazanlar 50 648 2285 d g<'ı bu 
nı)e 50. 300 1008 valnız ıığaç· 538/l842-1R5ı balta ar ha~~ lııır kaı.anl.ır. 20 652 2308 
tan kundura \c .,apka kalıbı 5 dcmırdcn el ahı~ı (Turk ıeıı- 2331 elek r k nıotorlerı BJJO 
30:! 1010 agaç kundura ç·\İsı mıne "oreı 300. o4;/187~. 1873 653/2332. 2333 aku \e jC<lf'k 
30, 307/1023 1026 resım fırça- çılın ır mamulatı l.:ı?. 54,)/1880: C\halar \e }alnıı komtiı· c t"k· 
ları \C yanız sana.}ıdc nıus•a- 1881 ığ'nclcr <TuTk ı hal ıejımı trodları 100, 653//2333 2334 
mel fırçalar 15 312/1043. 104.t ne 0 öre) 13 5~8 1887. 1888 _de \il 'iC kı ru p llt"r 300, 652 
spor aıeılerı 5, 323/1068 yaln z ın r_ cl~e~ kare ıklcr 10. 5:>1/ 2335-2337 clektrod \e bale 
kağıt hamuru P m. 327 /106c 189a ]!)03 clemıı den bıdon, rı 100 6j8/2343-2366 C muhtc
selliı oı 500 328 1076 .\. 1077 '\'l, u tuHın<' borular \e muma lıf ımal makıncıcrı (Tüık it 
iyi \ e fidı matb:ıa kılğıo• 7:ill ı;T _(Turk tha) rcj mınc gorc) hal reJımL'IC gorc) p. m., 663 
328/1076 B f ıın~ran ı !ıdı m l 25.5:>2 190-t. 1906. 1909 :\, 1911; 2382 ):ılnız dıkış nıakiııclen i· 
baa kAğıdı <Türk ithal reJ mı 1912 demır hırda\3tçılık CŞ}a- tın nıa a. tab o kapak ve a
nc "Öre) 400 328/1078 ke I· sı ( iTi a) ı ı lı te} e gorc) 100. yakl:ır p. m, 664/2384-2:!R9 
mem" :>azı knğ ılı 10. 331 1088 5.57/1942-1947 bakır \C pııınç 239a 2420, 2422, 2422 , hc:-
1090 tizgeç kağıdı re ım ka- borul:ır ;; :ı_k amı 300, 55o/ ne\ z raı m, kıne \e aletler \C 
ğıdı. sU.nger kağıdı 5, 332/1091. 1954 19 <>. 19ôJ 1964, 696", edek parçaları 1000. 664/2383 
1092 zımpara ,.5. r ka~ıt \t' 1966 }aln z elektronık çıplak 2421 pulluk '" d ger z raat a ı 
mukana'ar ıo 335/1095. 1096 bakır ıeller. pırinç tel er, kablo ırı ı p. m .. 665 2423, 2425, 242G 
h:ıs:>a.s ka ıtlar 2j. 340 1106. lar ' s 525. 569 2025 \ Alma~ her nen motörlu tulumbalar 

ll08 1 ara kA!!ıdı 500, 341/ yam'l muıf:ık )c\azııııatı ve dı· 2• o. tJ66/2427-243R E l\Iuhıe· 
1109 ı 112 mu kan alıır 150. ğerlcrı 25, 570/2031-2034 kur lıf makınc ~e ) edck ak amı p. 
342 i 113 1114 yalnız baritlı. cı ı un \ e hal ta ı 350 570 2036 m. 666 -2 2442-2447 makine 
liıh il a · muka\\alaT ıa. 357; 2037 kur un boru ar \e teller \C cıhıızların ak amı 300. 669/ 
1147. 1148 )alnız hraç malları 150, 574 2045 2047: 2049: 2051 2464, 2465 ıa ulharekc )Ük a· 
nın ambahljında kullam an tut)a \e halıta ı 2500 59,)/2140 rabaları 'e yedek aksamı (kum 
:knğıı torbaları 25 363 1158 du~!r s:ı~ lc~ı .10. 598 2145, )On. kam) o.net. p. m. 6i2/2468 
1159 )ainız cam kıırbon kağıdı 2141 22la0 olçu a atı '" aksa ~anız romork01lcr 500. 679 
helio"r f Aletler iç n husu i mı 250 616/2212 2213 sinema 24i6 )anız bi ikletlcr p. m, 
·ağıtlar 5. 366/1168-1176 p1·ojeks on 'e rcprod ksio~ .,c"· 681/2481-2485 \aı:on. \~g~~ct 

bc)azlau manı pamuk ıpl kle haz 'e ak amı 100, 617/2:.!15 \'c d rettnlcr p m.. 69<>/~~3~ 
rı p. m., 372/1204 :;alnız pamuk boc fotoğraf ~ılmlcrı 50, 618/ makınc )a#ları 150. 697 ~:>3:> 
tan balık ağı ıp ıkle 1 75. 378/ 2218, 2210 tellı telefon \e tel· yalnız nebatı \'e ha.} rnııı 1 urk 
1240. 1241. 1245. 1231 be)nılıı· nf c ~ 'e ak amı 200, 613 k rmızısı .}a{:lar! 20._ 702~~549 
tılmı pamuklu men ucat p telefon <·ıhazları \C teknık :ık Jıtopon 100, ı02 2a42-.:ı4i. 
m .. 379 l25i. 1264. 1269. 12il. 2220. 222- alıt'ı \C \erıci cl::ıız mc,aıııı :-a: 7 sıı: 5 de> 
1272; 12i4: 1284: 1288. 1291: 
1292. 1294. 1295. 1299 1303 Tictıret ce Zıılıire Borsası 
1303 a; 1304· 1304 a · 1309, 1309 
11 1310, 1311 a 1313-1320 a. ı 
pamuklu men uca (Turk ıtba 
liıt rdıminc gorc) 5000 400/ 
1362. 1363 pamuk mendı lcr 15. 
41i/1404. 1405 1408 JUi 'e ken 

1 

dırden bez \e çu,al 500. 418 
1411. 1412 ~elken \C çadır be· 
zj 50. 421/1415- f\. 1419 1419 
ı:ı 1420. 1420 a keten men ucat 
50 a 425/ 1427 ~al nız etken her 
nc..,;i çadır. 'a~on \e ma~ua ör 
.tü'erı 100. 444 1454. 1455 kau
çuktan mamul kolan ve borular 
(Türk ıthal rej m ne nöre) 150. 
445/1456. 1459 kauçuktan iç ve 
~ı lfıstik•eri ,.e araba icin e· 
rıtler 300. 446 1461, 1462 elcs 
tıkı mensuca• p m. 447 1463 
yalnız sana~ ıde ku 1a.nılan kau 
c;uktan cızmeler p m. 448 1466, 
1469 1472 kauçuktan tıbbı mal 
'tem~ (Türk ithal rcıımıne "O· 
re 50, 448/1465. 1465 \ 1467. 
1469-1471 kat:çuk malzeme 

1 
( rurk ıthal rejim ne gorc) 30 

449/1474 kauçuk contalar (ke· 

ll • 5 - 19S4 - SAi l 

B~tday ol in 
• \'U'TIJ$ll ı ıu 

• ~umu ıı: 
• ı rı 

Çavdar 
Ç cız iç 
t n Eka ra Ekıtra 
Un Eki\ra 
Un Blrtr.:1 nevi 
Un alisin 
na mol 
Kcµek 

Dokme 

Be>"ll pc) nır Jal:d Teneke 1 
Be)R~ pe)n l' yarım Jllilı • 
De az pe~n!r tam )lljllı 
Yum una ulak 
Yumurta lrl 
Yapa ı ka&apba ı 

Tllv n dcrt.s. 
Manda dert ı 
Kuzu derısı 

Adedi 
Yat 

Koyun demi • 
l\tancb acrbl lamura Kuap 
sıcır dcrııı aaııımurıı. > 
Baiıruk koy1111 asso:tl 

22126 kalibre 
na ıuak kol ın orijinal ı:cı 
Ba ırsak teç. 

Kilo.il 

> 

.. 

2883 
35U 
31.-
33-
24-

16 .. -
3625.-
3190.-

50-
013.-
115 
ı5-

3300-
2700-
4100-
9_00-
9300-
343-
93.

H0-
1513' 
421 "2 
1 o.-
150.-
205.-

100-
ao-

-.-
34 .5 
35.-

205-
3650.-
3300.-
3125-
-.-

21.-
-.-

4300-
3300--.-
9~0.

- 10500--.--.-
145-
204-
-.-
-.-
.,ıs.-

""9 
1 o-
90-

Kuru~ 

> 
> .. 

.. .. 

.. 
• 

.. 

19 O ad lloşsea 
cı ı:; Raci a \<' 
o O G &t ı~rln t•ld . 

2 15 Hepimi ı au ı. 
21 :ıo M ı c crlerının dil! 
22 00 Serbt t &~at 

22 ı~ Zoltnn Kodalr Hıırry Tanoş l 
a ılt ve Bax aaba h tarkıaı 
IPI). 

2 4 M S A arı n haberler. 
23 00 Pr0;tram n kapanış. 

12 ,7 
IJ 00 
13 1 
13 ·ıo 

is u~ın r, 
Acılı~ 'c program. 
Haberler 
Daı s mll~I 1 IPI) 
r t'rlha Ttıncclt Te 
kanlı 

aml Öz· 

14 00 Rı•d)O aaıon orkcstraaı kon-
rrl. aı 1•ano,·ıcı l'armon 

S ıva (Valsi bı E Kalman 
Çarda, fürstın <Poıpurl) Söv 
ICHU: Münire ::.Ulı:ilt 1 <') F. 

hlmack Derbv Galop), 
14 30 S eserlrrl Pi ı 
14 45 Caz rkıları ısu ıı.ıı Ollbert) 

IPI) 
15 00 Kapanış. 

*** 18 00 A ılış ve Chnrlcı 'frentt den 
Sarkılar (Pi). 

18 ıs Şemsi Yııstımnn. 
18 30 Faruk .Akel ve arkada•lan. 
19 00 Haberlez. 
19 15 Ra t faslı. 
19 50 Konu ına. 
:?O 00 Takt Çenerlnl 'l'e arkadıtl•. 

rı 

.o 15 Rad o ca etesl 
20 30 Kısıı şehir haber.eri 
20 35 Radso tiyatrosu Hizmetçi -

'!:azan· Ahmeı Sarıdert' 1 
21 2S Kan ııı: hallt mu lk (l'IJ, 
21 40 Ekrl'm Konıtar. 

22 10 Mll!ı t.esanUt blrlltl adına 
konuma. 

22 20 Can Ak,ıt. 
22 4.5 Haberler. 
23 00 Kambiyo - Boru n prQiram 

lar. 
23 07 Dans ve caz mUziltl <Pil 
23.30 GUnUmüz.Un mtiz!tl a > nıc

hard Straus.s •Japon Barrıı.m 
müziil b)Altkı!andr Olaru
not •Mevaımten bale aültl 
Pi.). 

24 00 Kapanış. 

İZ~IİR 
15..58 A~ılı 'e proı;ram 
16.00 Zekt Muren (Oul Pil. 
16 :ıo Frantle Carle orkestra •• ı.drın 

danı muz.iti (Pi). 
16 45 Radyo )urı t11rkülrrt kcrosu 
17 ıs a 1şlıca programlarm tııkdlnıl 

ı7.20 OUztn Ergün - Alleıun Şe.D 
aoy. 

17.50 aı lllend~lsohn: Hcbr!den u
\l'rtürü b) Kodaly: Galanta 
dans: arı. 

lB IS U~k raalı. 
10 00 Haberler 
111 15 iamct Çetlnıel 
rn.30 Blr dergi nıı:roruz. 

ııı 40 Dlskoı.etınız: tçln bir kaç Je· 
nı plı\k. 

10.SS Martn .Amatı'deı:ı •!teman ıo 
!oları• 

20.10 Seh!rden lı:üçük haberler. 
20.ıs Radyo eueteaı. 
20 30 Yalnuı ııazıarla müzik. 
20 4.5 Serbest aaa t. 
20 55 llı:ı vals <Pi). 
21 00 RadJonun müz1kll bllmeces1 
22.20 Spor bültenı, boru. Ta :rann 

ki proı:ram. 
22.30 Yayının aouu. 

'fEK."İK Ü:SİVERSİTE 
20 ıs AçUış Te 11ro:ınım. 
20.16 Haendel: •Su müzllib ı1lltl. 

20 33 Corellı • Obua konçertosu • 
20.42 J. s. Bach: FIQt TC Yaslı-

lar için 2 No. lu aUlt. 
21 00 Haydn • Re maJor, Viyolonsel 

konçertosu. 
21.28 Mozart: Do m&Jör, 21 :-<a. lu 

Pı.yano konçertosu. 
21.SG J s. Bach: Re minör, Toc. 

cata TC P\ıı;. 
22 OS Proı;rıım TC tapıını,. 

SAY 1 N HALKIMIZA 
lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

.\ asıda telefon numaı alaı· le "sımleri ) azılı abont'lcriml· 
z.n çağırma ~o. hırı 15 ~ravıs 1954 cunıarte:. "unu lıız.alaı ın· 
da )azıYı :'\o. larlıı değ•şıırilcccktır. C5782J 
E'ki Xo. Soyadı :\le gu li)·el \e ni :'\ o, 

251!H 
25071 
2.>0:.!0 
25012 
25103 

25189 
2513i 
:.!.5054 
25141 
25143 
25159 
2.'iO:l6 
2.1155 

2518i 
25000 
2.1167 
251:!0 
25149 
2503.t 
25190 
2519.5 
25073 

25001 
25122 
25083 
25078 

25032 
2.)146 
25028 
25140 
25008 

:!509:.! 
25101 
25049 
25066 

.\d.ı'ı Erdog,111 
\ğmcad s llaralambos 
Akc.ıl izzet 
.\kdoga..'l lla}.ıli 
Ako Taceddin \C Oı
~üç Ccıııa'ettiıı 

k el fo'uııt !)ına•i 
\lt"uıdar Kenıalettın 

Alnranti i\lorl'nO 
\ikan hmct 
\lpar Hayri 
ltın·a l\lchmct 

Altıny :ı~ o~ınan 
\.ltAı iş l\lehnıct \ c 

C:cmal 
.\mıı 'alı \ Rıza 
Anka~a Ecznhrıııc• 

\raı. tbrah m 
. \r~ıın ::'\ureıııı 
.\rıkök Bedrı 
\rkuıı O nıan F kret 
.\ anun Hadi 
\takan 'la ıkc 
l\takander Hu:ıe.} ın 

Satı t 
\ı'ker G. Hakkı 

.\ vuııdıık ~uri 
Balamutoğlu Janıak 
B:ı ele yan Agop K.ın· 

dura Leı. 
Balı Ozer 
Ba) kal Halil 
B:ı} kal tzzeddın 
B:ı~ ranıoğlu tbr:ıhım 
Bedikoğlu Ccrcıs \C 
Memun 
Eehar \' er 
Bırol Sa~ır 
Bulguru \\tuntp 
Bohçacıoğlu Kon~-
ıant n 

25156 Bozok Şad' 
25174 Canse" hnı.ııl 
2~1:ı8 Ceııııl ~at:ııı 
25060 C'C'l"do~lu Mehmet Rı-

fat \'e oğul'arı 
2.5003 Cılıat Bııbnn 

25053 Cağ 1 Ahmet Hanııt 
23181 Cnkıeı.>•an Sark s 
25013 Cakıryıın Ke\ork 
25171 Ct"knırn :\f \ li 
25150 Ce\lk '\f .\hnı<'t 

25025 Ciçias l~ lra ,o
:!51:.!ff Cortını ~nb:ırı 
25062 Dağlıer Halit 
25021 Diler Serer 
2.3180 Doğru er Zı) a 
251 i2 Ekın Ha an 
25119 Ekmen Ha~ r' 
25116 Emek :\luhl s 
25080 Emni) et Sand ~ı 
23105 Emer \lıcıko' u 

2:'il!li · Ergt n ıı lını 
25114 E ın Bukııt H nıd 
2:ili"l Ercığlu Suhıından 
25070 Erol Hak 
25002 Erı.ın Fehmi 
2.3127 Fritz \'C Bcrııhard 

Tat er 
250~2 Furtuıı Ki'ımıl Sağı J 

Kahraman 
25154 C:erçek .\lİZ 
25178 Ciı ek :\Iuz:ıffer 
25123 Gundoğan Salım 
:!5169 Gilnnan .\dnan 
25121 Güzeldere Faruk 
:.!.51:.!.4 Hergüıı C:aıc.c i 
25163 HN·zoğ Jo'ranz 
:.!.515R Hım· Ali Rıza 
25186 İhnecl J{arkar 
25081 Tktısadi \'til'll.> üş ;\lec 

mu ası 
25ll9:l lplikç' ~hı ·afa 
2518.? 1 lıakoğhı lsh. k 
25117 ı~ılo\' ~ecatı 
2:noo Kadir~a ı. cı ilkoku' 
25026 Karaali İbralı m 
25027 Karnbey 1..fıkmct 
25024 Karayanj Yanı 
25128 Kargın Ragıb 
25134 Ka ctcioglu Nacı 
251!J2 Ke kıniz Nureddin 
231!13 Kesmez f\lustala 
2jl04 Kıralioğlu HusnU 

An bar 
25051 Ko~ta111in•tlıs I<;rmirıios 
25135 Kornıan Yusuf 
:!5091 . Kristapor '.\Iaını.:::on 
25058 Kuma, 'e lıhaliıt 

T .. \ S. 
2510.? Kuı·ıoj'! u Muzaffer 
25031 Kut Cema cddın 
25157 Kuıay ~Ienıduh \e 

Fuat 
251911 Kuıluözcıı .'.\lchmcl 
25168 Leod·s Mıha 1 
25196 Loknıagbz.} :ın Bcı cuh' 
25045 l\lakınc ve Kım.} a En· 

dil trl K. 
25072 :\Tardik}un \'chart 
25047 '.\len;:üç !\lahmuı 
2j0l6 .'.\leıızan \H:ını 

25162 Meral .l.hınet 
25170 .'.\lığmlıç~an 1.~tepan 
25040 .'.\limar Sınan ilkokulu 
25050 .'.\lubarck) ıın ~ahabcı 
23052 .'.'iurkaleın Ltd. S. 
25108 Na'bnnt):.ın Lcon 
:.!5164 ~:ısır Nimet 
25033 Onur Ekrem 
2jl31 Or. Mücteba 
2500!> Oral 'l'evh"de 
~5130 O ma.n \"e bma.l Go

ncn Kard. 
25082 B\adya Jozef 
25165 Ozan Re at Dokumacı 

25106 ÖT.can R:ııniz 
23113 Özkal En\er 
25069 Öıke:.kin Mehmet ~A-

ıım 

Avukat 

c :Sa\ c.sı 
IJr, 
İnıaıil'ha. 

() .. 
::; gol'lacı 
'.\Iüteah. 

!'acır 
Ev 
Ku~umcu 

:\l;ınıfatura 

Dr . 
.'le~rı)at E\i 
:\IU•a\ ır 
:ı.ı ucell tlıanc 
F,· 
Tacir 

'l'ac'r 
:\lanıf:ııuı a 
Kıt:ıpç 

nr 
:'ılanıfaıuracı 

Ka~kct 
'fo''bı~et. 

Ta cır 

Sckeıc 

'ladr 
Kar)olacı 
E\ 

<;aı;cteri 

.\vukal 
[lj ÇI 

nı, nr 
:\1anıf. 

Tacr 

'!'acır 

TNc' 
1 aboıaıuar 
Ev 
T·~\' 

flr . 

f:\ 
'tuharrır 

ı:v 

Çantacı 

'I crzı 
Fab. 
Ev 
\)nacı 

Kcrcstcrı 
Hırrla\at 

Kaskctçı 

Göm ckç 
T 

A\ukat 

'l'ac r 
Oı, Dr 
Kolon.} acı 
Ev 
:\J anı fa ıur:ıtı 
Ev 
Ev 

\.ôzlukçu 
'Mafüccı 
Yazmacı 

Sı.;ortac1 
'l'uhafi) <'el 

Ev 

'l'u haf ~ c 

tnıcııaı 1ı 
Re~ anı 
Tacir 
Tcrzı 
Mezeci 

Cernh ıcj 

Ev 
l\lan faturacı 
.\ vukat 
Ev 
ı-;v 

?ılanıf. 

ElbLccl 

1'erzı 
Ev 
Ycmi~çi 

25057 Özıııengiı Slı leynıaıı Zahıre 
25179 PTT Tel iZ Alıcı lS· 

tasyonu Yecllkoy 
25039 Pınhas Hayim ithalat 
25123 Po!:ıt İsmet Gumruk 

Kom. 
25030 Rabi.noviç Dan.> el Itba'at 
25077 Razon Davit \'e Eliya 'l'acir 
25107 Sabuncular T1careL 

T.A.O. 
25132 Sadreddin Sa.> lan ve Eczahane 

Ort. 
25084 Samarcief ircıı D e-

mir e~")·a 
:!.50!:>9 Sanıurkn~ Gulbenk Sabuncu 

20580 
27653 
2j298 
28276 
2690i 

:!0480 
2563i 
235-17 
28i54 
2ii90 
20056 
2."i397 
29284 

20427 
:.!J211 
20200 
26993 
26038 
26396 
20498 
:.?O.i90 
255i4 

26:!17 
2fl201 
2.ii48 
23il0 

283j5 
28865 
23326 
25706 

:n2.ı4 

25907 
288!18 
2i4!1i 
:!9619 

:!0012 
2'1289 
28672 
2.3.J97 

2.12:11 
2i632 
2rı:rn:ı 

26283 
20222 
27168 

2.i305 
2!)441 
26608 
2i301 
2n390 
20227 
2i9U8 
28982 

2.5814 
201)32 
:.!3978 
20262 
21il5 
2323.l 
20110 

:![1:113 

29234 
20~67 
2.- . 19 
20194 
:!6997 

2!l0f!:'i 
20111 
20061 
20-123 
:!573.:i 

28!}0!) 
2!>4111 
29934 
28fl8l 
23308 
29318 
25303 
2ll022 
26941 
20556 
205i2 
26913 

26-123 
28952 

25806 
25582 

2389!1 
273.)2 
20030 

20644 
:.!.Ol:J7 
20601 

25444 
296.)9 
:!5491 
252!16 
.?0087 
20103 
2iJ409 
25.'il2 
26:126 
2;i942 
20121 
2:1391 
25693 
26264 
29265 

23728 
2003:i 
28ll20 
28958 
28634 

20652 
20388 

29302 
27096 

20239 
26698 
25931 

2.5297 

23749 

268i3 

1 

VAPUR 
11.000 TOXLt:K N 

M E O 1 T E R R A N E A . t~ 
. ·~ r.ı\l'ı~,( 

LÜKS \'\PLRl" 11.E ! ,t.:VJ..1" 
PİRE - Blm~nizi - ~t~İı1' J'O ı 

Aras.nda: Azımeı \e A \det Hahtıırı1ııd3; 
Her Cuma ~aat 11 de Galata ~·ı 'fcl 

Umumi Acente· DABCO\ İ CH 'e Ş)I· St'"b 
Park Ote'j kar ısınd:ı G. \\'. FEC:S rEL jds't 
Tel: 83531 \ e YAT.\KLI • V AGO='L f\~lunııb' 
tün se) ahat buroları.na da muracaat ·---. 

lstanbul Telef on 

1 Türkiye 
~n 

Seker Fabrikaları 
Şirketinden tc)ı 

Hepsı Turba: ~<'ker Fabrıkıımıırla fer t 
tı) le 8000 ton ıncıi .. ~atı'acaktır. Tel:ldı r A 

ı:a a d 1954 Pazarte ı ~ül'iı :ıat 11.- e ·ıırıtll 
:uer~ezine kapalı zarf ır·indc te\ d~ cdı ı:ıır d* 

I:>tek'ı~er bu i_c :.it _ıırtnamc\I ·"\ıı.ı of!1 

•mdon "' 1 tonbn'd• Ş•koc il••••"'''~ 
nıukabılindc a'ac.!nlr · 5929 ~ Ja~ 

- .. .,~e~ 
DSİ Umum MüdürlüÖ~'; 

·• rırd 
r.ecJiz. Kemer 'e H .rf:ınlı BaraJ•11 cıın 

zere Ytiksek .'.\lühendls, ~Iuhcndıs ,c rlı.: ~ 
· nıııdJ \.td r. h cklılcrın ~e)han baraJı c rıııl 

-~~,;~" ~~·~hii~ - ;~k~~~:·"~uH•~~ı 
P T T F b 'k M .. d .. / "g~ ünde" .. o n ası u ur u ,9 ' 1 k ,c t r 

Teknık re,,im bıl;b nl haiz tekili 8eıı~ ş 
:ı•kerlik e ili-lgı olma~ an rcıı,,anı alı"nurıı'~ 
keci P. T. T. i''abr•ka müdurlüğünc 1 

2329i. (5540) 

1 

ı::~ki 'So. 

25074 Sar ş Bchı:et Marit 
:!5136 Seçkiner ~J uın•az \ e 

Oı·ıağı 

:noos Sel Rcfık 
25142 Scrbes Öz.kan Gunhan 
25191 Se\ •ıç Fuat 
25068 Seıık Ahmet 
25111 Snat hnıail Gurkan 
23064 Süreyya Özgen 
25126 Senok Hasan Fehmi 
2:1182 Senyüı Yusuf 
25133 Snur Lhio 
2;;n70 Stiverke Azra 
25161 Taman Ha),i Elckt. 

Malzemesi 
2.1061 Tanpardo Samuel 
25085 Ta .. ı:ı :ıruhaıTem 
2.1067 Ta\'iloğlu Salih 
25090 Tc1efon Şebeke :Mu· 

fetti,Jıği 

25177 Tezel Hil nü 
25073 Tezer Tııhs;.n 
25147 Titiz Alaettin 
25175 Tokaı JI. ~ifat Ka· 

' ıınıoğlu 
2.'i151 Toprakcıoğlu Zümbül 
2:1059 Turan Yevis 
250!H Turhan Muhl:ır Ali 
23046 Türk;~ e Em.ak Kre-

di Rımka•ı 
25088 Türkhc Gar:ınti Ban· 

kası A. O 
25098 Türkiye Kömür Saus 

ve TeV'li :'ılüeııscııesı 

:!30!17 Türkiye Kömür SP,tı:i 
'e Tevzi .'.\ l iıe e.eıı1 

2j087 Türkmen Mahmut 

23089 Türkspor Haftah'k 
Spor :ııecmuası 

25153 TüzüneT Jl üıınU 
2.'l029 Uhıo\'a 'f alebe Yurdu 
251 44 Uluhan ~lehmct 
25183 Ulusoy l\lu tara 
25086 l'zına.n Abba 
25132 \'ahan Karahisar ''c 

Corcı 

25176 Volkan Bahri 
25095 Yağcıoğ u Kemal 
25043 \'alter Halit Vehbi 
25014 Yeğikyan Dikran 
230i6 Yenerman l\l uanımer 
23145 Yeni Trak)a Oteli . 
25148 Yumurtacı Der\'iş Gab• 
25160 Yücel Ali 
2:1184 Yücel İlhami 
25185 Zaman Giınliık Sı) a• 

i Gazete 

sakırC' 
ıı:v r~c• 
1'urıdıl 
!\lan fS· 

r.o"e.%ac 
pok\I 

E'' 



-- VATA.S 

Yoguslavya ile mübadele edeceğimiz 
maddeler 

bı... . İki o·· ıeu· · , °' p rna,ı 6 nl'tda) 1500. kend r tohumu 400. kett.n 
~ ı tanb 

1 
-» rofesyone/ lig' in 5 inci hafta maçı 2551. 2553-2556 madeni bo)a tohJmu 300· u am tohumu 

l 'l tdı)or il gaıet"•i Helediyenln ban hraatından i• ~~ ~ lar 200, 703/25j7 matı. :ı mlİ· 100, d j!er )
1

ağlı tohumlar 100, 
~' İsta · Bllnlaıı O\ le sır:alıyor: B İk • r.:ıckeplcrı 15, 70J/2"ı60. 2561 küspe eı· '.!00, neba i ) ağlıır 100, 

~'.~0tl~r. 11:~'d: ~tel buhranı vardır, gelen turistler \'('l' eş taş • Eınniyet 1 n. ~ı~e ştriıler', '.ı.1po \, e C('hıı Ç(l\en. kok. bO\'a: mah-
.~ 'llıl • 8ir lrıl' az \et kar ısında otel ayı ıaı arttırmak b . ; s m oy nrı 10. 7•J:i :. -.i'.l. !!3:ı.ı 1 mu2f' kokleT me)an kok!ı. bali 
'ıttı d~ bir ıteşehhl" bunu dü iinerek Tak im gazino u UdİİJI ka ıJ '.!562 mürekkep " w sıı ~a \e hül!isa ı umak 's. 10 neba 
~~ ııa,, 01 ~1 ~'l!Jlfırmağa ba l~mı tır. Şimdi bina)a bir fl!t rs aşıyor pcmler '"'· so, 704/256!1 :.!571 ti katran 50. ki re 20. mahlep 
"~ ltıı· e rıc·k ısı· C d Profo yoııel li« ma"ların b • -> "' P 1 ıı senteı k \ ' dlıı Ol 1' bo \ e sah lep 10. mazı ~O. pa amul 
~ '4 Old t nor. a de 7 kata tahaınnnil f'decrk f ııçi hafta kar ~la m~aları~~n ~-1 .15, !\la~ ıs cumaı te ?olmab h ~··'ar 15, i04 2'lli6 na) ı •O: :ı e htıln ası 20. deniz tuzu 10 

2 
o thar~ u. halde Eel~ıliH~ ce\8p 'eriyor: .otmaz!... lı.' b ş ı <;c ~ adı. saat 15 tc Kıısımprı~a ıl!7dr cdılmıs m 1 ,ll••ıı bo) ı Uh ağı ıo ılfıç H muhtelıf 

•r~ ~belcı:k• llilı~n ottli 12 katııılır. ı t u~un Dolma bahçe s~adın<la Be}' koz. 17'dc Gtlııtasaray - ( I\" sa) ılı li 'E'H' ~orc :.ı ~ pcnç) arı, miıs ahzar 6j0 ze\ 
~ lt1,di} lılr ıııutl'sebbls 90 odalı bir otel ,aptırnı k 3~ \ Je Beşıktas le Emni)ct Ada et · 709 2579, 2580 }'alım; enıe•ık n 50, naftalın 10. muhtel! 
,ı. llıı te\aeb re•ap 'eri) or: ·Olmaz, manzara) ı kap;ıtır ı- tr ım rı ara ıııda o~ı anacak· 16 Ma ıs pazar Do'mabahçc 1 \'e sellüloz k 'crnıklrr 15 709/ 400 
\ '«t 

1 
, ~ır~. Diğer mu abakalar şunlar- ı:ıdı: saat 17'de Fencrbahçe - 2579, 2580 muhtelıf ,c rık ~ 1 --·-----------

~~aPıldıt errnler Hl' ikla~ta deniz kpnarında 8 k:ıtıı • \da. CIV. sa)ılı ı stc)e .,ö ") 20 GÜNÜN YAZISI 
ı hdığı ını. hıınların 2 kilometrelik me afede man. 711/2630 fıdi sud ko t k 120 

, .... "-taznı ~!nutu}nr]ar. Be<ı'ktas ama.fo"rle 1 F B h y 710/2597 potaS)Um k'orur 
\ t( lltJıtk :~inde PliİJ )Oktur. Bir müte cbbls bunu dü· 'f , 11 '-i n • a çe, unan 711/2631. 2639 karbonat do 

~1ı~k lıir l'll'rf ~a\..,nında, denizin rok derin olnııulıwı Beyog"'luspor'u Atletlerı'n'ı sut \C sulfaı dö ud 120. 712/ 
t >'or. tıııa ada \ııc;uda getirmek. burada bir gazino )ip- '.?662 slilCat do mon)um p. m 

~~~'tatab•~r r"'.ap Hri)or: oımaı~ 718 2762 karbir de kals \Um "l' lı J .. da b 3 1 "'I" ff' o • Ckarb•l) 200, 719/2779 2781 
L t'tıı lltıları •r l•liıj " gaı.lno te is edilmi5ti. Bcll'diye • mag up e 1 avet eth sUfat dö fer 1. 726 2845 nr e-
"" ıı.. -ıııca 1 ~ıkııı acıılı;tı. ':"tttt stanh Amatörliik maçlarına dün Fencı·bahçe Spor Ku tıbü gc· mat de plonıb p. m, 730/2879, 

ltıM,llr: buııı ul'un ı:ika~etıerl baJıra ı:u dört nokta. cerer sıadı d d dil 287f! A n· rat darjnıı 15 754/ 1 
"ll ~r d "

1 
n 8 C\ ~m e nıış· ten ) ıl terııplenıiş o duğu Turk 

""'Ye hlı; . a ahıı pr.lı: çoklarını ilave etmek kabil· t r. Dun Beş ktaş ıle fü)oğlu ı-\ unan enternas)onal atleıiırn 2!!84- l' ıısit arı ırık 35. 754, 
':"ttttekıı ~tır>hesiz bunlar için bir takım nıuC'İp ebrp- spor amator cr1 kar~ılaşmıştır. mü 5abakal. rını bu '1 da ıckra· 22

90. 2293 a~ıı a e•ık Cl\' a· 
~~dır : : 1'akııt mesele bunda de n. iki ölcii kulla- Sı)ah bc~~zlılar rakipler ni ra karnr \crml \e ;kinci yı' mü )ı ı i eve göre> 15. 760/3017 

40tru' dır toırara müsaade r.tmek öte tarafa izin \er 3-ı ) enmış erdır. Hakem Se J sa baka arı için şimdıden organi 
3018 

ha nra itlllfına mııh us 
ilııı~ :,ğılı'l~ir. Reledi)e hükumı'eri ~a tatbik edilir. m h Zorooğlunun idare ettığı 2BS\'On hazırlıklarına b3slamı~- müstahzarat 250, 777 3036 val 

.. ılı bu maça ıakımlar ,u kadrolar tır nız saf glllkoz 5, 782 3063 gli. 
t ''ııe h ı,,e herke hakkında tatbik edilmelidir. la "kmı lnrdır. · serin 20. 812/3188 mant peperi 
lı İ'- tor\ " S l d f d · ~ " l b k 1 19 20 h '' ı..._ - ~un an a;) alanmalıdır. Dl'mokra ı , lle ıkta~· \'ur 1 " 1 ou m 1 .ı a a ar az • la 10. 853 3300-.1302 tıbbi , c 

~1q1u le .,. a ' 1 maı 1954 t · · ap ~ltiıir. ~ıırcdd 'l - \·edat Kazım Oz rıın cumaı· c 1 \e pazar gun ı~pencharı müstahzar 200 her 

t 
Enis Tahsin TIL can - Ero. Dur:.~ın. Ahmet: Jerı Mıthatpaşa Sıadında )apı· türlü •akma ev p. m. h r tu lu 

1 
Öz<\.an, llapt'. acııktır. makıne p. m • muh el r 400. H p __________________ _: ''Be~oğ ıı.spor: i\Janço _ A· Fcnerbahçe Kuliıbu tarafından Yugosla\yaya ıhraç 0 unacak 

1 
1 

nı'n s h , , , 
1 

leko, Koço Yorgo, A\Tar.t, dA\et edı'cn Yunan ampi>on a· Turk nıııllarını gô,ler r B !ıs 
1 ey an secımme ıhrazı .\leko Koço· \'ant Anasta•« rı ara ında geçen hnfıa sırıkla al tes· şudur· 
(Jla , .\,,op. Ho ep. ' ' ' lıımada 4 metıc 26 antım i e <Bın A.B.D. doları İl bnrı f. 

~ilııı«dı~1 Si 1. fndde) 1 tidara geldiği takdirde yabancı Çok çtkı me i geçen bu 'JlaÇ )eni hır Yunanistan. rekoru t~· 'c). 
ile ha ~elırtılmi tir. yardıma hiç bir kola) ık göster ta Rcşıkıaşlılar daha fır:.a ı ~ı l ıs eden meşhur at et Ruban ıs Hububat Cbuğd:ıy, nı pn, ça' 

t~. •eçı~ aıı C II. P. mlyeceği tc iri yapmasını ve ti· bir O)Un çıkarmış \ e nelıcectc de bulunmııktadır. • dar, ) ula() 250 bin ton. plı ınç 
1ı bu·u ku u•unıın 1 caret \e is adam arı muhit'nrle sahııdan 3-1 nalip ayrılnıış•ır. Yarışmaların 1;ir.~ - \ unan 600. darı, kaplıca \ e kuşyemi 

8•~hı nınadı ını bP iktidar dcğışmesinın umumı faa Gu"I ku a ti t. ı br->nelmılel atlet eıı arasınd:ı 250 hubt ba tlıli maddeleri }et . p sı a e ızm k k. • ,,. h f 
?\ Ilı lll':!vzuı.:nda h)cl erde sıkıcı bır daralma va. ço çe ış.,ıc' geçeceoı ta mın c 150 iğ 100, kuru ebzC'ler Cfa· 
!lı ktı~1aka~alard:ın ratacağı kaygusunu u~a.ndıı=m.:- müsabakaları ci mekted•r. sul) e. nohut, merctmek. bakla: 

..ı şu kararı sı sebepler arasında gh eı .r. k K ubler arası puvanlı Gül Ku Milli voleybol takımımıza bczebc \' ~) 40Ô, atlar (Z·r .ıı 
ı-~ beıırt tcdir. 1 pa 1 atle.izm ınüsab:ıka arının VekAlctı iıniyle) p. nı. b:ığır. 
~ r ve 1 en kuru• fi. Yaııda. Halk Partı "j" son 116 nb 'ıl yarı maları 22-23 ma çağın lan voleybolcular ak 40. balnıumu \e re ne 50, 

l'ıı ıın llılit:ı aa arına dort jılda birçok tar:ır~·z .. ıı ,.e ~ıs 1954 cumarıcsi ve pazar gun ııor 0)unıaıı rederasyonıın· küçuk h, ha~\an d('r eı 2:-0. 
t ti @ el~e·. uubahi, hatta demokrat arı kc'ldııır do;; eri Do mab.ıhçc . tad.nda ) apı- dan lııldirılmi ıır: fındık 500: kuru lizunı 300; 

btd ,. ' 11 ll unnıa ru çeken şahsı' etler tın ırc!ı n· hıcııktır. 2 muh e ıf kuru mcj \alar !10 ııa "n 7 mtı) ı ta Bclgratta ) :ıpıl .. • 
·.:ıc e\ L .ı mtıs I den, bu ,ahsı~ ctlcı ın ı:ı ı tı ~ ük· Bu mu abakaltıra Muıaffer Sel rak Tiırkı) e _ Yu"O a\, a m 1 rene ) c porlak.:ıl. lımon \ 

ı: 
11 
ıade,i:ıe \'C sek kadcme'erınde bır b. hl trm 'ı. Ei.rem Koçak, Emin Doj b:ık Jı \O'<'' bo maçı içi; bazı~ ık ça 125, a,be. to 50, boı o t P m · 

~ uru C. il. p i e si'cl rol alamadıklarıııdan. kon· Mustafa Batman, Turhan Göker, lı•ma•irına scçılen O) uncuların j ham. demır Jl. m. hurda dcmır 
t \e arı rnı~l'k- grc \e kurulta) 'arın lı• 1 e tertip· O man Coşgü . 1uhıttin Akın, ı·ım er' aşağıda &österılmıştır 0 lO hın ton, grafik p, m · krorıı 

c uıııuırııtı(i~lekı pJr- çı ık'('rinden bahi le şö)le de- Erdal Akkan g b tanınmış at· rnncu arın 13 ma)ts perşcı~bel cevherı 5000 ton bıkyta ı 5. 

Yatırımları teşvik ıcın 

uygun . yollar ~ ı1 bulmalıyız 
(Raşı 2 indıtrl 

o unab lec('ği :ıbı diğer ,ıeri 
memleketlerde bizim için lır
nek o abilC'cek ba~k:ı kanun ar 
da mc\ cuıllll". Bu mesele~ bır 
an e\\ e e c almnk ) erinde o 
lur. 

Munis TCKİ:\ \1.11 

Atom topu ile tatbikat 

yapıldı 
Germershe'm (Almnıı)a). 11 

(AP> - Batı Alman:rada Ame· 
rıkan sı'fıhlı km'"\·et ~rinin em· 
r·ndckı 30 atom topundan b•rı 
b ıgun deneme malıivetindc ter 
tiplenen b•r tatbtknt sırasında 
Ren ~chrın•n bir salıi!ınden dı· 
crıne geçirilm~tir. Amcrıkan 

donanrna-ı hirlik:erinin de isti· 
rAki~ le yapılan tatbikattan g:ı) e. 
harp ha'uıde köprulerin uçııru' 
ma ı ihtımali karsı ında, topla
rın nehrin diğer la) ı ına ne ka· 
dar ıamanda mıklcdileb•leceklr· 
rini nıe}dona çıkarmaktı Bır' A 
merikan sözcüsü, 280 mim ('a
pındakı tonun batı sahıl ndcn do 
~u ah.'ine geçirilme inde !112!· 

z t o ndc bir cıkarrn:ı femİi' 
kL anıldığını "'ovlcm ~t·r. ~eh· 
r'n bıJ ke~iındek, en· ığı 1akrl 
ben 200 250 me re arasındadır 

Bir tayin 

'7 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat lfônforı ·---Kapalı zarfla 8 kalem paratoner malzemcs m:ıliı ı ~ ap 

tırı.ac~ktır. Keşi( bedeli 31990 !ıra ~eçıcı tem nalı 2400 Ji. 
radır, Jha'es• 2i 5 1954 prr ('nt be aat l1 de \nkara ~I S V. 
4 :'\o. lu . a. Al Ko da ~apı acak• r. Kc ıf \e -arınıtnıe-i 
ko~i ~onda \e oğlcden eHel t~t. L'>. \. ·lan kı:.mında gö· 
riılür " 150 kuruşa komisyondJ \er lır. btekl lerın ihale 
ı;:ı.i ~en en az Ur; gUn e,·,el H\' K. fn5. Gr. Bşk. nn müra· 
raııtıa ;) ı>ıer ik bel"e i nlıııaln rı ~arttıı. Tek: r mektuplar nın 
iha e aatinden bir •aııt ewelıne kadar komı 'ona \er ime. 
si. I'ostadcık gcciknıeler kcı bul edilmez. "cı2;o -5633) 

* 
\şat'ııda cins 'e mıktarı 'azılı iki aHı partı uçcr ka'<'m seb 

ze kapalı zarfa b.zahırında \azı)( gun \e atlcrd(' Ho dere As. 
Sa. Al Ko da atın a'ınac:ıktır Şartnameler kom·<,ondıı ö. 
r 'ur. T<'k f me tuplarının ihale ~aa ındcn bır •aııt enr ıııe ka 
dar kom )Ona \im meq. (5254 - ll85) 
Cin 1 Miktarı Bedl'll G.Teminatı ihale ııun \e nnti 

Taze bakla 
Semızoıu 

Taze .oğan 
Taze bak'a 
Semizotu 
Taze o~an 

Ton 1.iın l.ira 

12 
18 

12 
18 
20 

3600 
5220 
:l500 
3600 
5220 
3500 

* 

270 ) 
3!H 5 ) 
252 5 ) 
270 
391 5 
262.5 

) 

) 
) 

ı; 519j4 15.45 

17 5.Hl54 16.1.'i 

As. ihti)aç ·çin 6 ton bir buçuk a it'ık y('meklık ıe,•:n
~ n~ı kana ı zarfla 28 ma\I 1954 cuma aat Jfl 30 da lzmıı· \ur 
ılç' Kı la \s Sa. \. . Ko. dn sat n alınaraktır K'losıı 300 
ku.~ı. .eeçici temınaıı 1350 lıradır. $ar nıımr•i komı•) onda 
gorulur. Trkl f mektup~rnın ihale saııtindcn blr a• ev· 
'l'line kadar kom ) ona \ erıl nıe . (1293) 

.\ •hti) aç iç n 63 ton •a ze kah.ık ile 48 300 k 'o taze 
• ·~1ı b~kl~ kapalı zarfla 28 5 1954 C'Unıa ııat 15 20 dn İzm r 

) urt çı Kış a A . Sa. f\I. Ko da aıın a ınnrak r Kcıb:ıtıın 
kıto u 30 kuru . baklanın ki lo•u 20 kuru .. hep•ının gcçic 
ıem n:ılı 2142 Jıradır. Şa tna me~ı kom 'onda 0 ruiur Tek 
lıf mektuplarının ılıa e saa·ınden b r sa. ı P.\\·elin~ k dar 
komı )ona \el' lmesi. (5ii2-1293/1'!!>4) 

* Açık rk•ıltmC' ı e 100 ton anıan 2i /5 954 pcncmbe saat 
ll ::ıo da Topk:ıpı ~Ialtcre \s. sa Keı ela atın a ın:ıcaktır. 
J.\.lo u 12 kurus. g"ç•::ı tcmıııatı 800 lıradır. " rtname ı komis· 
~onda gör!ı ıir. 1338 

Açık ek iltme i ı; t:ıhminen 150 ton Ot"un biçmesi, baha 
• ııpma \e nak ·.)atı 27/:i/!154 per•embe saat 11 d.e Topkapı :\!a'
tcpe As. Sa. Al. Ko d:ı iha'e•i vapılacaktır. Tahnıını fi\ at bıçmc, 
karutma. bal~a >arı>ıa re naklı\e ı kı o ıı 5 5 kııru5 geçici tc-
mınatı 619 lıı adır. s~rtnam(' i komı~yonda gu iı ur. 1339 

Açık ek ı tme ılc 90 ton kuru Ot 27 5 954 prrşcmbe ut 
lQ dıı Tookapı Maltepe A•. ~a \I Koda alın a ınar;ıktı" Ki· 
ıo ... il 16 kuru~ gerıri tcın'r.ntı 1080 iradır. Ş::ırlname i komıs· 
~ on<1a gönılıir. 1340 '~ llı1Jht 1 mcrcılcı c mektedır: ıetlerimıı iştıl'lik edeceklerdir. gunU saat 19 30.da Ga ata~ara'' ~a.nganez ce\'heri 12 bın ıon, A~kara .. ıı (Jiu~u i) - Eko· 

lı tks:rı~etıne lir; ·Demokrat Partinin b·rkııı; kıı Sovyet güre~çileri Japon- Kulubunde hazır buhınmala;ıl kaolın 20 ıımııara 20
· ham nomı \e Tıcaret Bakanlığı fç Tı 

"' rı)etıc karar l ı ucusu 'ardır. Bunlar partıde. ' . 1 tcblı~ o unur. ı pamuk ~: 000 .. un'i ) lı_n <$&di) 1 ~?ret umum ?1üdiirU 'Necmettin .K ~a ııııı Mec ıste ve hükı"ı mette ikbal ,·e 

1 

ya ya hareket ettı t 
1
. 

1 
h" • 

1 
• p. m. ) un t f•ık \e t fi k mı•· ondağ Tc ki !itlandırma umum apa'ı zarr·a P.sn tnn Odun 16 hazıran 954 pcr embc •aat 

tı ilata g<>rc C H ıklldar n başlıca mal>amlarını '\foskova. 17 {Aı\) - So\Vet s an ııı ı oıgcsınc en.. 1 mııUitı 130, ayçiçl'ği tohumu' mudliı 'Uğıinc tayin edi miştir. l1 d<' Topkapı MaJ·epe As .• a. Al. Koda atın aıın~cakt r Torıu 
a se,. · · · • . . . .· A) han Dcmır. Va'antın Hol, af - - 55 ira ""C ı · t · 3 

ltıta JU ek e- Partı ınde bun ara bır naıııc aş anı • · aı sa ın ri}a· h \ t s F d G" • 
1 

• r · ı mel\ up ıırının ihale saatındcn b,r aat ev'e ıne 
k~tt •11ll kuru U· ı tutmaktadır ar. Cumhurı• et Halk Ru ~a Spor Komı:.)Onu ık ncı k I . Ş , b" O ·h B l . ·c· um m:ml. . • .. ç_rı cmırııtı 5C6 lıradır. Şartname ı ko11 •\Onda ı;ö-

c ,ı "- k . • b k l\I kh P k' n, .uı a a ı. ı an ı gın, .-.e 'ttf rJl ır T k r • t 1 

r Z.'la b t d k · t 
1 

• b ı eı ndeki 12 kitılık Son et "ıi· mı ,.,ı ' ın:ın ,r cm. ur kadar komı 'ona ',._,.ı, me.·ı. 1341 ~ u una· ıca e • me ıs enı' or ~mı ır • 1 k b. 
22 2

• · h ~. ~O:· Dem rtaş, Erdogan Tez ş, ' 
il, dt'- toplanma olmuştur. Kuru tın rde e ı lı k ~ maD\ ı. tarı ,..:rın l\'amık KUçükmullu. • • • 5949 • 1338 1341 

~ 11! ra . mı" E ımızde olmalı.'\! kel m " 1 e )DP aca • o• n un~a ,.ure · ı ' 
• tı. alıHt F. imızdc olmalı Gaze•e m ~ El Şampı) ona ına ka ı mak iizere Jıınlr bolgcslnclen: ı ay hrr ı:lın 20 •r ı •. - ıs ıı:un ı:?.50 T.L. - 3 ı:un s 'l ı. con ıcrlinwdı•n * 
1 

:7~\ ldare. k 'Tôlıde 
0 

ma ı. t •e ık ~11 arka· Stockholm \01~ ı e Japon)a~a ha Şak r Erman A ıl Perini, Ma· razıa bebn ı.:rıım .. irin her ı:lln zo kuru alınır> '.Merzıfon I. lı.•t•uba\' Hzl. Oı ta oku'u binalar nda onarm 
, a el'ietınden u~~r~ daş ar şah da\a ını pek \. p. re ·et ctmı) crdır. . · I hir Aıas . ~ • ~ ı in n ~tıg·r üç od lı k~ kü \ar ) n'ırıla~aktır Ke f b"rlc 1 2184203 ra gcçicı ıem nalı ı633 15 

I tah ırıde ılk rıkan kari tutan umumı katıpk '\akında on dort kı 1 k bır ;\nkara bulgc ınılrn: ~ ...... dır. Muracaat: Her Un o~le· ırııd r ihale 1 sır ':>5' aurte . t 16 d ıı •t. Geneı ~op: de rakiplık halındedırlcr. Budu· So\~et l:llre,ı:i gnıpu d~ha Ja· A'ı Rmı Okay, Burhan Ya· noK·ıoR çtpn 1' _ Cılt. Saç, den ene• Rumel Hı arı Balta \I. Ko da japıla ~lı:t ,. : , t 
1 

an a Çanktrı \s Sa. 
k o Un ba k:ın.ıls ıum, ~a n•z taraf ızları dcğıl, pon)a)a hareket edccektır. manoğlu. ZUhre\I Mütehassısı. Be\'Oğlu Lıman Cadde ı 64/l. ara t t L\' • ~a: .r e ı \e şartname ı ö' eden ('\\el An· 

l ıı an bıı t 
1 

•• Halk Partı i erden pek ço unu ----- ı Posta Sokak Telefon· 43353 A. llan kı ır.ırda \e !ılerzıfor '" Ç nkın Ac S:ı. ı devanı ~P nn· da tcdırgın etmekte ıdi. inonü· Saı"f fa'ık BA$MAKALF.DEN DEVAM • · ~.\TJl.IK APARTJ\IA~ K.\"fl komis,onlannda '" 4 Yl'rtıcı M k in 'e En lak Met de go-
e ıışnıe crı~ n<' '

1 
1 n~ın. ider ık niıfuzıınu bu takım - -- - - - -- - - - ~ Dr Al!İ~IJ'l l'K Cilt , e z h - Re) o[!lu Sırasen ıler 6 oda, rlılıır f Irk i rrin '1,ına b" ııı>r 20000 Jır !ık bPI elcrıni tııt • ızıin· 

~ ~ ıı1:Uerın t" l~:i a m.aıa~ u~e~ınde d. ha iyı b r Ab k Kag"' n 1 da 1 re\:İ Ha talıkl~r Mlıtchassısı .u B; bimık hır antre muracaat. Te. 
1 erı har.iç ha eden en az iıç giin e\ \ rl 4 Yıırtıtı 1r . ' Fnı ak 

b lölde~ tıetıce:erın pa;tı bırlı ~ ıçın ku~::ınmaması asıyani ı n a om yoğ'u. httklfı. Cad. 407, Tel: lefon 43749 l\td.ne ıbrazla yetrr ıl. bı>lg(' 1 a malaıı 11 ıttır Teklıf meı.tup-
b 

1 

ıtıne ı::cçlrııerck dnıma te]lkıt edılın stır. D , 41400. . ı ·arının ıha'e aatınden bir saat C\'\ elınt' kadar komı \'ona , erıl-
~dlti nı karıımasıııa 1 Şımdi birçok \eni dedikodu· Vefat etti evrme l .llE:\"IWYDE T.UI KO~FOR· me~i. l'ostadakı gef'ikmeler kabul edı mez (1335·5946) 
~tuı ~ ltdir. Top lar işitı)oruz. Partinın adını de- 1 D \HİI.h' ı: ::uü·ı l:HAS~ısı LU satılık Vı'la. Tl·!cfon: 8205L - -- . 

l1t ~tt ~'1:.rı hal~-
1 
ği~tirrnek ... b~~ ece .Clımh.ıırı~ et (Ilası 1 inride) (Jl:ı 1 1 iıwicle) ;)IAllPEYKF.1( - Elcktrokar- Snat 

14 
• 

19
· ;T 1 Tf S A Q .~uru acaoyl lentı- Halk Partısını ge.çmı devır e a- ızlık ~en iden artmıs \C 5 ma- ~nl.ıı ~lan dalın iıstiiıı olnı:ık gl· d·oğram. Cumartesi ö"lcden 3G Ay YADE ll.C . . \ • • • • • • ) Türk 1 sviç re Ticaret 

'•" p ı~k b t 
1 

k h , 
15 

"ar amba "'Unu·· mı<I n h _ 11ıı lılıiıalıırıl.ı bu'unaı ak ılrğll i z. "' l'AlZSIZ, lo •.a kil • .ır· ~·ası o mıya_n ı:. op u.u • r.· • ' "' e a ı J'nkat · k t d sonra hastnlnra meccanen ba. Bosıancı ile KaTtal arasında S l>ıantıy ruitayın lınc getirme~ eskı dcvrı ha!ır- )eS ndekı damarların biri patla· .. . llÇ 
1 a ara ın ııkl bu kılır. Harb')e Halfl kargıızi 1 bahçc~ı evlere mn-a:ı ucuz fiat ve anayi Türk Anonim Ortaklıg-, 

'1 • hususaunddaavct latan.ıaı; t~s~ı)e ct~~k: \. e s:ıırtr. ~arak. a'~ından kan bo~anmış- mııhıın grçlt ı.alı~~:ırınıl.~ ~nler· Xo. 82. 1 ltı ar alar saıılııııa ç karılmıştır. 
an- ka H b b d bu} ı. ı:: fle tır. Be gunlıık teda\i i e na· ce enedcııberl ıurln tııılu me- " Y" t' K 1 d ıca blld ·ı eJl.'.iı ır ırın en u • • ııında bu krızlcr b·ırka" kere da· denl~ctlf'rln mlı·:ı lnıına alıip - Sntıı; yer.: Bo-tancı Tramvay 0ne tm UrU Un an • 

b a il ı • lcrdır ~ 1 k k dura"'ı. fınn vanı 538·, le'efon cı • ha tekerrur etmış \ c Saıt Fa ık 0 ara · C'l'n \ e rda içinde s J .~. t bagk~neı mer. Fa'ih Rıfkı Atay, seçlm'crd~ n ha' et pazarte İ\ i s~·ı,a ba~ ) uğı ular.ık ,biı tek nesil içın· 52812. Adi C.l'ul'I hurııl toıılantı ı ilanı: 
~ l,..,, anlarının C. H. P. )e \erılen ~~!tarı tarı· .nun gece. aal 2 3.0'da ,·efht et· tlt> takıın takım haı•p, ı .. rn:ı. iş- nı,\'RJ:X S·\Tlı.ıL· d ~··ı nıua-·~ "•libi ht şef erinin \'e mazı ııın ona nlı tır l'\l"ı·hum 

0
• t"ımündcn" ,·a· ga l tccııı.bclerı H" kmınlıı mii- • • " ' ~~ 281:.t:ırt/Hl34 rıımarte giınu aa• 11- de kanunr.n gerek'! 

1 
.. ı l'o} Yette bi sağ'adığını. ı'smct Jnüminı.in. Ji· c < aclclcleı .. . k 1 .. ,_ . t ) enchan<' ı O manbe~ de 'er ~Lı.911m ekser~ et temın edılemcd.1!1 Ye 8 Ma' ı 1ın5• cıımarl"•ı u u·. "lllıı 6clunlda bazı der o•arak bu tarıhın 'e ıtıbarın rım ant e\ veli ne kadar kcndiııı ıııiz bir ·,ıak"ıençıı~erı~t t ıın .. tfırı.,igtl· halde komple mua) ene hane 1:\ l'İKı\11 Ç.Ulı\Şllt Fabrika- ., , "~ •' ) enmek- b, i\or \e '<anındakı'erle konu· '. ıs" :ı '" an e • de\TCU atılıktır. ~IUracaaı: Ru sında ~·ıkanan çama.ırlar ev cııat ll.- de kan•Jni foım:ılitckr tamam olmadığı için \apı a-

d:ıı htnı•n bir timsali olduğunu. bir J<a lm Sll).nrdu. s;it Faik )Cri hiç bir !er ur kı hunlar ıln ink:ir olu- r d k . mıyan Şirketimiz Adi l!C"'CI kurul top'. ntı 1 29/l\la\IS 1934 Cll· 
• " b Giılek \C~a 'Nıhat Erim p:ırti-:· d ld l k naıııaı. ~5e ı el d esi :\o. 59. 10 • 12 \'e ııdınının ze, kıd r. Feriköy martc i ı:UnU saat 1 ı - r!r ana ozle mcmizin 46 ncı n1 dd"s'ı 

~il le~1 .... . Utün nin.· bir Cezmi Türk v!?··:ı o man laman o uru amıyaca e.s.z ~· I' h' ... . - 9 ara ında Te': 81013. 81268. • i "l•t t;·• erın ka'i· h f bir hıkli) eci ve her bakımdan "'11111 1 ın .. ıııış ınaıw\ i •f'ıına· --. -.---.- . , - hiikilmlerinp göre f ..,tı:ı bu . Bahçe kapı htanbu' l•mum ıs:orta 
1 
Cldııhıııtı'ın seb'c- Böllikbaşı partisinden da a az· ıııustcsna bir insandı. Annesine ~ clrrinıbi k ull annı:: 'n f·:ı~lı'"o- \ ,\ R'IO~IK. ı\KORDIO!'l H K t 

3 31 13 
'a seçı'm ıtı'barı '·azanm"V"c~ nı r 

7 
· ı . t 

1 
• !" Ttl.IK rtWKı\1,.\0J: :H.\ ~. C r' 1 t 1 · an, a 1 • 14 numaıa ı mahaldeki ,irket sııtı .'cı ı"nd" 

'" "ol " ·• " " u , ı .. erı a ı 1\·orııı .. "-'ıın "'"'ıııı· ramo on a ınır sa ı ır L .. ffel • ~ 
, "llıı•t ~ undaki bcl"ırtmektc, ,.aıısına ş'·: le de 'c aile.si efradına ta2iyetıerimıLi _.., ' '' Z.\R ,\J. ı ,\R",\ _ Bo.,nzda Bal ' • • ••

1 

'"pılacaktır •ıı. t ~ ır B , u b ld' i bil ll T k d ırr go leıınistir ki ıııillrt IJıı ha· . " "' Radvo E\l, Ga'ata Yuksekkal. ~.. • 
•t ~ llciııu~u il ara. \•am etmektedir: d ır r. t n tlır. ay ınıarının rl'ke lte hı·nıhf'ıclir, lııınıı :ınlı· tıılıma~~nd~ den zc çok yakın dırı~ı 25 Toplantıya i.liıak etmek istPycn ortak'ann hi e e11el'c· 

~ tinı· 1 h' n lsrar rr n acısın1 pa) a ırıı. ·ısfalt ıızcrınde "20 n1etTe cep· · · b h • • Yl~u~ ıınaye et , Biı şimdi, parti içindPkı dal· <'"'·"· • 'ZI'. ~ or 'e ılrslt"kllyor. F:ıknl llıtl- • . , . rını ır afla enf'' Yonetim Kuru una \'e\ a gö terccefi mııhalle ., 11e t k i . fö," 
1 
as \'e k k 

1 
k -

1 1 1 
hclı 100 metre .. derinliğınde hir 1 Pıt \TIK t:l'Z.\CI yetiştirilmek te,·dl ederek muka!)!linde h"s t 1 d d . 

. .. aıı .cnkitlerc ga'tınmalatın önüne geı;m('. çın •rHRı:~i ı anç ı \UZ ını ı•n nı ı · ara satılık ır. Onlinde liç gaı·a- üzere Ucret'e gençler alınacak- ı . .. t . . .. ı sc sene er nın ~ e ını 'e num:ı-
ı.: 'lıın ~ı\ayetıere kendimızce )apı m:ı 

1 
do~ru O· ları kı ırJ:ıçan 1a,alhlar ,·ar. jı olup üstUnc apar•mıın yapıla tır. Boğazkesen Sıhhat Ecza!ıa· ra.ıııırıı "O erır bır rluhı• ıye kartı alma arı azımdır. 

'"il ~ g arti için. !anları sli} lbelım: t~met iııönfi Saıt Fa k Aba_ı, anık·ın cena- Bunlar cnılf'li) nrlar. J:ı>li mele· bilir. Içinde her konforu ile ~·enı 1 ne•i. GUndem: 
· n ge"tı'k"C Cumhuri.,ct Halk Parti rın li· ıc,ı bugun Şişli"deki :ı.ıarnıara rln aıanwtini gıinııiıvnı·l:ır. haz- J 

~ ~ l) - 1953 ~ılı Yönf'tim Kurulu \C Dcncl~·i raporlarının 

tı:~, "da derı· kalacaktır. Ancak omı cıün- K'ınığınden ka'dırılarak C::'şli Ca tını du) mm oı lar. \ralaıındn ~ " " y k 1 k k okcnması \'e ıbraları 
,'tt\.iıı llattiyc :ııt de'ik parti faali)etlerinın fi tün· mime nak ed·lecek \e öğ'e na· iı~leleıi \al dır ki dün bu nıcm· a a a m a m Ü z e e re s ·, 

"<,il,, p~broıacağı de tutmo ıdır. lnönOıü, kot'I .,. rn"'ndon om Zlı>oirlilm""'do- 1'k'11• ""d•n!Hk """''"""'" 2) - B"Anço kir " '"" hosap'arının okunması " k,_ 
>~ ı~hı,_,ıtı YUksck vaş gün'erl dışında. ne 1\leclis ki Asri • tcıarlığa defnedilecek· ı ftlanıi nokta ını trnı il etmek Suçu: }'irar bulii, "'~kt ... bazı de· kiırsü ünde. ne de. toplant,larda tir. iddia mıla bulundukları lıalde 3) - Mı.iddeti bıten dcnelçinin yerine } cnı denetçi tiıy n. ve 

~lıh "e Yeni bir yıpratmamalıdır. lnönü memle !'llERlll' l\IU:'\ ı buguıı çok gerilrtdP kalını ıar· Maznun l!I. Tb. 9. BI. erlerinden Habip oğ 926 do~. Dur- lırr<'tinin tesbıti. 
td Su)(ı aıeret için ket geıintilerinl dahi, •em:ıs ge-

1 
.·~ • 1 ılır. Aı kad:ın h:ı ğırı' orlar: • Du· mıJc Yı'dınm, Se~lrl\arahı•ar Kaıanç kö~ ünden olup istnnbul 4) - 19!'>3 yılı ktırının teni suretinin te bıtl, 

~ ~eeet~ ~azı esn•- tintllcrl olarak ~apmalıdır. ı \T, 'l'ERC'l :uı:sı rıın. giımM in. hıı kaılar çabuk Tonknpı Keınık ibıırıın cokak No. 33 de veya İstanbul E}lıp So· 5) - Yönetim :Kurulu Ba.kan \e Ü)e erme \Cıilecek ücret 

e ldır. 19! sızan Bugilnkü merkez. ~erini. teş· Sa it Faik Abasıyanık 190G'da ı gidi le trhllkelf'r nr.. folar ) ok,ışu No. 13 de ott.rur. \'e huzur hakkının •ayini, ç 
l'ııııh~in 1~ tenci 

1 

kilitın o'duğu kadar taraf:.ıılıı· Adapazarında doğdu. İlk öğre· llıı} 11·. kısır rııhl ulnr, dııı ama· Yukarıda kOn~ ~<;i \C sııçu ) azılı sah ıs ha i firarda bu undu· 
~~rı t1tt bir ııkl~ Par rın <la henimsiycccği, \'C kendi· niınınl orada Rehbt•ı-i Terakki llZ, ı;iılı'<'rğiı. "ahrnrlar \C rick <undan ~:ıkıılanarak tc !imi hakkında As M. l's. K.nun 111. nıad
~ ~~ •ııtıı ltı a ·ıs Yapı 'erine doğrµltulan devam'ı tcca Okulunda !- npmış. İstnnbu Er- lerln il7«rinılr ılrlıil. ıııcmlf'kr.te <lesi gereğince hakkında verilen yakalama miizekkere iclır. 
l• ı ~lldisind tıhaıeret 1 vUz'crc asla hak vermiveceği, kek T.isesinde okumuş, Bursa Li, gcl!'rc·k nimet ,.r f:ı)Clalarm für· 
~ ll:ıııı lenileıı en b. e,k- Fnik Ahmet Barutçu tipinde. öz sc. ·ndcn mezun o"nu tur. Öı;r\' rinclP ıhıra<"ağız. Hu kaıl.ır ç:ılnık 

\ılli ,\miı· 

5953-1348 
illi h Sekı d 1 ı d n mine de\am İ"in Fı-ans:1''a l!I" ) iiriı) iiş iirı:ı:atar ) :ııııtırı;:ı. onla-

~- Ot ır k e cU ve tcmc:ilcilere bırakma ı ır • ' "'~ · ö . anaat dip llç \il Grenoble'da ka mı~ur ı ı ela birer biı rr f'lr. :ıl.ıc:ığız. 
e •ıra nurnuıdckı :Makalede bundan sonra. mtı· İ'k hiki)clcrini Fr:ınsa dönfic:j çarrsini hularağ ı'l . 'J'ılrkl\ rılc is· 

< : \c~hS~tıda Par. harrirlerin yapacak'an münaka- 1 Vaklt-. gazetesinde ya),nıamaya tikhal, lnananl11rın. ı;nvk du)an· 
't :larc ,;1erınek, şalarda Halk Partisi özctisil \'e ba lamıstır. t k kıtabı o1 :ı Sc· J:ırı ıı , çalışanlarınılır. İlcrileyen
• te~ hakkı'·l~em.· temsilcisi olarak kendi yıpranış.. ma\era 1936'da ~a' ın'anmı~. bu trrr çrlıne atmak f\•ln fıı-sat kol · 

't!t J ~ v nu 1 Sarnıç \ e •Sahmerdano ta- layanl:ırın. geriligin menfi di · 
t '~ll~~~k dU u~: lannın tesirini parti Uzcrinde kıp ctmiştır. Yazarın öteki h'- ti) le konuşanların d!'ğiltlir. 
~ tkted ~u:ı grç. de hissettirmemeleri iıah edil· kA\ c kitap'an unlardır: LU· Ahmet E • y ALMAN 
~ <\ta •• mckte ''e yazı şöyle bitmekte· zum uz Adam• Maha'le Kah- mın 
~ Pııı dir: \C ı. oHa\ada Bu ı • . •Kumuan ı------------
lı' ll:ı lQ· hıısı )!•, Ha'iUZ Ba ı ·Son Kuş ar.. mıc;tır. 
~ "e llbei S"<'İtnle· •Politika hayalında insanlar ~ lemdnğdn Var Bır Yı'nn• Ya Abamanık'ın birçok hikave•e 
~ "'~~ ~eı,ırıe.rı uıerin haksızlığa uğrayabılırlcr. Kendı· zarın ilk baskısı i\JC'dıır-ı Mal· ri almanca, fr:>nsızca ve rumra· 
"q'l\~'llV?ıı .r devam lerıni tamamıyle haklı görebilir· ~el l\loıoruD adı) 'a Hl44'de \•a· ) a •crrunıe cd;lnıiş birçok batı 

)~ ~· >ı.t<ıya ıeınas e· ler. Fakat iyi bır po'itikacı, hak )ınlanan rom:ını lll5l'de ~ Bır gazete erinde yayınlanmıştır. 
~e'-'ll, b •Ben de sızlığa uğramağı kabul ederek, Takım lnsan'ar ııdıvla yeniden * 

tet~fSlı~ı a•t haksıılığa uğradığının bugı.in o- yn~ınlanmıştır. lfl53'tc de .Kıı· 
t ~ ""· nır ın na hücum edenler tarafından A nı "ıkmı ÖLÜM 

İNŞAAT İLANI 
f reğli - Konya Mensucat Sanayii İşçileri 

Sendikası Yapı Kooperatifi Ortaklığmdan: 
1 - Konya Eı "•lısi men uc:ıt sana) ıı ışçi•e.-ı sendika 1 yapı 

kcoperatifi ortaklıf•ın•n ınsi eıtireeeği 16 bü~ük. 26 orta, 39 
kiiçuk ki mccmusu 81 ıkamt'tgalı bina ı in.a:ıtı vahıdi fırnt u u-
n i'e ek!:iltmeyc konulmu•ttır. • 

2 - Yapılncar. ln~aatın kesif hedelı 830 000 'ira ye geçiri 
'emınatı 33 000 liıad·r. 

3 - Eksiltme evıokı \ nkaradn ~iimerbank gene' müdiir· 
IU~ilııde, f tanbulclıı Stiınerhwk a'ım at.m mücss(' e ıniidı.irllı · 
~ündeıı. Konyad:ı Siiıncı tınrl\ ıılıın satım mue St' f',i Konva sa· 
tı. mağazasından, 1':rf'.-,li'clc men ucnt sıınayi i~çileri scndi

0

kıı ın-)•ıı'"'Ytı • Atay vıp rıını,or roma , · -
lıı._ ı ~n tseı:inlle. soylenme ini bek emek mUhlctl- tı Sa't Faik'in siirlcri Şimdi 

t ~"'tte, titıennı· ne katlanan•ardır Devamlı şah- St.\'işn1c Vakliıı adlı b:r rı'lte top 
nıırrıuada Drnlz Kıılllhünden: KulUbüı:nUz: erer t. aıarından ı:nu· da görülebilir Ye 5 lira mukabi inde alınabilir. 

hamr 4 - Ek i'tmc 22/5 '95-1 cumarte i günU saııt 10 da Sümer· •b~~lıııa ... nı11uhaıcre. si mUcade:eler, bir gazeteden de, ıamı ıır 
• q"Cı ·• a t bir sıyasi partiden de tarafsızl:ı- Sait Faik eeçen yıl .\m<'rika'· 

~ h seıın emas n uzaklaştırır. Muhalefette ve daki ,:Mark Twain Edebi Derne· 
r lara

8
rYe ka lktıdarda asıl hedef. oyları sizin ııt· f b • ·· ·ı · 1· B. ı ıı. nı \la b ı ten ı;I• ne a rı uye seçı mış •. az 

it l>a "t u Pro. için ıaten haıır olan parlıil eri hikaveleri Sir Wgndham Deeds 
dc.,ıı. seç·ım kaderı·nı ta.,·ın eden t f d t ··· t l" •r.ın 

1
;;; J ~ra ın an ngı ızceye ere ımc e 

tara( ızları kaıanmaktır.• dılnıı akın henuı ) a\lnıanm3· 

s \iT JAiK An \ SınxıK'ın b3nl· Ereğli Bez fabrıkası milr ese mlidürlüğünde yapılacaktır. 
Hakkın :rııhmetıne ıtn·uştucıınu te- • 5 - f teklilcr teklıf c"nkı arasına bu i-i vapabi•cceklerinc 
essürle bildiririz. Cenaze:ı bugUnkü dııır bcl"c koyacaklardır. <Nafıa müdur uk·erinden alınabilir.) 
~:::ı;bş1 :;t'~r:ı~~~,~·11~~1~~;1:~~ 6 - Kooperatif ıbale)i dilcdıği sekı de icrada erbe ttlr. 
Asrı Me arlıı;ıı ddnedllecek tr. 5923 

(T. 1. Ti. S. A. 0.) Türk İsviçre Ticaret 
ve Sanayi Türk Anonim Ortaklığı 

Yönetim Kurulundan : 
l'ed.;alade <:en"İ Kıınıl Topl:ınıı ı ilim: 

8/Mayı~/1954 cumartesi gilnü, aat 12 - de kanuni forma
lıleler tamam c:>lmaclı.ı irın yapılama, an Ş rket m z fe\kalade 
gen!'' kuru' toplantı ı 29 Ma) ı 1954 cun a tc g ınıi. ~aat 12 -
de ann özle memizin 46 :-cı maddc i hukumlcrine gore. lstaıı
bııl Bahçekapı. i lanbu Umum Sıgorta han Kaı 3 de, 311 314 
numaralı mahaldeki c:irket Jtı \Crirde 'ap 'acaktır. 

Top'antıya i tir~k ctnıel> istiycn ortaldaı ın hı c sene"erini 
bi• hafta eweı Yöııet m Kuruluna 'e~a gosteıeceğı mah:ılle tev
dı ederek mukabilind::- hi, " c:cnct'erının ad('dini \'e numara a· 
rını nıuhtc\i hır dııhııli)e kartı almaları 'izımdır. 

Ciındem: 

1 ı - Ortaklık . "rma)e~ine <350.000,-) Üç Yılz E ,ı Bin 
Türk lira ı daha kııt :ak. mevcut serma)enin (750 000,-) 
Yedi Yüz El' ı Bın 1iı:-l\ li.'asına iblAlı ıçln karar '<'rılme,f. 

21 - Anasözle-mcn'n yedınci madde. inin değı t rı mc 1. 

Yedinci nıaddcııin )eni ekli: 

l\laddc: 7) - Orta!: ığın scrmave i; beheri C500) Bes \'üz 
T ırk lırası kı~metintl~. ha•ıııllne muharrer. (1 500) Bin Bes Yılı 
hit•e~ e tak~im edtlm·s <7~0 000 -) Yedi \'lız E • Bın Ti.irk i
r s•ndan ibaret olup tamamı tedı~e edı mı.lir. 



• Kap s 'ti dır 
• So!}utma randımanı yukscl<tır 
• En &ıcak ıklım erde çalışrıak uzcre yap im ttır 

• Et, ıçkı ve yemeklerı muhafaza ıç., ayrı tllKaımat 

mevcuttur 

• B r de'ada 30 parça buz Çıil&rır 
• Sckız lıtrelık gaz deposu bır dolduruşta 15 gun 

devamlı ça ışmayı temın eder 

• Seasız çalışır, MOTORU yoktur Bozulac:ak 
taraf yoktur 

1UU1 H l MUM •U91ESS1ll 

KONf:OR 

TA T AN 

Rüzgarlı , 
havalarda 

MIHÇIOGLU. KOYUTURK vt ARKı\OAŞlARI UO O. 
l!.lıklal cc.d 158. lel. 42485- Tele• KonFor-lstanbul ___ ._ ________ .. 

ea,, dif, adale, 
soğuk algınlığın

dan mütevellit 

J-/.et kaJuı ut 

.. 

Buyuk Tup 

1<uçuk Tüp 

bütün ağrılara 
karşı başara ile 

kullanılır. 

LÜKS 
traş bıçakları 

Ağıl \'e dış etler ındekt ıltıhapl.ır basıl 

bır beslenme dcgışıklığı ılc tdm .. men 
kaybolcıbılıı !er. 

Yeni bir beslenme tarxına ihti• 
yacınıx oldugunu gösteren beş 

isaret. Rcngmizın solgunlugu; 
ç ıbuk yorulma \'eya ::.mırlılık, 

ıştılrn-;ızlık, lt<11.ıın 'L'Va def'i la· 
bıi bozuklukları: şı mantık yahut 
'zayıflık, agız \ eva dış etlcrınde 
ıllılıaplanın.ıh-11'. Bu hallPri ıabıi 

z;:ınııt'debılıı~ınız, ama dl"f!ıldil'. 

Bu bclıı tılcı den herhant?ıhiri 
t 
,·arsa, dııktoı un uzu gorunuz ! Bci• 

t 
şıt bır bc::.lenme de<ıı::jıklıgı t;w-

~ı~ e edebılır . \'e bunlaı dd ta
mamen ı.aıl olabılır ! 

' 

Hergun bu esas bcsın gruplarının hcr
birinden bir şeyler yiyor musunuı. ? 
Yemeniz lazımdır ! 

İyi gıda almak için bir yol: Yu
karda ~ağlığınız içın luzumlu 
olan esas besinler gösterilmiştir. 
Bunlar herkesin severek yiycce
ğı :-eylcı·dir: Bu listeyi kesin ,.e 
aılenızin bu esas besinleri yeıne
sıni temin edin. Yemcklennizi 
bu'nlaı-a göre tertipleyin. Sızin· 

ki gıbi, ailenizin de ::.ağlık ve ha! 
yatiyeti bahis mc\'zuudur. Kc1.a 
unutmayın ki hiç bir gıda ınad
dc::.i yalnız başına bütün ihl1y<.ı

cınızı karşılayamaz. Siı;• ,\'e aıle
niz. lnitiin bu g~clalaı-a hcr~ün 

u:.1.!~"1Ç ınızdı!· 

dııll ) 
Fena yemek itiyadlarıfl ' 

abıh' 
mek hankalar ~·arat 

Hayatın 

Ze\·k 
tıbbi 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al. Ko. Bsk. dan Ankara 
ı • Squıbb adını eczane raflnrında .... olduğu gıbı,• dokto· 
rıınuzıın yazdııtı r~ı;~telerdc de goruı su:ıuz. Çunkii 
!-;quıbh, penıcillın, str~ptomycırı vıtamınler, ancstellk· 
ter. hormonlar ıle, doktorunuzun havatınızı kurUırmıı.k 
ve korumak ıc;ın yazdı~ı dığcr birç.ok ılaçları istihsal 
cdı•n dlınyanıı:ı en buyuk muessesclerınüen biridir. 1858 
dı-n ben Squıbb Araştırma Laboratu:ı.rlnn dı.inyayı 
ıztıraptan kurtarmak \'C sağlık durumunu yükseltmek 
nıaksarlı ıle ılac;lar b:ılmakta, ıslah ve ısutısal otmek· 
tedır. 

• / 
·erı bı ıklerın h'ı c. içın kapalı zar[ u u ıy'e iha e~t\ çıkarılan 2000 ton odun teklif 

edı en fıal amı ı ıtaca p:ıhal .,oruldutunden tekrar kapa ı zarf u"u ı~ e ek~i tme~ e konulmu~
tur. 

Jha e h.z.a ında "o tenten "un \C aattedır. }:!\saf "' sartlar her ~un komısyon ve is
lant>u L\. amıı lı ındc gorulebilır. 

2000 ton odunun tamamı bır istek ı) e ıha e edi'ebileceı:i gibi 1000 tonar tonluk partiler 
halı de a) rı auı i tekli ere ıhııle cdllebı ır. 

i ek er n bclır ı en g ı \C aatten bır ~aat eHc:ine hdar teltlıf mektuplarım komis· 
von b '"an ğına makb·ız ka şı,ıı;ında vermelerı. 576! - 1286 
Cin i !\liktan 1'. 1 latı T. l'u turı G. Tf'minıtı 

Kilo Kr. ı:-.n J.ira l.ira lhal~ giin u aali 

29/5/19M 11.00 de 

liiiiiiiiitlıiiiiiiiıiiiiiiijiiiiİill!!IElll~ ,,--------, 
Büyük adada Satılık 

- FAZLA PARA YlAtlillRSINIZ, 

,,::;. OAHA IYıSıNI ALAlllA251Nll 

' , ..... _, 
KIRALIK PANSiYON 

ARAN1YOR 

L ı\ 

1 8 :; 8 .... ... _ ............... .-~ 
T. Ş i 1 e b i c 

ÇIBANLARA KAR Ş 1 

lmt!Ju Sahibi: l\A' ~oıtı . •· 
l'nıuml :-Oe~rlyat Muduru: \H,J,111 \ •~'l.K 

Bu a"da Mes'ul lıldur: 
iHSAS DA 

S/S YOL~ . 
20 MAYIS'da 'le~ 

H A M B U R G ve A N V f ~ ~ 
ı;·ır· 4,ı 

1 kelt ve çar,sıya yakın, 
manıaralı kô k ve müfrez 
ı r~a. 'l'elefoıı: 25452 ve 

29980. 

Genç bir iman iyi mob• 
le kaloriferli. banyo kul· 
lanmak hakl:"yle iyi man
zııralı ve clenıLe yakuı b"r 
oda aramaktadır. Tam 
pansiyonlu H~rcih edılir. 
h·i münakale imkanı ol· 
duğu takdirde sayfı:) e ) er
lerı de -0 abılır. Saat 9-18 
arası 4i531 Telefona mfi· 
racaaıları. Gııuteclllk te Matbuılık ı . A. . - 1 tuıbuı 

1'urk Limanlarına Yuk a ac\.c0ıı 
:'ıluracaat: Karakö) f>al .. ı; ı: .. ı 4/8 fe 

SiViLCELERE K A R Ş 1 , .................................... , 
.şiş1.1i l ' URDIJ 

~ ant ında l zun seneierdenberl ~alı.an ve hilen 
Şı 1 de ın a <' t rd ğ )'eni hastahane nde faa hete ger;· 

ı tır. S ı rarnı kar ı nda Ç r kurt aparumanı arka· 
ında ımı r k kucağını ha tıılar na açmı bulunan 

Mcm ckete .}aptıgı hıııne !erle tanındı~ı -;: bi idari hiç 
bir de.,ı klık \apm d n sa)ın doktorlarının ve ha tala· 
r nın cmırlrı ine Amade bu lunıııaktadır. 

PiŞiKLERE KAR Ş 1 _ ........................... , . 
lstanbul Toptancı Tüccarlar 
Derneği Başkanhğmdan : 

ı - Dernegımız n dak lo memurluğunda ı;ah,mak 
uıerc a a ıoaki e\safı haz dolgun maasiı ık memur alı· 

nacaklır. 
. - T. C ıcba ınd n o mak. 
B - Lı.e mezunu olanlar tercih cdiliT. 
C - \ keılığm 'apmıı; bulunmak. 
D - Medeni hak arına sabıp bulunlllllk. 
2 - Bu ev afı haz k'm t' er n en geç 20/~l.\YJS /1954 

ak amma kada U TA~BUL SULTı\NH.\~lAll VASIF
Çl:-\ \R C:\DDESİ S \İD!YE H ~~ No. 19 da nulunan 
er ek merı::czıne bır ~ az.ı ile muracaa l.ırı lüzumu ilAn 

cı ıın r 

\ ' A. T A N ~I \ 1 K \ ' 

İşinizi en iyi görecek lastik 
. ' 

bekliyor • 
sızı 

• 

~ 

~Dünyanın h;··" bir. t~;;r;;,da En Fazla Ra{ib~f.Mğ6reıı-l;~ı~ 
~ ,-:......., \ '\ •i' -

Goodyear~şimdiye lcadar · altıyüz· Milyondan fazla 
lastik imal l etmiştir.4 Bu 

6 
mıktara t yaklaşan dünya 

yüzünde diğer ... bir marka yoktur. 
Evet • Dünya yüzünde Goodyear lastikleri ile di~ .. 
ger markalara nazar:ln daha fazla yolcu ve daha 
fazla yük taşınmak.tadır. 
Bu haki katlar Goodyear'in •müşteri!erin l emnıyet 
,ve itimadını kazanmasından v~: m~mulatının faikı· 
yetınden ilerı geldig-ıne şüphe bırakmıyacak pra· 

• • 1 

tık . delillerd1• 

.. ~~ . 
Mark.r B•yll ~.IATKOJOtomobıl Uatak"v • 

Makine Tlcaratr T.' A . Ş. 
Beyoglu, Taksim Bahçeaı karşısında 

Telefon : 82240 • 87419 - Telg. adr.,T&TKO 
r.. mteketın tıer bir. tarafında GOODYEAR_bayllert mavcutturJ 

l~ f ~ 
1 

j 
'(f>" 

OONYA YOZONDf GOOO ~-~· 
LASTiKLERİ iLE olGEfl f-'f.· 

,att.& " KALARA NAZARAN O 1' 1- O 1 

LA YOK TA$ 1 N M AI< 


