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G. ve Tekel Bakanlığı Gümrük 
tarif esi için tebliğ yayınladı 

Bakanftk, bu tarifenin pahalilık yaratacağı hakkındaki id
dialara karşı geniş açıklamada bulundu 

il 
•ıı~ıtoıu AJanu 

Ankara. ıs - GUmrük n 
Tekel Bakanlığından bildırı:mw 

• O\)et Komutanı <solda) dün Yali ,.e Belediye .Başkan n· 
kilini :ıi) areti ilra ında 

Sovyet 
sehri 
..> 

denizcileri 
gezdiler 

Amerikalllara devredilecek Sovyet filosunun ko
mutam dün resmi makamları ziyaret etti 

So\~et Rus~anın Amenkaya i 
adc edeceğı harp gemilerinın 
de\ ır Vt'! ı e~lim ışi üç gün içe· 
risındc tamamlanacak ve bıı iş 
Amerikan \e Ru me~·uı suba\'· 
ları arasında cereyan edecekttr. 
De~ redılecek gemilerin mUret· 
tcbatını bır Rus ma~ın toplama 
gemisi ger i götürecektir. 

dtus filo~unun komut,anı dün 
saat 12.30 da İstanbµl l\ler .. cz 

Komutanı Tuğ~eneral Kazım De 
mirkanı. 13'de Boiaılar \C Mar 
mara Dı, Kor. Komutanı Kara· 
mıra! Rıd,·an Koralı makamlaı:ın 

da zi) aret etmişler ve bu ziya· 
retleri komutanlarımız tarafm· 
dan 16.30'dıı iade edilmiştir. 

Rus ıemicilerinin ıeıileri 
Amerıkahlara teslim edilecek 

gemileri getiren Rus gemilerinin 
<Devamı Sa: 7 Sü: 3 de) 

İstanbol ınilletvekili 
A. Özel istifa etti 

Prof. Dr. Kemal Atay'm da milletvekilliğinden 
ayrıldığı bildiriliyor 

İsta.n buldan D. P. millet\·e
kıli scçi!cn Prof. Dr. Kemal A· 
tay l 'e Teknik Ünnersite Ret;· 
torü Prof. Ahmet Öıclin millet· 
\'ckıll ığındcn istiftı ettiklerine 
dııır şayialar çıkmıştır. Bu ik 
ın 1 el\ ckilinin ı stifa seb~bi O· 
arak da birine Saf(lık. aığerı.nc 

1\1. Eğıtim Bakanlı~ı ,·adedildiği 
halde kabine} c alınmamış ol· 
maları gosterilmekted r. Bu sa 
\ ıaların ne dereceye kadar do~ 
ru o'duğu henüz bil :nmemekıe 
dır. Bununla berabtr dün ken 
d Sı)le görüşıüğiımtiz: Dr. Kc 
mal Atay ~nları söylemi tır: 

•- Bence hocalık e~astır 
Maamafih mil'.et,ekiliğinden ar 
rılıp hoca kalmak hu u unda 
henüz bir karar vcrmis <leğilını 
Bakıın 'ık mc ele i he bu işle 
hiç cı!Aka ı otma}an \"e bu.nu 
) azan ~azeteler tnrafından U) • 

<Oe\'am ı S:ı: 1 Sü: 1 del Profe~ör Ahmet Öıel 

Bazı Baıikalar ticari 
kredileri tahdit ett; 

(\'azısı iktısat 'e Piyasa ııiiıunumuıda) 

ı tir: 
6290 .sayılı kanunla kabul edl· 

l len 'e 7/6/1954 tarihinde ~ürür 
lüğe :irecek o'an yeni gümrük 
tarife~i hakkında buıüne kadar 
daha tasarı halinde iken -veya 
Büyük Millet ~ledi inde mtiıa
keresi sırasında ' 'e bundan son
ra muhtelif beyan.arda bulunul· 

1 
muşsa da ~on :;ıiıı ' eı·de maaltP· 
essüf hu tarıfeyı tetkık etmeden 
hazı müta: aaıar serdedilmekte f 
olduğu 'e bil ha. a yeni tanft.· 

• nin umumi bir hayat paha'tlığı 
1 e' lıt edeceği hakkında iddialar 

, ileri üni 'mektl'\ bulunduğu gö-
• rlilmektedır. 

' Ru gıbi iddıa Ti' müta'Aaların 

:erek ticAreUe i, u:al eden tüc
car'ar H gerek pi~a a H umu· 

· ~e~~;~ .. ~:;~;n:· l 
Onünde çırılçıplak 
Soyunan kadın 

ılnauıu AJaan 
iBad, 18 - Bari ~akınlıı.rmdt· 

ki tipik İtalyan kasab.ıılarmdan 
birinin be:edi~ e baskını, bir ka
dının bürosuna 1:irerek soyun· 
maya başlaması 'e nıha}et sütiye 
ni ile külotunu da çıkarması ü· • 
ıerıne polisten ımdat .littmelı;: u0 .,1·1• 0 19 Mayıs Gen('lik 
mecburiyetinde kalmısıır. .;, 9 
Po:ıs kadını zorla be!ediye d<i 

ires.indcn çıkarmıs ve be'edi)·t B k ti 
binas• önünde de büyük bı r kar ayranıını D oyorıı z 
ga alık olmuştur. Polis bu ka· - -

~!~~in~k~c~~~u;t~~5ı'::.rı~~ !~~: Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na başlamak uzere Sam
~~r~a~;~~~~0 ı:!~ek y~~~ım~~: 1 sun' a çıkışının otuz beşinci yıldönümü münasebetile 
muhlı>meldir. • h f 

<Devamı sa: ı sü: 1 del 1 . ~r tara ta gösteriler yapılacak • 

1 
:Buıun Atatürk'ün btikllil :ırn 19 :\layıs Gençlik ve spor bayra· spor bayramını büyUk milletimi· 

cadelesine bıı~Iamak tiıere Sam· mı münasebetiyle bir be\·aıına· zc heyecanla :kutlular: 
I suna çıkı~ının 35 inci yıldönü· me yaymlanank Turk miİıetinir. 19 Mayıs, dün mil'etimize ha-
i müdür. İnkılap 'rürkiye~.nin bayramı kutlanmaktadır. yatı) et veren illhi sembolümü· 

ı 

1 Müttefik devletler 
Akdeniz askeri 
~fleri toplanflsı 

1 ~~~'.u bir baş:an:ıl'l o'an l>u~ün Bu beyannamede denılmekte- zün Samsun ufuklarında yükse!· 

1 

bulun yurtta çe~in torenletle dir kı: diği tarihti. 
kutlanacak ve geneli'- larafuı- Türkiyo Mim Gençlik te kiU- Buıün, Türk istiklal \'e hüni 
ô.an ı:ö ~eriler yapılacak tır. Şen· tı , Atatürk emanetlerinin idea· yetinin ı:ururlu bekici Gençli

' Jık!er htanbu!da Do:mab:ıhço list \e samimi aı;ııon Türk Gen,.. ııin, bu bek,.iliğe ıayik olmanın 
Anadolu AJan11 • F b h , d 1 d , · • o• " 4i "" Londra 18 - ı· .,·1· ı· \C ener a çe sta yom arm a 1 iğı adına 19. Mayıs. Gençlik ve (J>e,-amı Sa: 7 Sii: f del 

. . • n.ı ız anura 1 •·apılacaktır :---- --
lık dar · d b'ld' "ld... · " · 1 ı . esu~ en ı ırı ıgıne ~.o 19 mayıs Genç!ik ve Sı>or bay. Et lnı k b• 
Te. ~ilttcfık. de\'kller Akdeı:ı:ıı ramının 35 inci yıldö:ıumtinü a amıyaca ır 
askerı ~eilerı rop.anusı o~gun bütün vatandaşlarımıza kutla- .., 
~~alt~da .. başlamıştır. Bu ne\'ıden nı. h J ı • 
dforduncu topl:ıntı olan bu k.:ır 'fürki)"e ;\!illi Gençlik TP killitı· a e !!e ı .. yor 
erans, munhasıran ~ene! kur· ,,_ ,. · <=7 a 1 l . k"k ed 1 nın oeyannam., ı 

Ür.Y mese e ı>rını ıeı ·ı • ece.- A~kara, ~8 ( .\.~\.) _ Turkiye 

Akd · d k' ··t f"k k l Mlllı Gençlık te«k.ifitı tarafından enız e ·ı mu t<' ı · ·u~·e • " 
leri ba~kumandanı Am•raı Lord -----------

:\lountbatıen'in .. w~~cundek1 kon <en Cı'nod bı"r 
feran. a. Akdeni~ •,:ıt• kesimi ı.u J J 

Kadmlar Birliği, muayyen günlerde et 
yenmemesi ıçm tebliğ yaymlıyacak. 

Ballk da pahalılaşıyor 
mandanı Visamiral Sala (1"ran· 

I 
.;;!). Akdeniz Kuzev Do~u kesi- Kilrar veremedi 
mi kumandanı m tF.l S:ıdık Al 
uncan CTilrkh e >. 'lı.!rkeı ke i· Bir müddettenberi denım t.· 
mi kumandanı Amıral Girosi (İ· den ihtilafa bir bal çaresi b..ı -

Et fiatlannın S lira ve onu.n ı normal fiatlarla bile ;;ünde nU 
üstüne fırlamasındaki amilleri fu~ ba~ına 60-70 gram et istlh· 
dünkü sayımızda uzun uzun j· ı IAk eden istanbullulaır, Ct fiat 
zah etm • ş bulunuyoruz. Şu in· Jarı birdenbire fıt'J:ayıveri.nce, 
kftr edilmez bir gerçektir ki; <De,·amı Sa: 7 Stı: 1 de) 

tal~a), do~u ke~u:ıi kuına!ldc.nı mak üzere Rum OrtodC>ks kili· 
Amiral Laggas (Yunan;stan), 5e!i Sen Sinod meclisi dün Fe· 
Akdeniz l\lütterik Ku\'\"Ct'eri Bas ner Patrikhanesinde ve Patri:. 
kumandan :\Iuavmi Vis:ı:n:.ral Fi I. Athenagoras'ın başkanlığında 
fe (Amerika) ve Al:deniz ye toplanmıştır. Dünkü top!antıda 
Do~u Atalntik•eki Aınerik2n I1c Sen Sinod meclisi. Patrik I. At· 
ni'Z Kuvvetleri Ea:.,kumandanı .\ henaı;oras'ın ba kanlığmda ola· 
mira! Cassady kaıılmııktadnlar. tak 8 kişiden te~ekkül etmiştir. 

Yirmi yıl sonra 
orınan kalınıyacak 

Körler, Roma .. 
Uzerine yürüdüler 

, .. ""'•'"" Pn • Roma, 18 - Pejmürde kıya-
fet:! erkek ve kadın imalardan 
mute~ekkil bir kafile lMJıün u· 
zun bir y{irily.iı' kolu halinde Ro 
maya u1a,m13tır. Ellerinde ta,ı· 
dıkLarı tabell\alrda, •Yaıam;i< 

<Devamı Sa: '1 Sü: ı de) 

Bilindiği gibi Patrik Athenago
ras Enos ve Bergama metropo· 
!itlerini az:etmiş ,.e Patriğın bıı 

P.rolesör Heske, orman için çalışmaların yeter 
olmadığını söyledi 

muust Muhabirimizden 

kararını keyfi bu'arak itiraz <'· İınıır 1R - i ~tanbul Üniver
den diğer beıı mı>tropo' it rialı.ı ilesi Orman 1-'akülte:;i öğren. 
ayrılınca, nizamı olarak 12 k.şi· cıleri ı'e beraber bir geıiJie çık 
den te~kkül etmesi icap eden mı~ olan ayni Fakülte profesör 
Sen Sinod beş kişiye düşmU~til. lerınden ve hlikumetimiı:ın or· 

Bu şekilde Sen Sinod'un .:ı!· mancıhk mfi~avirlerinden Alman 
ıami şekflde toplanması kabil profesörü Fran L. Heskc bu· 
olamıyordu. Bu vaziyet karşısın- gün ~ehTimiıde yaptığı b r ba· 
da Patrik !>thenaıoras Beyoğla sın toplantısında, orman dA,·a· 
metropolidi i!e Heybeliada Rü!ı· sını halletmek yolu.nda memle· 

<De\·amı Sa: 7 Sü: ı de) 1 kctimızde yapılan çahsmaların 

k5fi olmadığını söylemi;, or
manların ylıkünil hsfif'etmek 
için ambalAj eşyasını.n tahtadan 
yapı l acak yerde lif levhaları 
maddelerjnin kullanılması Jü· 
zumunu belirtmiş. en sonra da~ 

· - BUtün konferans:arım:la 
\ e takrır)Mimde neri SÜrOÜ· 
gum gibi bu gidisle Türkiyede 
20 sene sonra orman kalmıya· 
eaktır• öeınişur. 

.. . 
GOSTERI 
DAVETİYELERİ 
KARABORSADA 
lG Ma~·ıs Gerıçlik ve Spor 

Bayramının 35 inci ~ ı !dönümü 
bugii!ı Mıthatpa. a ve Fenerbab 
çe stadlannda kutlanacaktır. 

Ancak bu ~ ıl ızdihamı önle· 
mek mak~adıyle 17 ve 19 ma• 
yı~ıa olmak üzc;re ;österilerin 
iki kere tertip edilmesine rağ· 
men yine da,·etıyeler karabor
saya dü,müş ve ''ata.ndaşlar ar 
zu!adıkları Kıbi ıöstefileri takip 
etmek imkfınından mahrum kal 
nu~lardır. 

(De\uu S:ı: 6 Sil: 1 de) 

Cenevre konferansına .ittirit 
edlıı Siyam delegesi 'Prns Wu 

topJutıdaa ~en 



-s l'ATAN 

Y ·· ·· gele k e ·ıı 1 

1 Kömür tevziatına er UZU ce O Si en yakında başlanıyor 
. 
lnönü dün 
Sabah geldi 

bD'lt4if 

Bu. her sene 111> gt: 
'\la} ıs ııen( -tııt 
· · ırrı > 

I yeb · ı e k I 1 Ö rendiGımız.c gore, kömur te\Zİ3hna yakın bir tarih~e t•~-
1 1 Ce m 1 !anacaktır. Her yıl oldufu ı:ibi, bu yıl d;ı, te\7.İata başlanab ·l-

,,, • mesi iç•n tc.-ıi talimatr.~ır.e.-:'lc intııar cdilmekted•r. B:kar::~ın 
talimatname) i onüm!J tdekı gur.lerdc gön derer.eğ; tahmı~ eclil-

Yeşllköy )feteoroloji i:.tas· ı 
yonunun tahminlerine ıö
re. bugün sebrimiz. \·e rİ· 

unnda ha\8 az bulutlu 
geçecek. ıııraklık derf'ce· 

C. H. P. genel başkanı İsmet Itri da,·etı) e cpıll • 
İnönü beraberınde eşi o du~u raborsa} 8 ıhı. gord 

Gazt'teltrde .. nıııı p 
halde dun saat 9.20 de ekspresle göre evHlki. gııpıııı 1S 
Ank;uadan sehrımiz.e gelmı~:ır. !>ol lO lira idi· bO~ 

f smet lnonü Haydarpa :: ~a- · d ğın•· et 
D{lnya nufusu arttıkça, bu 

nüfu için gıda madde en
nin temini gıttıkçe ehemmiyet 
:kesbetmektedir. Buglin artık 
J:ıda maddelerı mese esi dun
ya Olçüsünde hal edılmesı, uıe.· 
rinde dllşunulmesi 'e karar a
lınması lazım gelen bir meuıı
dur. 

Bu'"un nüfusun artı ı ;nsan· 
Jık tarıhınde rastgelınmemiş 
bir silrate urmış bulunmakta
dır. Bu lır'atın muhtelif sebep 
terı vaıdır. Evvela. kalkınma 
halınde bulunan bır çok mem· 
leketlerde doğum nısbetı yük
se mektedır. Yıne bu mem eket 
]erde koruyucu tababet olum 
nisbetlni ehemmiyetli ölçüde 
dilşilrmekte, vasati insan omru 
uzamaktadır. Bu arada çocu~ 
vefıyatı da, tıptaki terakki'er 
sayesinde fe,kalfıde azalm15 bJ 
!un maktadır. 

Bazı memleket'er ha';kında 
sıhhatli 1statıstık malümat bu
lunmamakla beraber, dunya nu 
fusunun senede "'o 1,5 nisbetin 
de artmakta olduğunu ifade et 
mek bata ı olmaz.. Dunya nufu
sunun 2,5 mılyar olduğu duşU 
nü Urse, artı~ senede takriben 
40 mı'~on. gunde 100.000 nü
fustur. Bu artış suratı~le dün 
yanın nlıfu u 50 senede bir mis 
1i artm15 olacaktır. 

1951 • 1952 senesinde cıda 
maddeleri istıhllki hakkın

da yapılan tahmın'er, usan 
gilnlUk gıda 3.000 kalorinın 
fe\kinde o'an memleketlerin 
yalnız 12 den ibaret o'duğunu 
göstermiştir. Bu memleketler 
Avustra ya, \'eni Zelıinda, Ame 
rika, Kanada, ArJanrn, Urugu
ay .,e altı Kuzey Aıruı,a mem· 
leket..idir. 
Diğer A\T ıpa memlekrt•erln 

de cuntuk gıda 2500 ı e 3000 
kalorı arasındadır. Giln y Ame 
rika memleketlerınde ı e bu 
rakam 2000 ile 2400 ~rıısında
dır 

Fakir mem'ek tlrrle ıen"in 
mem cketler arasınna bı hııs a 
protein ıctıh'Akı hal..1mından 
çok vahım bır fark ~orulmek· 
tedır. 

GUnHık lstıhlakin 3000 kal,, 
rinin fe\ kınde olan mem eket 
terde günde 80 - IJO gram pro 
tein isııhlfık edı mektedır. Bu
nun 50 1 a 60 gramı ha) \ ani 
proteındır. Uzak Şarkta gun tik 
protein i UhlAki 50·60 gram
dır. Bunun 10 ı:ramı ba}vani 
proteindır. 

Bu rakamlar karşı ında bugiin 
de hfı1A :Malthus kehanet· 

!eri ihlırasla munaka a edıl· 
mektedır. İstikbal hakkında bir 
hükum vermek do:ru o masa 
da. bugune kadar !ı1 ı' .hu.,'un 
tahminlerinin tahakkulc etme
dığl bir 'Oiıkıadır Bu t~hminle 
rin neden tahakkuk e"!nedıği:li 
düşiJnelım. l\lalthu bundan 50 
ıene evvel bır htı<!ıse\l ~örme
miş ''e düşiınememı tLr. O ha
dise yeni ve çok genıc mıntak:ı 
ların istıbs:ıle açılma ciır. 

!llalthus, buhar ge'Tlı er"n!n 
ve şimendifer'erin K:ızrı Amc 
rika,. Arjantin Pam:ıa~ nı hu
bubat istihsal mıntııkal:ın hali 
ne getireceğini, A vu:.tnıh ıı ve 
Yeni Zelanda havn1cılığının 
A\Tupayı beslı)ebı ece mi ta
savvur etmemişti. Fakat bu ge. 
nlıleme, bu yeni arazilrrı:ı z.i
raate ve istih ate açıhb,lm<>.-.i 
nihayete ctmektedır. t tıhs~·e 
sallh bir hale gelınceyc kadar 
muaz.z.am yatırım.ara ıhtı) aç 

Bir kız erkek 
Oldu 

1 
Biga'nın Gerlengeç köyünde 

oturan Bulgaristan muhacir e
rinden 15 yaşındaki Emıne isim
li kız Hııseki hastanesinde )apı
lan muvaffakiyetH bır ame il a~ı 
mUteakıp erkek olnıuştur. On 
gün sonra hastaneden çıkacak 
olan Emin. kendısıyle göruşen 
gazetecılere, hastaneden çıkar 
çıkmaz bfr iş tutup hayatını ka
unacağını ve ilk fırsatta da gU· 
ıel bir İstımbul kızı atacağını 
1iöylemıst1r. 

Milli Tesanüt Birliğinin 

birinci yıldönümü 
Milli Tesanüt Birliğinin kunı· 

lusunun blrınci yıldönUmil mü
nasebetiyle bugün saat 16 da 
birlik başkanı Ord. Prof Dr. Ek
rem Şerif Egeli, Gazeteciler Ce
mlyetinde bir basın toplantısı 
yapacak ve bir yıllık faaliyeti 
izah edecektir. 

Yüıük yüzünden parma

ğı koptu 

İzmir, 3701 plakalı kamyonda 
ş()f&r muavinliği vapan Hasan 
ba ı, Bakırkov 'il! fabrıkasının 
avlusunda kam}·ondan ınmek is 
terken elindeki vuz.tik kamyon 
kapağı~a takı mı .,~ Ha•anın 
sol yüzük parmağı kopmus!ur ı 
Hasanın tedau ı ) :ıptırılmi~tır. 

Yazan: 

Dr. Wahlen 
•• gösterme) en mıntak:ıla-:- ço·· a· 

zalmıştır. 

Bunun'a beraber hlthus'un 
dıkkatını çekıneyen ikinci 

bır Mdıse de ilım ve fennin te 
rakkı ve inkışafıdır. Easit bir 
mısa bu ge ışmenın rol unu 'e 
ehemmıyetini belirtmeğe klı!i· 
dir. Eğer, ziraat makineleEme
seydı ısun'ı gubre istima'i bu 
kadar taammüm etmeseydi \'e 

bilhassa haşerat ile m!lcadele, 
tohum'arın ı lahı için kul'anı
lan ıliç ve \SSıtalar mevcut o'
masaydı, bugün dahi dünya rıti 
fusuıvın do)'uru•ması milmkiln 
olamaz ve Mnlthus'un bedb.n 
tahmınleri tahakkuk etmts olur 
du. 

larda pi cicu•ture i'e, geni~ öl I mcktedir. Bu takdirnc. haz.iran başından itibaren könıur dı:ğıtı-
çude balık yel!~tırmek mum- mına ba anacaktır. 

1 

ı.inde mühim bir df'ğişikltk 
olmıyacak. ruzgarlar batı 

yönlt>rden orta kUV\'f't!e 
esecektir. Akşam üzeri mev 
zii yağış beklf'nmektf'dir. 

rında İlhami Sancar. ;ı idare ku · ~ a ı;ıkmll 1 ıı<nt1>' / 
ZO 1 i ra) a ç .. dtıııeı rulu uyeleri 'e C. H. P. lıler ta- n ~ 

kun o acaktır. Hım bu \Adıde Dıin bu mevwda kenclı•b lcı bir görü$me yaptığımız Ki'\miir 
daha pek çok ımktınlar sağla- Tl'\'Zı mlies e esi mıidur.i Hu üsi Kocııharzem · stok'arın tamam
maktadır. 

ıdından karşılanmıştır. kim e teın• !I 
İstanbu1da bir mıiddet kalac3k rım. ·ıııas5'• o 

o an Ismet İnönü bu!?li'.'I saat Rağbet. bı ,,pıl• 
Dünün en yük~f'k sıcak. 

lığı + 24. en dıisıik ...,.. 12 
derece ilarak kaydedilmiş
tir. 

Bu rakam'ar malthu~'ıın Iandıbını; halen 30 - 32 bın ton kômurlın depo edilditini; ha'kın 

1 
bedbın tahminlerinden ne ka- \C ~ığer ihU) ııç sa'ı i plerinin bir an e\'Vel kömürlerıni a:maları
dar uzak odu umuzu ı:o ter- nın hem kendı'cri \e hr.ın de müe:.:.ese lçın fayda'ı o':ıcağını 
mektedır. Dun~ a, ya nız. bu- ı ıf::ıdc ctmı tir. Bu ) ılk " krimıir ı tiliikinın geçen yılın 140 b.n to-
gilnkü . timi ~ılgıle_rin~ ta~b~k. nunıı geçmıycceği tahm.n olunmaktadır. Kömlir Te\'Zi :'-Tiiesse- ------------• 

16 da .'.'\larmara lokalir,de yapı!a- pa a ı;tııdınd~ıitr '
11
1' 

cak C H P. gençlık toplar.tı~ın- terileredlr., uncıı dt 
h b ı k B !er ikincı. uc ; 

da da azır u un:ıca tır. u ı d"r tf 
..-"ımekU~ 1 • rl ııı top'antıda ayrıca Bedıı Paik 'e " ·,tıe Jtı' 

Ç "I F • ' R f Bu da,eıı, ı.1111 ı 

uretı~ e, uzenndekı nufu~U sesi bUtu l dbtr \C hazır tkları:nı lamamlamıc. bulunmaktadır. llu .. cu" k haberler 
ha uzun zaman doyurabtlt!cek • n ~ ~ 

Behçet Kema' aıo ar, a ı.ı ı • k I dağıtır. fi~. 
kı ,\tay da konu~:ıca:- lrdır. am ar runı" ~ 

1 .1 I k . ğıtır bıl1111YO d ~ 
Beyne mı e çocu resım ,et!)e pe~ld~'~tlJtd:o ha dedır. Şurası da UJlutulınıı

mahdır ki: ılım 'e fennın in
kı afı da daha hız'a ge lşeeek· 
tir. Her ne il kendı me elele· 
rini ha ' lederek bılgi \C imana 
sahıp o'acaktır. 

Netice olarak denebılır ki; 
dünya, gelecek nesıllerin gıda 
sını temin edebilecek mıdır su 
alini, ilim adamı kendi cephe
sinden tereddtit etmeden ce
' aplandırabillr. Bu ce\8p, ka
yıtsız şartsız, evettir. Asıl şüp 
he ve tereddütler ba ka saha
lardadır. :Mesele ) a'nız. tekni
:in ba§arabi eceğini tcsbit et· 
mek dPğıl, fakat lktısaden bu 
te bbüs'erin karlı olup olmıva 
cıı ını ta)in etmektedir. Bu 
itlhar'a, nazari bilgi'erle tat
bikat arasındaki mesafeyi bir 
an en el kapatma a gayret et· 
mek lhımdır. 

Bir şahit Sabite Tur ile 
Dinlenirken polisler Bir gc-.. !ino 
Salondan çıkarıldı ftra~ındaki rl~v~ 

-- -~-·..-----* Ftstıkataeı 0Ttaol;ulund3 ll'ın Al mu''sabakaSI ı·s·ın lstanbul- bak1JıJ'S3• t.-1111 
nıf ö~encllerl tarafınd1.n veliler n b b3" d.10 1 
Ojlrencııer ıı;;ın bir ve<ia mUr.amcruı ŞU \'eya u ıaıılır ,t 
.-er•ım~ttr. dan derece alanlar çok haklı 0,.rıl>tltfl fi 
* Türk Devrim cı·akluı. -r;.u•ıkov Hindistan Shanker's Weckly kısınının darı ıııt'dJt ~ 

Oeı.tı taruından 23 mayıs µ:•.ar ı;u- rl kla ıo 
nu ut.t Wte ocaı. ıokaıtnde 19 ~·- derı;i~i tarafından tertıp edilen ,·uşamıı 1 ııa ) 1 
y12 n Devrim lı:on••lu bir to;ılııntı ya beyne milel çocuk :esim !T'ÜSa· kıyar. Sonra dBll d_, 
p,iacaktır Toplantıda o· ı:ıı •ı ~!e: bakasında ılimizden de aııı ü~- ya bu bak~,'1111 01111 1~.dl I tar.atından konu•mfllar )'aoııacaıcıır. l k~f •1 r. ha" t l" 

Galatada eroin satarken yaka- Tepe başı gazinosu ile okuyucu * İstanbul unı'l'ersıte,,ınoe ıısan rencı derece a arak mü .. ~·an- aımal~a . cırrill rt • 
lanan Kör Holıt'in muhakemesi- Sabite Tur arasınd:ıki bir ihtilaf ımtıhanıarının nı:llc.."11 alınan~ u dırı mı~ ardır. kı ım ı.:ıın da'tll 
ne dün rır. üncli Ağırceza malı· mahkemeye intikal f'tmi:tir. ikin d\Jn<len itibaren •D~vrıın Tarihi> o~r Derece alan öbrenci..:r şuı~J;;r- biı·den_, ra.~:j~or. ıııııl ' 
kemesinde de\&m edilmiştir. Sa- ci Tıcaret mahkemesinde ba.ccJa· atyle eau derı ımtıhanıanna b .. şısn- dır: Çatalca ortaokulundan Kır- tıgı gorıı • dıılıl P 

mışıır. ı ol uı ; 
nık avukatı, şahit olarak dinle· nan davada. gaııno, Sahile Tu- al Ortaç. Çatalca ortaoku!undan Gaıttt'.r ıunııııı1ı41o nilen eroin içicilerindt'n Hasa- run, mukaveleye riayet etmeye- Xecmi Gü1er, Os:n:ın l.:ı':i ilko· I diın biıtun nda b ,t ·~ 
nın, sa onda bulunan 5ahit po· rek, başka bir gazinoda çalıştı~ı • • • • • • • • • • • • • • • ı ku undan Hafize Ada 19 :Ma~ıs 1 ti\e hu~usu dıl: -tl' 
lis'erin tesiri altında kaldığını iddiasında bu unma~tzdır. Sabi- • • : !lkokulundan Xasin l.flaş, Gôz.te. d~t uman tan• tltrt4C 
ve korktuğunu oylemiştir. Avıı- te Tur'un avukatı Bıırhnn Ap- : • · tıe pansiyonlu ılkckulundan ~hı- tanım:ıdık 1;ı;,u 
kat, memur.arın çıkarılmalarını a,> dın ise, müvekkı:inL'l gaı.ino • 9 Ey l u l O E : il rat Onat Ye Göztepe . .Pansil' onlu anlatnıaı.la 4,, 
istediğinden bu talebi kabul edil ile yaptığı muka\·e'.ede, a~ni • tlkokulundan Melih On e kcn. riz. 

9 
1\m1< 

miş ve şahit, polisler mahkeme yt'rde Perihan A!tında~'ın çalış- • 'J\.h,~ rt'.7'bind~" : 1 Yüksek Hakem Kuruluna ~·a. bu d~ğıtııııı111 ,ı1 
u lonundan çıkanldıktan 60nra tırılmaması şart ko uldıığıı hal- • Jerının 11ğı~ıll ~ 
dlnlenilmi§tir Duru~ma başka de gazinonun buna ria}rt etme- • Bı:z dol•blNI kadAr : intikal eden ihtilaflar bır temtltıı,~'eıı ııııır, 
gıine bırakılmıştır. di~ıni söylemi~tir. • • sürüncemede kalıyor hut da ·p b~ 

Yalnız. Afrikada 1920 - l!J50 
senelP.ri arasında ı.iraaıin ma
kıneleşmesi yuzünden at ve ka· 
tır ıhtıyacı önlenmı§ \e böyle
ce gıda maddeleri istihsaline 
talu s edilen ırııinin meuhası 
"'O 15 artmıştır. A) nı ~ek ilde 
ııraaun makinele~meşi randı
manı arttırmı . hektar ba ına 

1 
% 36 )l bulmuş bo,>iece .ı:enış ,_ _________ _ 

lıuıu• c,y•aıle. 

1 

ınU .. 

Bir firma prot,esto edildi ller iki taraf da muk:l\ele,·e • • jan tesblt td• ııtdrt· 
ria\ etsiz' iği i'eri sÜrer~k birbir- • 1 O • İşçi Sendikaları, Yuk ek Ha- Jetinı be!li bıÇorll~ -

araıi tasarruf edilmiştir. 
.Mutehassıslar, hatııüstüvada 

440 milyon hektar 'e her iki J 
kutupta 120 mılyon hektar a· 
razinin ıirııate açılabl:eceğini 
iddia ,.e kabul etmektedirler. 
Bu iddiaya ra~men hattıUstüva 
daki nebatlar, bu mınıakadakl 
arazının tıek münbit olmıdı:ını 
gostennektedır. Bu mınlakalar 
da zıraate tıhsıs edılen arızi 
umumt)·etle ,o·kanik 'e aluu
on arazısıdır. Bu araıl i~e çok 
mahduttur. ·''ıl ıenıli arazi bu· 
gun ıçin ziranıe eJverisli vazı
~ette değildır. Bu arazilerin zi· 
raate açılabılmesı içın ~enl ıı· 
raat meıod arının 'e ~eni ı:üb
relt'rın ettid ed ılme ı lizımdır. 
Bugunkü an'anevi zıraat metod 
!arını tenkıd etmek nısbeten ko 
la) dır. Fakat bu metodların ) e 
rıne >en ısını koymak çok muti 1 
killdur. , 

Bugünkü tecrubeler vegetatl· 
on müddetınin pek kısa ol 

ma ına rağmen, kutuplardaki 
arazınin daha kola) ıkla i.lene 
bileceğini göstermektedir. Ma
amafıh toprııklar fakir o duğu 
için bu mıntakalarda çok faz.
la gubre kul anmak Uızım ge
lecektır. Bereket, ~Ubre teda
rıki bugun artık mese:e le!ikıl 
etmemektedir. 

Azot istıhsali hudutsuzdur. 
Potas ve asit fosforik reı.erve· 
len ıse çok mebz.u dur. Son 
tahminlere göre potas rezeI'\'e 
leri dünyanın 2000 sene'ık ih· 
tiyacını, fosforık asıt rezerve 
)eri dtinyanın 500 senelik lh· 
tı~acını kar ılayacak \iis'atta
dır. İstihlAk sur'at tı arttığı tak 
dirde yenı menbaların buluna· ı 
cağı da muhakkaktır. 

Ayrıca . sulama te isleri ya
pıldığı takdirde, ıiraat yapıla
bilecek gcnış araz.i de mevcut 
tur. Asya, sistemli bir sulama 
i'e t>ntansiv pirinç z.iraatinin 
ne kadar verımli olduğunu gös 
terıniştir. A vustral)·ada yapılıın 
tecrübeter bu sistemın yalnız 
Asyaya münhasır ka'amı) aca-1 
ğını da ı;ostermektedir. 

yeni toprakların ı.iraate açıl-
ması şuphesiz. büyük bir e

hemmıyet tasımaktadır. Ancak, 
bugün işlenmekte o!an arazi
nin randımanını arttırmak dün 
ya ekonomisi için çok daha 
bli)1ik bir ehemmiyet arzeder. 
:!O sencdenberi devam'ı istih
salin toprakları heder etmesi 
mevıuu. ciddi bir münakaşa 
me\ız.uudur. Buna mukabil, ba
zı Avrupa memleket erinde ve 
Japon): ada o'duğu gibi, fevka 
liıde fakir toprakları'l metodla, 
bılgiy e ve çiftçilerin gayretle
riyle nasıl mUsbet bir hale ge 
tiri'diği a'ı'ıka cezbetmemiştir. 
Bu tezatlar karşısında yanılma 
dan şu hükmü vermek müm
kündlir· DUnya, bugiın hAll, 
ekmekte olduğu topraklar için, 
müstakar bir ziraat sistemi a
ramaktadır. Ru vadide alınacak 
pek çok tedbir mevcuttur. Bu 
tedbirlerin başında, ı.iraatle 
hayvancılığın koordine edilme 
si gelmektedir. 

Bu arada, Afrikanın durumu 
da ehemmiyetle tetkik edilecek 
bir mevzudur. Bu büyük Kıta, 
dünya gıda maddelerinin M
len '1ı 5 ini temin etmektedir. 
Filhakika; Sahra, Tse • T e'sin 
deki i tihsalin artmasına engel 
gibi görünmektedir. Fakat Kı
tanın servetleri daha yal..,ndan 
tanınınca. i tıhsal kudreti de 
sıiratle artacaktır. 

Ha'en, Okyanuslar ve ı:öller. 
gıda maddeleri ihtiyacının 

ancak % 1 ini temin edebil
mektedir Bu nısbetin kolaylık 
la arttırılabileceği bedihidir. 
llerıdc, körfcz.lerde \e fjord'-

Geçen salı günü Beykozda terinden 10 bin lira tazminat ta. • • kem Kuruluna intiJ.-al eden bazı selli J\ız:ıla) • fert-~ 
bir s ·nemada gösterılen Belsin- lep etmektedirler. Duru ına şa- • •• • • lhtı'if menularının a~ larca su- me Kurumu• r ,t ~ 
kı olimpıyatlarına ait bir fılm bitlerin celbi için baska güne • DO Ş EL 1 [ V • I rüncemede katmasında'l şikayet- ne•i, dispsn;; 'ı:!f~ 
yilz.ünden çıkan hldı e emnı) et bırakılmıştır. • • t'i bulunmaktadırlar Bu arad:ı, tarak ıoo.O s•' 
1 inci şube miıdürltiğlıne akset • B • R O EN • dört ay evvel Y!lksek Hakem Ku yom ) ararın• V 
miştir. Hldisenın şöyle olduğu Konservatuar Türk • 1 ı ıı • 1 ruluna intikal eden Boyeteks fab malıdır. 
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,or 

iddia edılmekted"r: Müracaat musikisi konseri • • rıkasındaki ihtiJU, kurul tara· fü·ıe ıo • Jitrt 
Uzcrıne Beykozdaki si.nemada • r Hatirarıa !.adar • fından hala bir neticeye bağlan- •rnlıklf'I i bir,, dt ''ıı 
son Macaristan • İngiltere mil i Kons,.rvatuar Türk Mu,ikisi • • mamıştır. :0··~·k i~t"' 1 ,ı111 • P cuulal\ .ı.nıu hu .. • ... ~. tııı I'' 

19 Mayıs 
3s yıl ""'·eı bugün, Hl Ma-

yıs 1919 da dolmıuncu 
nrdu kıtutı mufetıi~i lllirli
,.a l\lust.Ca Kemal Pa a am
sunil çıkmı&tı. O manlı im
pııratorluğunun utiyeti . am 

maçına aıı fıım· ö ıermeyı ka icra Heyetı 40 kişıliıc kariro~u 

1
• L .. 1 •. Bilindiği ı:ibi, bu fabrika işçi· ·,a 11-ca ı 0

1 
b r ''.1' 

• ~uraya • .a cırer n'\ '" t" j bııl eden Macar konMlosu, da- ile Nuri Halil Poyrn idares1ı1de • lf'ri. if v•rı dahıli talimatname- ntltrdtnber dJrı~ rd 
ha evvel. 1952 Helsinki olim· Şedaraban faslını ih•ıva edrn • • • • • ı sinin dtğiştirilmesini ve yeni ha- tiye 0ı,un ıc jı ,., ~ 

undan öyle görünüyordu: 
J\lilltl )orgun \e fal.;rdi. Or
dularımız dajılmlih· Padi ah 
l.f'ndi ba ının \ P. hanP.danı· 

nın derdıne du mu tfi. G lıp 
de\ l«!tltr urıliklr.ri 1ıotde 

durmamı Jar, Tlirkiin çok 
) ııkstk olan ha) İ) et \ e izze
t iner ini kırmalı;ta bl'i giir
memi~ltrdt. illi man harp ge 
milui i tanbul Boğazını dol
durmu tu. G:ılip de:\ Jetler· 
den biı-i ı\clana ıııfntakasını 
bir diğeri l'rfayı, lara ı, An 
tebi i gaJ tlmi . bir fitüncii-
ii asktıini .\ııtah a "e Kon· 

yaya kadar göndf'rmişti. Gü
zel İzmir dü man (ızmeleri 
altında eziliyordu. Şarkta bir 
Ermeni tan \'r. Karadenilde 
bir Rum de\leti kurmak l!;in 
girişilen faaliyetlf'r artmıştı. 
Hulasa bizi haritadan silmek 
i tiJorlardı. 

Serhaddinin htr karı top 
rağını mübarek kanıyle su· 
lamı \I" huıhıtıarını kanı\ le 
çilmiş bir millf't e.sir olabi
lir miydi? Şf'hitler '' kahra
manlar divan 'Türli. \&tanını 
bu binuk· milletin clindtn 
kim aiabilirdl? )lu>tara Ke
mal bütıın hu ıımet dün •a-
ın; karşı hal kırdı: •Bu mil

let e~ir ya ayamaza Bu hay. 
kırı ında Tıirk milletinin 
şan ve erer dolu mukadde· 
ratı yaıılı idi. 

l\lilli ihtilalin ba) rağını 
~ am unrla alan l\Justara Kt
mal, milltti. lıiirrİYf'tt', i:.tik 
liile ve ıafl're götürdü. Rize 
bir utan bağı tayan Muı.ta. 
fa Kemal, nur içindt yat. 

F. r. TÜI,RF.XTÇİ 

Teğmen Keefer \'t Teğmtn 
Keith'e şahsi mesaj • Selam· 
lar. 6ıipunıc ulere elıimlar. 
Bu akşam nöbetçl)im, gelı.eni• 
2C. Roland. 

Caine bır akşam üstü Ulithi' 
Ye dönünce körfezin öteki u· 
cundaki uçak :emisındcn sc· 
maforla bu mesajı aldı. Bu 
gemi o gun :elmiş olan \C kôr 
fe"Zi dolduran uçak gemılerın· 
den birisiydi. Me aj .ı:eldıği ıa· 
man J:Ü\ erte nöbetınde olan 
Willie, bir erle Keefer'i ça
ğırdı. Caine demir atarken, 
romancı köprü) e geldi. Dür
bünle uçak gemisine bakarken 
cO fanslı herü l\lontaulc'ta ne 
arıyor?» diye sordu .• son ha· 
ber aldıaımda BelJeau Wood'da 
idio 

.o ne ıaman?• 
•Bilmem beş altı ay ev-

ve:.. Hiç mektup yazmaz ki.• 
tiGa1ıba uçak ı:emisinden u· 

çak gemisine do!aşıp duruyor • 
Keefer acı bir gillUmseme 

ile .~eredeysc zat i lerini ba· 
na kasden \'e istcmatik olarak 
hakaret etmekte olduğuna ina· 
nnsım geliyor. Şimdt~I' kad:ır 
uçak ı:emisine tAyin edilmek 
için on )"cdi defa müracaat l':l" 
tim. Her nevsc Q·ıe ı-.ı: ı -:-abat· 
sız etmeden c"'a:'I \'erebilir 
miyiz. dersin? Cevan tabii ha-
yırdır. Gidip c.ar.a-:ıırı ınındc 
ziyaret etmeli. F.ollo') u Pearl 
Harbour'da ıör0li hir \1' o:du 

piyatlanna ait b r fılmin göste mevsimin son konserını onjmuz • : tı madde:erin i!AvesLrıi istem:ş- hem erilcrl111 tbt t•' 
ri me:.in ' teklif etmiştir. Seyir dekı 23 mayıs pazar ~aba hı saat • VAPI KRE D ı• • ferdi. veya o. d•'e tnt 
c ler. filmin komünızm propa. 11 de Taksim Bel diye g:ızino- • 1 ve • Dünkü taşıt kazalan Jf'Sinde her sdt ~·~ 
ganda ı vapar mahıyette oldu· unda verecektır. Bu konst're • . • 1 · ,,0··rı1rüı ... ıc 

" Şoför Hakkı idarl"!ir:deki 4509 en "' w nunu gorerek protesto etmicJer Sadi Yaver Ataman ıdaresınd,.ki • BANKASJ • d h'ç .. orJll <r"' 1ı 11 p!Akalı kamyon Dolmalıııhtedcn 8 1 "·ıı ~v t dir. Polise ak eden hAdisen n Folk'or Icra Heyeti de i5tirak • • k 
1
• 

1
. . t• f 

1 

bir J;crrcı ,rr1" .. 
hklk l d dl kt 

1 
d k l k · · • gec:er·erı ıH ıi:ı pa amış \E' ır . n 11• 

ta · ·a ına eHım e ı me e- c ece·. a~ı·ıca so o sar ·ı .ar soy- • !ayan ttkt'rlek remberı •·o' dan ı.anını nı('ı da P ' 
dir. l<'necektır. • • • • • • • • • • • • • ' • " " R•lli <1r1 

111& 
~-------------~---------------- geçE'n İhsan Onur'un :ı~ıığına "' o 

değil mi?• 

•Galiba Baa 
man oldu gıbi 

daha uzun z.a· 
gelilOr.» 

(!Öyle, bu Queeg'in emri at· 
tında ~ aptığımız. sefer asağı 
~ukarı ri>nesııns kadar uzun 
stırclll . Eh, umalım ki şimdi 
kana susamış bir halde olma
sın da bize izin versin.• 

Queeg yatağına uzanmı , 
hem esniyor, hem de eski bir 
Esquire mecmuasını kan5tı-
rıyordu. eTom bir bakayım. 
Galiba l Kasımda kayıtlı res
mr ya~ınlann demirbaş listesi
ni vermen gerekiyordu. Ver· 
din mi?• 

lla) ır efendim. Bildiğiniı 
gibi her ı:ün denizde idik 
ve .. » 

~Geceleri de denizde değildık 
ya. Ama romanından bır hav· 
Il yaznııssındır herhalde. son 
gün:erde Her gece çalıştıCını 
görilyordıım. • 

cEfendim, listeyi bu 1:ecc dö 
niince hazırlıyacağıma .söz. ve
riyorum. HattA btlıUn gece ça· 
ıı smam icabetse bi'e .• 

k k 1 b b, t çı',arılacaı- ~~ ..ı çarpara · ·ırı masın:ı st e ıye " ı.ıır· 1 <". 
vermiştir. Yaralı ilk Yı:rdım çok olaC'• M • ı 
hastanesine kaldırılmıştır. snıanmatar W' 

T k d C l S fl·rıh·rrektır· ı"'t1' a ·sım en geı;en emii • ov- 1-r. w • 
,... tf'r·ıı.rri ceY <ııll' dan idare inde'<ı 0452 p akalı ıı , 

hususi otomobil Hilmi Ertürk'e lığına uıa~~d .. ı ~ 

7. 
çarparak )ara:anmasına sebebı- aı ~·ok dtfu s'1 ,~~ 
.vet vermictir. Yaralı İl'c Yar- Amın 11 • ,,ıııı 

~ - , nıı • 
dım hastanesine kaldırı'mıştır. ustune · ğılıııl ~ 

Z 
Bunlardan başka dün şehrimizde sız. otdıı ıc 5t p 
5 taşıt kazası daha olmuştur. Yine S"k~:~:ııo1P'ııt )I 

• a~ rıca çı-:;itli para ikramiyıoleri 
• hesabınızda en az 150 lira 

bulundurunuz 

r b 1 r yeler ' " ,. ( 1700 ırayı u up tes ım sıılanma~a~·,rıl'' s> 
eden gemici lardan şıki rı G· :1e 

Şehir Hatlarının Dolma bahçe Ser "• l,ıtl 
' J'f."' '~ rıpuru ~\'Velki akşam ~Jat 18 de O:" . •' 

Ada seferini yapmak üıere Rıh· ;\figros i~'r~;oJ;ı.ı' 
tım is~elesinden yolcu a.iırken ti~ l'tC g~ı:t ~1);ıt'~J' r//1 
17045 sıcıl numaralı ;emıcı ::'ılus- ı r>isiırı•ıl 11rııt 1<! "/ 1 
tafa Ya\'as. bir kfığH içinde ~a- nemiz. ı-rıı~ f tf 
rılı 1700 lira bulmu• Ye gemı , rl 
kaptanına teshm etmi tır. Du- _ A tl \ ı•~ 
rum hopar'örle yolculııra duyu-1 r 'f ı' ,·ı' ş' f 
rulmu~. para sahibi Akif Sütsl 19 1\lıt' ,,ı ti 
mliracaat ederek parasını a:mıs- c.~, w~\"ı' 
tır. Ay 5---c;l • _, ~\f\ 

Tekstil Federasyonunun Rt':\ti t37!s.,,. 11 d 

kongresi ı HiCRİ 1
3

' ' ' 
~ 

SABAH ıZ 1 

ÖGLE 16 

lKiN'Dİ ı;j6 
AKSA~! ~ 4 
YATSI o:~~ 
i~tSı\'K ıre ~~ 

C.ll"ıe~r •'' 
•e r~sııııt,.,.,,ıı•' 

ı•ıtr 

Tekstil Federasvoncnun mu· 
tat yıllık kongresi 4 5. 6 hazıran 
tarıhlerinde. Eminönü Talebe ıo 
talinde yapılacaktır. Federas
~·on. bu maksatla haıırlıkl•rır:: 
tamamlamış bulunmaktadır. Kon 
g:-enin çok heyecanı ı gececeği 
ve tekstil'e ait birçok mest>1eie
rın teşrih olunacatı tahmin edil 1 
mektedir. ' .:.---~ 

C~- A.K.VA/lDAll 

Kaptan başını salladı. tBe
nim kendime ;öre usullerim 
var Tom. Bunlar. insan tabia· 
tını rnuşahede etmenin netice
leridir. Cstelik de, sana ı:arip 
gelecek ama, ben çok yumu· 
şak kalblıyimdir; sana bir ıs· 
tisna yapsam bunun arkası :e
llr \'e bUt!ln sistemim mahvo
hır. Gemide, sen ne dersen de, 
.hiç olmazsa nizamı şekılde i· 
dare edilmektedir \ e Eimdiye 
kadar da 'hiç hata iş'emeınişin\ 
dir. Şahsi bir ~ey olarak alma, 
ama, liste verilinceye kadar 
müsaade edemem.n . 
• Keefer ve Willie o ıece lls· 

te yaptılar. Yaparlarken roman 
eı en yakası ar;ılmamış küfür· 
lerini savurdu. Keefer esasen, 
Oueeg'in bir yıldanberi gizli 
ya) ın lar muhafızlıtını devret
ml!sine müsaade etmemiş olma 
sıııa içerliyordu. Pearl Harbour 
da Queeg Willie'nin talimna· 
mt!yt ö:reninceye kadar mu
hafızlığı geri almaya icbar et· 
misti. Bır kaç hafta diyordu, 
fakat de\•ir muame'esini her av 
geri atmış durmuştu. 

~ 'ihayct ben de o deli eani· 

yi ıkna elrnefe ~·alı~akıan 
bıktım.v Kt'efer heın homl!rda· 
narak kitapları kasadan çık.rı
\er, hem de anlatıyordu: Cun· 
kü anladım kı, ben AmirJI oi· 
sam bile. o benden bir derec-e· 
de üst bir Amiral oıarak ka'· 
sa beni Caıne'ın muhafızlıj!ır.· 
dan ayırmayacak; çünkü hcr"f 
beni yal"artm:ık l!lksünde:ı 
,·azgeçemeı. Bu herif kla~i-t 

bir psikopattır. Tam bir o~i· 
kolojık etüdü yapılırsa, Jukes 
\'e l\allikaks'ın etüdlerıni gol
gede bırakır» Bu min\ aJ iiıe
rine saatlerce söylendi dıırdu. 
Willıe baz:ın sempati gösteren 
bir kaç ~ey söylüyordu. ta;.at 
bu ı;özlerın onu hınzırca eğ
Jendird if:ini ı:ıılemeğe ço!ı~ı
yordu. 

Ertesi sabah Keefer lı~te\ i 
kaptanın kamarasına götürdu 
ve Queeg'e wrdi; gülümseye· 
:rek. •Montauk'a gitmek lç!n 
motörü musaade eder mısiniz 
kaptan?• 
Kapıan: •Müsaade verilmi • 

tir. Te ekkür ederim Tom» di· 
ve cevap \'erdi ve raporun say
falarını kanşııraral; «İri .. Q•en 

celer ... diy c ilave r.tti. 

• Willıe Keith de beraber :cı 
mek istı)or kaptan.• 

Queeg'in suratı asıldı: • Ni
~·in :elip kendisi ızın ıstemi· 
yor. :'ıfaamafih onun budala 
yüzünü gormiycceğim ıçin da· 
ha memnun oldum, bari dai
ma- geciktirdiği Pasifık Komu
tanlı~ı \'e Başkomutan!ık me
sajlarını da tamamlasın ora· 
dan.• 

Keefer güverte~ e çıkt:ğı za
man Willıe onu bekliyordu. Ü· 
nıforması yenı, ayakkıtbları b!> 
):alı o dutu halde neşesizdı. 
aTom, uç· ak 1:emilcri ~idı) or .• 

eNe diyor ı.n7• 
•Bir iki tanesi kln:ılıı ı:trdi 

bile. Monta:ı!, da demir ahYor" 
aBakalım• Romancı kaptan 

köprü.>üne fırladı. Kllpe,te~e 
dayan;;rak kuzeye doğru bak
tı. Dört uçat' t'"mi:ıı C:ıine·e 
yaklaşıyordu . \\'i'lie ıBclkı dt-

"Üney tarafındaki dC'111lrlemf! 
yerine ~ıdıyorlardır• dedi fa
kat Keefer hiç cevap 'e~me
di. 

Ba !arının U tünde ~rl oir 

----------------------------------------.......... ------·-----------------------------------... --·-----------------~----~ 
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~ $iıiZij] · 
~fılılar için 

n bir şans 

ll'Tlli~ 
t'-ıeı k~b~LTEMUR KILIÇ 

1 ıne~in . .,, a ın lıu ıey farlı.:· 

b._~ sı 0!~a itıınat re' i almıc: 
\,. ~ t ~lll\d'I.• • V 
'C1 ı. 'e gc ı .. ı halde gereı. 
~ "{iıı llılih're)u;~ bıitün Batı'lı· * Komünbtleı·ın (:uııte· 
~1.::ı bııılllı ıın bir bezinıcti ön· maıa•ya silah gönder· 

"111 d~ ll)or. Eğer Laniel dikleri bildiriJdı, 
~ ~i ~~!'S ol a)dı, l•'ran a * Pakistanda l 1 I..omunisl 
~bııtiiıı ı de sa,·aşına ener- te\ kif edildi. 
~ '1-tltti ~lacak, Cene\TC * J<'aı. genel valı ·inin de. 
it: '~ \t bö Usbütiın çıkmaza ği5tirilec-eği bildırildi. 

Milliyetçi ve Komünist Çin 
arasında çarpışma oldu 

Taipeh fforınoza), 18 - ~lil:iyetci Çin l!ııva Giıciı komutan 
lığı bugıin yayınladığı bir tebliğde, ·"illı~ etçi harp uçaklarının, 
bir harekat sıra~ında Çin kız.ıllarına ait bir harp gemisini ba· 
tırdık:arını bi:dırmiştıı-. Tebliğe ;öre di~er bir harp gemisi 
muhtemelen batırılnıı~ 'e Ru~ lapısı tepkili bir ~lıg uçııJ:ı ha
!ara uğratılmı. tır. Bu tun bu çarpışmalar Sanmen körfezinde, Kı 
zıt Çine ait Şanghay imanının takriben 50 mıl ı;tinc~ınde Foı· 
moza adasının 275 mil kadar uzağında ceı e) an etmiştir. ı,~'1-tl ıa, 1.Heiıkıe komüni ı· * Milliyet{·! " L.omuni t 

tijl \jbtikoıork ısaha ında " gc· ('ın araı.ında \'arpı ma A 
1 ~~ı. t ba~ar 1 bU.ımdan bıi· oldu. 1 ~ tom ışm arma 

~llıı j hı. elde etmiş olat·aı. ~. --------·---' 
ı Dönmek emri alan 

Bir Rus ~ ~~ki.r~~:t ~i:':~h~:':~ lngiltere' de Maruz kalan Japon 
~'fı' ~ııicı•· dcğildıı-. Eğcı· Ba 

~ ~ıı basa •n ikı rey farkla ı.:a Bı'r cı·nayetı'n Balıkcısı o" ldu" ,t..~dd~t ~•nın temin ttli(Ci kı _ 
~'41tııı~. arfında ıı ·ı nılı' ç·ını· . -··ı ... ın D Anadolu .~jan.ı - ...... ,Rltd rr~ .. 
l~dtdeın~;§terek bir iya~et ı urusması Tok)o, 18 - Japon denızcilerl Roma 18 - Si)asi mülteci sı 

1•k'~ beııc, erse, tehl1kc çol.: 'A d 
1 

• . araııında atomik ı ınlaı·a maı·uı. fatiyle ltalyada kalma~ı mum 
~ bı eı;lı;j • d I na o u "ıansı k I b' k . k 

Diplomatı 

-- -

~~;f!1:!tf 11 .. tri-Ilti-[tl!l~ 
Bu vatan için .. .' -- .;; - - .. 

Bugüu 19 .'1a)l'i 1919 un 
35 ind )ılı. 

I.ok<tllerde. m<')danl;ırda 

hararetli nııtulı.:Jar <:t'kıır·, 
tek. 

Rad) ol arda inkılaplar 

meuııundil ite.in laflar edi· 
!etek. 

Gazettlerde l\utıanıa be· 
) annamtleı ı yayın lanatak. 

Biitun bunların . onu elı.:

erira Ö) le bite<:ek, 
• 8iiyıık ,\ tatürt., 'r.nin 

iıindcyiz.• 

Ye ~arın )ıne fe Ji, tak· 
J.;elı adamlar okaklarda ,ı. 
rıtaraı. dola'ıataklar. 

nem de İl7l'rinde oldu. 
gumuı .\ taturk'iın iline 
ba~a ba::;ıı. onu biraz daha 
kaybettirmegt' çalı a çalı· 

~il· .• 

fü'\'ET Gl1 Rl:SJ~ 

~ t r kkild ın. en da ıa Londra 18 Geçen av Betıy ·a manııı ır sonucu o.ctu~ıı sa· ·un ı ·en. bu fırsatı reddeden I 
~~it ııııınıası e be!ıreeektir. Grant \C 'Juııe ~lalins adlarında nılan baıı ~eni ha,talık h:ıllrri b r Rus dıp'onıaıı bugün Roma Arjantin'e satılan . . . • 
~tııı~tıf~ \e ~~rc~cn. ey l'r:ın iki ::enç kmn fi·umilne ebebi· ı:öriılnıeğe baş adıl!', ~i:ıi. dıger ~a\'a al~n!ııda: SO\'yct!eı: B"r b ~ d I Zl \.\RET - Anı.ara Yardıııbe 'enler Derneğinden bir hl') et < uınhıırb:ı ı.anı 
;:'•, ~ır. A ndı Çınide; de - ~et verc!·ğ ni tıraf eden bir kim taraftan da bu ışın aı·.l manız lı~ıne donuyorum demı-tır. f. ug ay ar 

1 
Çan.lı.aya'da ıi)aret rtmi lir. 

Ctlal 

, > ~ lliııd ı ~en'f-a 'c lngil· )evi mad~e ;aboratuar;nın mü· kalan bir denizci de öl:nü5 bu- talyan polbine göre adı l\'aıı . 
1 ter~.~ <\ )'~ınının ne de Gü· duni Arthur Ford Clerkcm\cll lunuyor. Bıkini denemeleı·i sıra· Bnııse\ olan bu Rus Atinada- Rı~ de Janeıro. 18 ~.\.P.) .. - ~ · - • .. _ = 00 

--;--- r:rıo · 
~tıı ... "qltlııı .anın komünl ile· hk h • k 

1 
ında atomık ışınlara marl!' ka· ki So\ ~et elçiliği nıen:;upların Brezı ~a buğday ti'\ ı:.ı n.ucıuru 

"'- ·ııı~ tsine t f ma ·eme .. ı uzuruna çı an mıs . . . ~ . \I AbauJ· 0 Ü" vlık iht' . ı ·"' ı,~ 'e Ce ara tar olma tır Ford mahkemedeki ifadesi l:ın Japon denızcılenndC'n hır dandır. Ronıadaki Rus sefare· : ~ a. 1) ac. r· t' liftcrı k nenedeki komü· . d ' B . G. r k rüzbaşı 7 mayısta Ban;kok'ta ol tınin b"r oıoıııob tir.e a:elace!e mın edecek mıklarda buğda~ın 
'b: Cote ' abuı edcmi}ccrk s~ra~dın a. etbl~ ı an ad darğşı mü tür bindirilırken yanı.na ok ulan ~abancı mcm'e\etlcre sıp .. ıış e· 
ı. ~1 •''Can gıtgı e anan ır sevgı u) u u . · . . d" ıct h b ld" · ·. ·· ... '""·il .. l e Yapı!ucak ev h ı h "k • . Dığer taraftan T0~vo 'a "C· bır A. p ıııuhabir'ne İn"·ıtı'zce· ı mı o Uı.unu ı ırnııııt:ı Sı-"-,-:"it q ndı ç · nu \e onun ıs erını ta rı • ıçın ' · • · .. • · · • · · .ıoo oo b ı k b_~\ııt t aı111a ını'dt: a ı.:erı asıt kantarıdin yutturmak yolu· :en haberlere ~öre. A~·ustn'v•· •SO\'yetlcr Birll~ıııe dönüyo. parı' er o tonu u mıı ·~:ı· 
1;.,.ıt.; ını -.actaınak o· na .,·tt ğ ni slhlcmi•tır Ford bu dan donen Jınlsu .\faru yük ~e- rum Herke~e bıld•rın demi • d!r 'e bunun 30 000 • on•ı ·ı~ur-1 
t, .\ıne ı. k.ı ıl ı d. 1 'misi ta'1aları ara:.ında da ato· tir Poli gazcıecılerin Brut e\· kı)e, 70.000 tonu 1'1•1landıya, 

kc' t ft rı,.a h h . . rna ·sat a nıue:.sescsın e ı.-a ı an I . · . . . .. . · .. ~ '>00 ooo t K ada · 100 ooo ~fi ~lılııa 1. ' er ııde, dı· gen kıı.lar n i•tiriıkiyle bir eğ· mık ışınların tesır'erını go3tenr ile goruşme'erioe rır~aı \erme· ı- · .onu. an '" · 
1-ı• Clıır11 i kabuı etmese bile 

1 
ç ~ ~ b . d ..• ı mahiyette )eni hastalık al3.met· ınlşlir. tonu Ar1aııtın tarcıfııhlaıı \crıl·, 

f.ttL ıı \e d 1 • ence tertıpemış \e u aıa a ıc; 1 • b 1 . t• B . d d mektedir Tiırkı\eıe d·hı e\•vr 

~~ • ·~di•~ . 0 ll) ı ı ıle A lcrine birkaça it kanıarıdiıı kris erı e ırmı~ ır. u geını e <'· Buradaki Ajan~ \I' "aıeıe- . · · · · · " 
Q\t "nesıne . ı b·- - nemeler a.sınd d· h n· r • " ,ıparıs edılııuş olan !lllOO ton .\ ~illa )o aça 1 ıali ver'e tird ..,, ı.ekerleri Beti\ sır a \e a a so ıııen~uplarına ınııasıı b r mek . . . 

,.d llıttık ınka~a kauıınara· Gran.t'a • \~dir;;c,c ınmaffak ~ı ı ~a nban 3)'tnda Bıkini bö';bin-ı tup gondt-ren \'(' kendi ini buğday ı e Breı_ı'ya)a ı;:elnıış 
ı a ı_ a atılma • • d g ·m· ti . . s bulunmaktadır. Tur!\ ~ıunda\111ın 
~~~. ~t'ilet k }ınca, an muştur. Fakat a)nı şekerden Ju en eç ış r. ·Hur bır Rus olarak tanıtan ton 68 Kanada bu7rda "mı: to. 

" ~ı 1 espetmı)e<ek '1 ı· d . b ı· ' 1 nıe,.hu! b·r h B . B ' ıı ', .1 '- u' dc,·a d k· ne " a ın. e 1 emı .. \ e u ı aç.ı Akdeni:ı Mıntaka Komu· ' . a 1 
' nıısev n. '~ 1 nu 75. Fin Andb a bu.;da~ :nın ı 

\~ ._llt m e ere sekerler ıkı kızın o.umune >ol ıı~a .. ıllıca) ı ta arladı~ını ılcrı tonu 88 \<' .\l'İanıin buğda\lntn 
. -~ o\ııntıı b . • açını ur. tonları Malta' da , ,ur?ıus1ü. ~luhtrmelen a~ ııi ha tonu da 108 dolardır. · 
~ ~ il~ )oJ atılılar ıçın - berı alan !tal~ an eınni.)-et ıe . 
~ .. lttıt~~')i ı.·koalıyo~: Cumhurbac.kanı Kıbrıs toplandı ki atı alana birçok ivil memur 
·' .. ''if b .... re ~a\ :aşı gl· 7 

' 1 ·· de · · B · ·· ~ ... ta,.~: ir rn·· gon rnııstı rutse\'. Atınaıia.n Universite'deki i:ıahlı or-
~ ~--..,,,ar . ud~ha2e ya~· heyetini kabul etti . Ankara, .18 <A.A.) -:- Ue- bura)a. beraberinde b"r Ru-
\ı,~l'l 1 1 

Uttdı bo)le bır nıı multefık kunetlerı mıntı- kadını) la "e'm"ştır kestra konserlerinden 
'-~G Şa~ıe~ledirle.r. Zi· Ankara 18 (THA) Cum ka kumandanları an~ında bu-~ 1mı " k b ' h 
'"M_ lla\h lar icinde 1e.k hurbaşkanı Cclli'ı ·B~\'a;-bu nü~ gün )talta<la bir toplantı ~ apı • " \Oladız bı~e :dıud. u 'VJ a:an .. şa u~5 ikincisi verildi 
,:'i~""ltıe ~ )'ukün t-,_ • • .., t . •r 1 K "k .u • a ır ı ıa ı erı surm , j 
~~ lıö ~,C:t'kler . e .... ım aat 16.30 da Çanak.) ada Oe- mı . ıı. op antı)a. , uzey .. , . · tü: Hrııt eı· Atinadaki Rıı~ el· fstaııbul Pnhtrsitesi Talebe 
~ ~\le hl dır. Fakat • nizli m· le•vek•lı Dr Baha ~k· • denız kumandanı o.ar~k denızı ç"liğind ı: zil S t 1" t B' . , . T 

~4h. ııı•ı1, .. ~ ınıidahalf' için cı·t \'e \nkaradakı Kıbrıs T.iırk ku' vetıeri kumand .. nı Amır:ıl kı ı· ı 'el\'Dı, l . O\)te ~? ! 'd "c ş rlığının. •'en Fakiılte ı kon· ı 
b.' ·"I bıı.ı "cırc'"e b . .. · s d k \ il . • • k t . ı ı a ı ·' ıı n ems•.eı:.ı ır. !eran~ ıı onundıı teı:.t"pled ği i:~!llJ~=iıı1ifiil 
~ , 

1 
llrııııa ın; . cnztı Kultür Derneğı rcfakatınde 7 · _a ı . 3 ıncan ı t~ra e mıs 1 Sov) el er hu ah~l'ı Bama i'· izahlı orkc tra kon er~er nden ıı:: 

~ "1.1le 'k ~ Ji:amboç'un . kcrı polıııl,asın;ı daır muıı.oı 1 .. • or ara. 
\[.laıı~ .. ·aos , '.' bılhas a k.şıl•k Kıbrıs be)l't rıl kabul ıtır .• Goru,~nelerde ~~tonu~ .a~ı tica eıleb leC'f'ğirıden k ·k k ıkirıei ı ılıln ııaı ııı de \eri'· 

~ t~t, il\ .ı~maıaıını htr. ctmı tır. • kararlar alınacaktır. ı.ro,koı ıı~ a rlonnıc ını emretnus mi lir. 
Ankara'da ) apılan gendik ı::ö~ttrilrrindrn hir gıinıııii~ 

"'ı•·~ı Heyet. Cumhurbaşkanına Kıb lrrnır. Bu kon erdr \lııhlt •in Sadak oyuncuları yakalı-\.~4t•ı 1ltıı;qe 
1 

. rıs 1'uı·k kızlarının Medıklerı D . l . . ı·"' ı elek" " h O k t '~ ~ h"'ı • fınrlı Çınl'rlf: b' .. ü K b~ Tü ·k r •o ı "ao o rra ı et n nnnl ığeı bır ı;ıl.) an darecı son .. are, n 
1 

... r ır r ·es ra~ı 
h· ~ ., ar1 ıı· ma a orlu~un . ı rıc 1 ~ d ·ı . ve koro u. Glück'un f ph'genie yan makı'ne \j~t~- ıl~r n nıc, dana ıı:el . d t kd" t 100 ra an gaz.elecı erf' 'erd ğ be-

•• ~ "'bil :'kj komüni t Çi· ıerı a ~na . a. ım t;, mı --~ • ~ •ınalta: •.\landa hah a.n hüku Aul' opera ının U\ eı·turtı le La• \'t"a~ ( :\"evada) 18 A. 
ı •· ~ tid iıı 1 lıraJ,:ı bıı nı l· b. n Turkun ha} atı me e eler 9 EYLU' LOE metinin bır tem ilci ı buhınnıak r.. \', Beetho\ eıı' n korolu fan·' \ ) ~ • ( . 

"ll'Ja ... :•ır- \ ' n ve 'abanC'ı emel \C entrıka· . . ·. F d' St l .. l" . . . - Kumar ,ehri Las \'e· 

N:
.""fllıır ınerıkanın ,e· . e ta) dı. Brut ev h't,Hd'. kendi taz ı. er ı a 1.cr ın o ı t o ' • k . 1 d ı.. ~~ ııı , :'llıUetıe • il' df 'ar karşısında du) duğu endı· . • 1 h kk • , !arak i-tiriıkivle İC'ra e•mi t'r. "a~ ın en u ·s ~·zıno arın an 

Komünistler 
Guatemr.la 'ya 

" 'tıtıı ~ doğrııdnrınd ,. ın •Clerı arzederek, ann} urdun şim 1 ~ ,ı.ne d ıy~-tı. me ce a ı vcrı ır 1 Ka abalık bir dinle) ıcı küt. birinin O) un salonuna, 10 tele 
t t '"'k n o..,ru':ı d. k d.. K b Tu' kler ne s ütun • .••••lr tlo~li r.ı em ş r. 1 \ ;z) o alma cıhaz.ının baıo.ıı bu u "' iın olma• ara.k· ı) e a .. r ı rı r · 1 •e "nin lı:: i!C' takip etıiği kon 

6 

-~t ' k t ıo. d 1 d do ıl•~•" "" •-r ~·"•!> lu.nduğu bir batar) a ) crle~tırll '•n<'ı3t~d Pr~~1 

.. 11.ıt.. . · arşı } a? ı;ı . .) ar ım ar an Mau Mau'lara ait film &er ba~arılı olmuş '<e uzun tı· Washin .. "ton, ıs_ n1~1·~ıeı·1• Ba ·ı « k 1 d n etıarl ğın un ol•b•hnn•ra miştır. Bu cihaz•ar vasıta ı} la ~" 
"~' lıı.ii ı 1 )olun derhal a)ı erın mı n ı ı s • zun alkışlanarak tekrar i tC'n· o;> uncuların bütün hareketleri kanlığı dun, muhim miktarda sı 
~~ ~lİndur: Fran a· m~ş 'e ~un:a1~·· ~nr~ y~pıla· 1 Q " ::> çevriliyor ,, mi tiı:. en küçük tcferrünlına kadar !ahın komünıst memlckeller ta· 

~ 'e b la sıl5.h ~ardımı ca _ sosya · u ur~. 'e e ~~o~ 1 ~ Bunun üzeı ine e~cr;n .on kı • b"rkaç m·su büyüıülmüs halde .rafından solcu Guatemala hıikü 

' Silah gönderiyor 

~~ llQlj ~le ortadan ('t: ·• mik Y•rdımlar hakkınd dı ek, ·s Londra. 18 <AA) -- Kema- mı: tekrar çalınmış ır ekranlara ak. ettirilm<'kte \e hl· metine :ondcrildığini biidirmiş· 
.. ~r d" kalkınca bel· terde buhınmuşıur. •· • -, da Mau \fau tedhişçılerine kar l" b' ,.1 · ... t tab· tır. Sır tebli"de Dı~i.:leri Bakan .._'et dah ' S . ' . A k O Q Ş EL 1 EV ~ .. · . . . ııç ır "'rı UC'ıe ne e yapanlar bu surete )a'.:alan· • • ~ '~,.;t bir ll a • eanı;ı 'ba ıa 1 urıye nın n ara "" ~ı gıı ı,ılen lıarb~ cı.a~r b r !·1.m olmadan: sırf ku tun~ h zıııet ıı· maktadır. lığının bunu vahım bir hadi~e ıe 
~ı...~t. , . ttıct'! almak ı· At · ı ·t . :{ hazırlanarafı bıldırılmekttdır. macı~·ıa \erilen bu kon er!C'r Gaı.ino mu"d"Liı·.·ugü, pı·ofc•)'O )akki etuiı bclirlilmekt<'dir. 

L1 t.~l 'rli k aşemı 1 erı • .. f<' ı · ts · hl k ı· 'I J • D · 1 · B k 

~- \i%kedcı·J"rı.e bu sa -"':Ukara _18. (1.H:~) - S~_rı· :) l:\lau lıderler·~d~ .b r olan değıl: bii•iin \ mat e\erJeı.·in yüziıııdcn rrazinonun yılda trolıı altındaki memleketlerden 
·~. ~ tlde tı\Ht1crılr . ' . i BiRDEN ... ımın. nıı .en ıe ı ;ı aau')alnız iiniver~ıte gençliğinin ne! hileci oyunculann hileleri ışı, en a·anlığı Sovyelkon 

~ı-, le\kle \atılır- yenın .• ~nkaı~ elçı ı~ı?den oğ: :ı Sımha· nın ı mını ta~ı.)acak- nıenınunhtli•ı' muc p olmakta 100.000 dolar zarara "irmekıe gonderılcn bu sılah:ar hakkında 
~ 4 ~ dt\lnı renıld.ığ_ıne gore. elç lı~ askcrı i Huuu.1 hıl•• ::; ur. dır. · olduğunu. halbukı 10 objektifli fazla tafsılat 'ermemi., fakat bun 
~l·~ liıııstıer l'ıleı:ken -lıal a~aşclı_sıne .Gene:aı .Talıp Da· ~ ~u"'"" elanlar ""' 3 Payla,ılamıyan çocuk Dünkti kon erle bu yı ki mil· bu hi'e yakala)ıcı makınen·n !arın cumartesi .:unU Alfhelm ge 

) 'lo biı~e hır ı~ütarf'· ğıstanı l~)ın edı.ıu_ıştr. • 1 hm' .ı .. ,,,..,ı~r. ::\ tik faaliyetıne on \eren Bır- kendilerine sadece 40.000 dola mislyle Guatemala'~a ~eldiğini 
\~tıı Aı~adAın~rib'nın D.P. nın Kır,ehır seçımle· 3 Cenou. 18 (A.P.) - 1951 se· !ık, :elccek )I' bu kon erleri ra malo'du~unu bildirmiştıT. \C halen Puerıo Baırio:. !ima· 
~ ~il a bır .. en i d ld ıo. .. d h b [" d bl · t nında takvıye cdi!me.kte olduk 
"t, f..:;"ttııak h e.U\ : rine itira:ıı reddedildi Cı.u.ı. ...; ne! n e ayrı 16ı .. ocasın an oğ- er an eş g ın e r tertıp e · Dünya ticaretinin arttırıl-
\...:.__ ~~ı tatb· u u undakı ~ unu almak için muC'ade <'Ye -.::i- mek kararındadır. !arını bildırmi.ıır. 
'~tt 11" ı:erekmek Ankara. 18 (Anka) - D. P. YAPI KREQ•[ --ı ri~mi~ olan 'N.irk tabihetindekl Diğer taraftan Talebe Birli- ması teşvik ediliyor Dışişleri Bakanlı~ı ene

1

ce bir 
~tL ~a .. b·iri· tarafından Kı~ehır cçimlcri i· !"° 1 ve .. :. Bayan Sake Balta.\ an dün niha· ~i. bu kon erler n "erçeklc~me- Alman limanı o an fakat ~im· :ı. ~ q • k • • • I 1oo .. ., " Wa:,hıngıon. 18 (US I::ı) Bir· d. p 1 l d b 

'

, .q.. 11.\ıı tııı ı tc hare· çın )apılan ıtiraz ınce enmış 'e El. '-' \'et oll'una kavu muştur. 38 .va· inde biı\ ük ,·ardımla\'ırı "Ör· ı o on,ı.anın c ın e uıııncı:ı 
'4 "''" da k v k k · ı· ı K h" .., ı> ,.. leşık Amerıka 'Ikarcı Bakanı " tt" 1 d b ·ııı 

"' q t oı · · · c " p • ı k d ' " ~ardımcısı Samuel W. nderson Alfh • • · k ı ld ;,· · 1 \'ltık'-r· ı.ı ro · tam.tan ~ u • e • Seçım ,uru u ırşe ır BAN KAS{ ~ .ında olan Ba"an Balta.\ an dü.1 dü,.ü linh er ite rektörliiğilnc .,ıe ın ımanın a u sı hların 
1. ~!at r.

4 
itıı ta . mazsa ı.nı· seçım'erını "" · n n ·atan ı· Be trid"e "emi i ile Bueno 'e Kon en atuar m"nsuplarına e•m c :>'U " lı ı"'ını de ı a· • "'~ık · ı d h h ı b. ).. 0 .. diln)a ıicaretını ~enı !etmek i· t · · ~. ltı # 1 uierın· ğını ve seçım er e er an2 ır 1- Aires'e hareket etmiştir. te~ekktir etmektedir. " c mıstır. ı, · tıstere.k bir ha· }'Olsuz·uk olmadığı kanaatıne nr >- • çin bir te,:ı\ik olmak üzere Bir· Wasbin"toıı'da 
llıt td'l . • 1,.ıu111111111111111nntL; le ik .\merikanın "Ümrılk tarı· ., 

•

... 1 nıelıdı r. mı~tır. BU AKŞAM .. '\'~·hı t 1" (AP ~ 

U 
.. ' ,, • feleri.nin ıedricı ,.e seçici bir .e ..., ng on, u ) - cum· 

1' 
kilde goıdcn J:eçiıilmesıni fatc· huri~ etçı mebu~ Pıı,rıck Wlıing5 

1JNL 
s A R A y s j n e m o s I n d o mistir. bu;:ün Temsikiler .Mcclb ndekı 

AR ~a~~g U ro@~ 
Andcr~oıı, Birleşik Amerika bc.>anatında, komılnıı;t nıC'ınle:..cı 

' 

( 

6 O & • O • l)ram .. Aşk.. Şiddet ve ihtiras dolu bir fılm : ı özel serma)e.sinin )abancı mem- !erden Guateınala)a \.ipılan i· 
~ Jeket:ere, bılhassa ~cli,.mekıe 0 • lflh 'e askeri malzeme ~evkiya 

~ G İİ N i l H K '(] L Ü BE .S j lan bölgelerde >alırımlarının teş tının Panama Kanalınııı enıı ıye· 
•l'rll \ık edilmesi gcrektığini sô) le· lıni ıeh ikeye dusurd:igiıniı Mi\-

ge koydu. Parlamento oyun· mek bir iktidarın baslıca vazl B A ş R o L L r; R D ı-: : ıniş re öı.cl ~cı·ma~enın dost mem lerr \ re Bırk~ı~ Anıcrıkanin 
Janna ba vurmak, muhalefeti fesidir. i~te ala! erdirmedik; Jckcllcre akısını · te ·ıkın do t bu :ıe\ kıyatı durdurmak ıçin 
bölmek suretiy!e gerekli 1'1· !eri, erdirseler de kızdıkları LILIANA SANDRINI ve ERMANO SANDRO memlekeılcrin ekonomilerini ku' •clir'etkarane bır hareket i!• bu 
nun:an çıkarttı. Bir giin bı· nokta bu ya!• vetlendirnıek ıçln hükümetın ter lunma ını ıstemi, ı:r. 
knerdik Alman~ada demolı:· Bu hafta cidden görülmeye şA} an b·r film. tip ettiği ıprogramın bir paı- Gre\ier 
rasi sizlere ömür!• YENi 1STAN8Ul a ça ı olduğunu bclırtmişlir. Guatemala .cıt~. 18 (AA) -

~ Guatemala Kon-crve Fabrıkası 

ZAFER 

l'ABA~CI ~ERMA \'E O.\. 
İli.~ El\l~İYET AR.AR 

J\Jiımtaz J'aik J•enik 150 )a· 
hancı firmanın memlekrti· 
miıde i' )'apmak için mlira(•a· 
atı müna'>ebeti~le bunun h · 
tikrarlı vaıi) etimizin ucti< esi 
olduaunu söyhi) or ,.e di> Ol' 

ki: 
·Bunun bir kapıtü as) o:ı ol

dugu hakkındaki iddiaya ıe· 
lince. bu söZ:ere de vatanda • 
lar, güllıp geçecekler ''e bu 
şekilde konuşanların iktısadi 
hfldiselerde ne derin bir kara 
cehalet içinde bulunduk arma 
acıyacaklardır. Çünkü bugı.in· 
kü Amerika kurulurkan. ~at'· 
rımlardakı sermayenin ~ ilzde 
doksanı yabancı ıdı: hiç bır 
kimse. hatta. en re at~ı bır ı>o 
litikacı bile o ı.amanlar Anıc 
rikanın yabancıların sermaye 
e:,areti altma dı.iştü~irnii ~öy· 
'ememıştır: böy'e bır '"~ i a~
lından, haya inden ı;eçmne· 

miştır. 
Bırçok lwSIZ \ e müııtchlık 

\'atandaş'arı kahH• ko elerın· 
den kurtaı,p fabrıkıılnrıı \e i:ı 
ha' atına ka\ u •uı mak 'e 
mcmlcketın mıllı ge lrıni mı • 

c\bc,ını 'ukselt· 

İKTiSADi \'Ü'RÜYÜŞÜMÜZ 
Habip Edip - Törehan iUı

sadi yürü)İJ ümüze bir tı.tika
met 'ererek memleketi saade· 
le götürmek hususundan ba
hisle diyor ki: · 

• Biz bui:iın bütün dimyada-
ki demokrasi aileı.inin sayılan 
"e sevilen bir Uvesi na:inde· 
yit. Bir yandan Koı e harbin-
de bir avu!: Türkün yarattı~ı 
kahramanlık harikaları, öte 
}'andan da ba. arılı iktıs:ıdi yli ı 
riıyüşümüı medeni alemdeki 1 
erer i me,·kiimiıin bir kat da· 

ha kuv\etıenme ine yardım 
etmıştlr. 

Esas karakteri ıiraat olan 
memleketimizin bü•ün ~anayl 
memleket'erine daha ucuz ve 
daha i)•i gıda ve ham madde· 
ter verme:ıi. ıptidai ınaddesl 
bol olan sanayiin mem'ekette 
kurulma ı \'e istih a'in ucuz
latılınası. \'e bu sa,·ede artan 
ıhtiyaçlarıınızın kendi • anayü· 
nuzle kar~ılanması biıe yakın 
i tikbalde k3\ uşmak istediği· 
mi:ı. en büyük ilerlemeyi ve 
kalkınmayı sa;ııyacaktır. O· 
nun için kurulmasını bekledi· 
ğimız tJlikiımetin artık bu ik· 
tı adi \Olden gidece~inde- hiç 
uphe etmiyor 'llC mU\·sffaki· 

\'etler dılb orut.ıo 

Genslik ve Spor Bayramı Münasebetile 

APOLLO SiRKi 
Öğrencilere Mahsus 
Hususi Matineler Yapıyor 

19 la)ıs Çarşamba \C 20 l\Ia~ıs Pcı\embe ~ünleri ollı·cnci
ler. ~·a:nız l:l matinclenne hil\"i~ e1 varakalarını göstererek 
1 5 lira mukabilınrl<' ş~rcbiltceklerdır. 

Devrek' te deprem işçilcrı bu sabahtan itibaren baş 
Denek. 18 (AA) _ Bu"un il· lamak üzere umu!lli bir ı:rev i· 

çemızde ~aat 16.02 ::eçe o;ta şid 1

1 

l~n etmişlerdir. l§Çil;r ücretle 
deıte bir deprem olmuştur. lla· rın arttırılmasını \ c ı~ ~anhırı· 
ı;;r ~oktur. nın ıslahını talep eımekıedırler. 

Greve 4000 · · · . .,.._,,k · ..,. 
Subayların sınıf toplantısı j . ı-.çının ı,...1&d • eıtı&ı 

bıldırı:mC'kted•ı'. 
1331 yılı mayıs ve haziran ay- Dığer taraftan Kuzey !-fondu· 

larııı~a muhtelit asken idadi'er- ras muz plfı.nt:isyonlarında 40 
den Istanbul talımgah na ge en bııı işçinin katıldığı ~re\' iki 
blıtOn .suba>ların sınır toplantı- haftadanberi devanı etmektedir 
sı her yı! oldu~u gibi 1 !! yı! da Son haberlere cöre i~çıler bu 
bugun .. aat :!O de Harbi)cde hafta içınde a •ı:ları hastalıkla· 
Ordue\'inde yapı'acak:ır. ra kar~ı ilaçlama7larsa muz plan 

HOS MEMO - Köpek Köy'de garip şeyler oluyor!! 

Cenevre konferansı 

toplantısı 

Cenc\ re. 18 (AA) Cenev 
re Konf<'ran ı hAJcn Çın Hındl 
me eıe~ını ınce<lrn ınce\ e mil· 
.. ~kere etmektrd r. • 

I~ ı haber olan hır ka~ naktan 
<iğrenıldığıne ~ore de C'geler Ç n 
Hındı mc ele ının hal i ıçın Frıın 
tt \ e ' ıetminh he\ etlerınce ıle 

rı iırıi en tek ıfle;i ıncelenıe -
tcdırler. 

Oramiral W. M . Fechte· 

ler'in :ıiyaretleri 

Ankara, 18 (.\ A) - Dun hu-
usi bır uçakla Ankara) a ge en 

Güney A1rupa mıittefık ku\\ct
lerı ba kumandanı Oramıra~)Vil 
Jiam M. Fcchtc er, bu aba<' sa· 
at 10 30 da Anıt • Kabre gıdcuk 
A tatUrk·un manc\ i huzurunda 
saygı duı usunda bulun mu~ \ e 
kabre hır çc enk ko) muştur. 
Diğer taraftan Cnmhurba .ı..ı.

nı Ce al Ba\Sr bugün Çanka~•· 
da Oramıra Wıllıam ~I. l rch· 
tcleı"ı kabul etmı tır. 

Bu kabu'de Dı~ l 'eri m~i~'c· 
arı bil~ ilk elçi Nur Bır~ı i e 

i\ATO Güney Doğu \HIJPıt lrnv 
velleri komutanı Korgenrral 
Kendall da haıır bu'unrnı:~ıar
dır. Oramiral Fcchtc... ~aat 
11.30 da da J)e\'let Ra!•anı ve 
Ba,bakan yardımcı ı 1-'aıin Rus· 
tiı Zoru~u zı~arct et111I tir. 

'l'uğgeneral "eber 
hmir. 18 (Hu u i) - İngııte· 

rede 7 ncı Amerikan traleJik 
h.wa tUmcni komııtnr.ı Tuğge
neral Jıımes Se ser bu~ün th 
rimize gelerek karargahı izm:r· 
de olan NATO taktık ha\a kuv
vetleri komutanı Tumgc'leral 
Eaton' a görU mü tur Berabe
rinde P An'ama 'e Harekat u
be:.ı mudlirlcrı de olan Ameri 
kan ha\'a tümenı komutanı. Ro· 
ma 'e Parisi ıiyaret etmek uze
re bugün şehrimızde.ı a~ rı mtf" 
tır. 

------. 
tasyonl:m büylık o'çude zarar 
görP.ccktir. 

Yine Hondunstan ;ele...'1 ha
berlere ı:orc ve'' halinde bu· 
tunan ı çilerın ı:ünluk ~ı)ecefl 
~endika} a 20.000 1 a 25.000 do a· 
ra mıılolmaktadır. 



..... c --------------------------------------..... ----------------~~----... ------------··----- VATAN 

İyi :> etiştirilmış bir isviçre ine li 

Hayvancı ığımızı 
geliŞti~mek 

• ••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• 
~ Aydın' da Danimarka'ltları n ihtısasından faydalanmak ~ 
~ suretiyle bir şirket kuruluyor ~ 
~........................ . .•..••.•....•...•....••• : 
Haynncılık Tilrkiye'nin en 

milhim zenginlik kaynak
ıanndan biridir. Fakat ne )a
:ıık ki buna .ımdı) e kadar 1 • 
) ık o'duğu ehemmiyet veril
memi·, hayı:ancıhğın gelis'ml· 
mesı ıçin esa~lı ted ~ir alınma. 
mıştır. Sana~ ileşmege doğru 
hız;a giden \e medeni alemin 
en ) tiksek refah seviyesuıe ''ar 
mak için ha.> lı ter:ııc•:• •c.- kay. 
deden memleketimizde bu va· 
zı) etin ı~lahı, et, üt, tereyıığı 
gibı gıda madde:erin.n bol. 
temız 'e ucuz olarak temin e· 
dilmesi lhımdır. 65 milyon.& 
}akın hayvan ser\"etine ma' tk 
olan Turkiye'de bunu:ı temini 
mlimkündur. Eski u ul'eri bı· 
rakmak, ) eni bir zihniyetle \'e 
bı'ıi ile çalışmak sartıy'e. 
Aydınlılann bunu takdır e· 

dcrek harekete geçtıklerıni 
memnunlukla ö!!renlyoruz. AY· 
dınh'ar ha~"'\·ancı ıkta çok ilcıi 
~itmiş olan Danimarkalılar'a 
işbırliği yapmak istiyorlar. Du 
şüniılen şekil bir Türk • Da· 
nimarka Anonim ortaklığı kur 
mak, ecnebı sermaye ve ihti a· 
sından faydalanarak miisait bır 
çift'ıkte ) tik ek venm' i siıt i
nekleri yetiştırmek, Çiftlik da
hılindekı fabrikada gerek bu 
ineklerden c de edılecck, gerek 
sc muhitten satın alınacak süt 
leri çeşitli mamullere tahvil 
ederek iç \"C dış pi)·asa:ara arz 
etmektir. 

oanimarka 'ılarla ~ apılan gÖ· 
rü mc bır an' asma ile ne· 

tıcelenmıştir. Görü.me için Da· 
· nimarka'dan tanınmış bir !ır
ma namına bir mütehassıs gel
miş, Danimarka clçılıği bu za
tın saUıhiyetıni tasdık ctmış· 

tir. 

1957 de t!f; 40 400 bin lira 
1958 de ""'~ 45 400 bın lira 
1959 da .. ., 15 150 hın lira 

' 
Yekun l.000.000 

1.400.000 liranın 400 bin 11· 
rası sırketin kurulduğu andan 
itibaren ermayeye yatırılacak 
ve yatırım olarak kalacaktır. 

Çiftliğın teknik is: eri) le Da· 
nimarkalı uzmanlar meş

gul olacaklardır. Bu müteha -
sıslar şunlardır: 

l - Sütçülük müdürli 
2 - 2 sütçülük uzmanı 
3 - 1 Peynır, ı dondurma 

uzmanı. 

4 - Çiftlik mildürll 

5 - l toprak, I besleme 
\•e yetiştirme, 1 iktisat uzma-
nı. 

6 - l Kumcs ha.}"\"ar.:arı ut· 
manı. 

7 - 5 \eya 6 çoban. 
Bir Tiırk idare imır! b:.ılıı· 

nacak. bu do~rudan doğruJ a 
şırkete karşı mes'ul olacaktır. 
Çıftlıkte Türk teknisyenler. \'c 

ziraat ögrenci:eri de t>:ı ıunua. 
ğından gerek Danimarkalı U!· 
man ara. gerek Tiirk personeli 
ne ödenecek ücretler Til!'kiyc
dc bugünkü ücretlere göre he· 
ap edilecek 'e ayrıca bir prim 

de verilecektir. 
İdare l\lecli inde 9 azanın be· 

şi Tilrk, dördü Danimarkalı o
laeaktır. Şirket Ti.irk öğrenci
lerinin Danimarkaya :itmeıerı 
ni de temin edecektir. 

Antasrruıya vanlmış o'mak'a 
beraber şirkf't henLiz. resmen 
kurulmuş değildir. HııyYanla
l'ın nakli için lüzumlu bazı for 
malıtelerin tamamlanması la· 
7.tmdır. 

o ani marka A \TUpa'da ha)\ an 

Bunların ırasında Bitl:s var
dır. Bitlıs imar ve :~alkındır
ma Derneği Ba kanı Abdullah 
Dofru, Aydın si.it hayvan!ıırı \'e 
sut sanayii ~irketi mudürlüğı.i· 
ne milracaat' a birlikte çal ışma 
tcklıhnde bulunmuştur. Bu mU 
na ebclle gônderılen· mcktupt.ı 
denıliyor ki: 

• Yenı kurulan ı:;İı'ketimizin 
A~dın ve mem eketim~ ıçın 
uğurlu ve başarılı olm:ısını 
yürekten temenni ede::ı. Bu 
teşebbiısunliz bütün menı'cket 

umumi dkirı kadar bızlerı de 
sonsuz sevince ::ark etmiştir. 

Bıttıs \e havali i genis ve 
ye,ıl mer'aları sayesinde Y"'" 
tiştirdiği hayvanları ile İstan
bul \"e Ankara ı:lbi büyük şehir 
lere canlı et ihracatçılığı yap 
maktadır. Ancak buradaki c;a- • 
lışma'ar hayvancılık ve lit-, 
çülilk bahsınde pek iptıdai va· ı 
~)ettedir. Çok geniş \'c bol inı 1 
kanlarımmn iyi or"ani.ze ''e' 
teknik biı· ı;-a: ışma ile memle· ı 
kel çapında bir hamle yarata- il 
cağı kanaatindeyiz. 

~irkctiniz. miltebas ıslannın ı 
çevremiz.de inr.eleml''er yapma• 
ının. türcarlarım ız'a teşriki • 

mesai yaparak burada bir ~u ! 
be açma ının mümkün olup o'ma 1 
dığını öğrenmek 1 tiyorum. Bu 1 
husu~taki dü~üncel eriniz.i, eli
nizdeki niııımnanıe, program 1 
brosür veya perspektifin "Ön· 1 
derilmtsini istirham eder, bu 
\C ile ite derin saygılanmm 
sunarıı.• 

Şirket henüz tescil edi'mtdi· 
ğinden Bitli '.ilerin mu:-a

caatlanna müsbet c~v1'"l \"erıl 
memiştlr. Fakat işe haşlandık 
lan sonra şirket bu :şe eh eri~ 
il bölgeleri de ele alma1' tasav 
\ urundadır. 

FÜREYA KILIÇ'İN 
ÇİNİ SERGİSİ 

l 053 ~ılının son jki haftasın· 
da, ~an i bu mevsimin orta· 

sında. Füreya Kılıç, Ankara· 
nın Helikon galerisinde çini ve 
guaş arını ıeşhir etmisti. Daha 
zen~in!eşlirilmis şekliyle. bu e· 
ı;er leri Beyoğlu"ndal. i O;gun:as 
ma F.n titusiıniın Ga lerisınde 
top ladı . 15 .Mayı tan 30 )layıs 
ıarıh i ne kad;ır açık ka lacak o· 
lan bu ser;ide yuz parça kadar 
c~er var. 

Kendı ~ah~i atölyesinde, ken 
di fırınında hazırladıtı çini!e· 
rı. şüpheı.iz ser;inin en Hgi çe 
kıci taralını te.kil edıyor. Fil· 
reya Kılıç bir Iantezist degil. 
Sadece hosuna ::ııtiği için yap 
nııyor bunl arı. Bilakis, daha i· 
lcri :idıyor, ciddi araştırmalar
la. üzerinde .) a~adığı toprakla· 
rın )eryilıünün nere.;ınde bu· 
lundutunu bilerek, dikkatle dü 
~Unerek. itina ile ara~tırarak 
ha-zırlıyor eser:erini. Tab:ıklar 
fincanlar. panolar görüyorsunuz 
Bunların iııerindeki mo:iflerı . 
arkeoloji araştırmalarına merak 
l!}sanız, belki bir Eti çömleğin 
de. yahut bir Sumer tab'etinde 
'eya bır Asur vazosunda ;ör· 
miis olabilirsiniz. Füreya Kılıç 
Osmanlı tarihinin ıengln hafr 
nelerinden de bitmez tükenmez 
ma:zeme topluyor ve hu kaynak 
Jardan aldıklannı, bilmiyenle· 
re de, bilenlere de milkemmel 
modern süs' emelrr olarak kabul 
ettireb iliyor. İptidaı maddenıu 
harmanı, kompozisyonu tama· 
men onun ş.ıh ı 'Ze\·kine \.e bil 
gisi:ıe bağlı olduğu içın, eski un 
surlardan yepyeni bir terkib..? 
varıyor.ı İste mahalli sanattan 
köklerini alan ıamane sanatı gil 
ııümilzün ıevk \•e ihitiyaç:arı· 
na böyle U)durulacak» deme~e 
getiriyor. Hakkı 'ar. 

CınlcHiğin tekniği hakkında 
fıkrim ol mndııtı için, o ~Uzel 
~eyleri dah ziyade resımmis ~i 
bı se}rediyorunı. Halbuki on· 

Zahir GUVEMLİ 
lar resınıl e sUslenmis birer kap . 
.Xıtrkım. ~u satırları ~ azarken 
anatkiınn elınden çıkmış çok 

zari! bir fıncanla kah\ emi iç 
mekıe~ ım. Siz de ıçebi lirsıniz 
öyle bir fıncandan kahvenizi. 
F.nı in olun, d u) acağıııız lrnet 
bamba~ka. Her türlu rı~ a-zı dil 
-zenden uzak. ruhun sekıl alma 
sı gıbi bir plasıik değer kaza· 
nıyor ale lade bir fı nc:ın bile .. . 

Bir de o çini pano'an duşıl· 
niin Renk'CTinin scçi\iş:ncıeki 
babetin yanında •ckillerın ra· 
hat başıbo~'uğu ınsanı kapıo 
~ötı.irüyor. Bıraz kadınca hır 
ha~sa-i~ etın hakim olduğu renk 
'e çizgi ZC\ ki, sızı her pa~ada 
kendine bağlamaktadır. Sade 

Füreya Kılu;ın kudretinden mi? 
Hayır. Belki billiln b ir ıarih 
) ükü de ilAve edilr! iği için . .Ma 
halli, bizden, tlzim, gelenekle· 
rimizin malı o~duğu için. 

Xitekim guaşlarda ayni ku· 
sursuz olgunluğu bulamıyoruz. 
Topra~ın sağlam \e hacimli 
kitlesi yanında, ıru a~. soluk bir 
tfil gibi kalıyor. Onlarda sade· 

ce ressamın ruhu ,·ar. Ama 
çinilerde, panolarda zaman için 
de geri~e doğru uzayan , ka lın· 
!aşan bir ruh haıinesi saklı. 

Ben, sadece !'anatkarın yaptık 
!arına isim \'ermesini beğen· 
medim. Gelin birlikte ı;ıoz ata· 
hm isim' er: Fırıır - Rcquiem • 

Gece ı~ıkl arı • Rliyıı • Ma\ i • 
Saat • Angoısse • Cıuıcıvıı • 
Sarmaş .. Böyle uzayıp gidiyor. 
Xe lüzum var? O güzel şe~·ler 
tamamlanmak için kelimelere 
muhtaç mı:' Kelımcsiz, doğru· 
dan doğruya zihinde U)andıraca 
ğı &eniş intıbaını birtakım !il· 
zumsuz edebiyat illeıivle bu· 
landırmamak e~bet rok daha 

h i olurdu. Resimde, çinide, renk 
te ve çizgide kelınıderin deği l 
çininin, rengin, çizg nin mana· 
sını bulmak yeter de artar bi· 
le ... 

Varılan an'asmaya göre Da· 
nimarka müessesesi 1.400.000 
Türk lirası kıymetinde çıf:hk 

ha)"'\·anı, kl1mes Ye Utçii :uı. 

makine \"e te is'eri temin ede· 
cektir. 19~ 7 de, fiçüncfi yıl so· 
nunda Danimarkaya borç tedi
yesine başlanacak, mih on uk 
borç su :,;ckıldc odenecektır. 

cı ık \"e sütçülükte en i'eri 
gitmış memlekettir. Yapıla;ı 
anlaşma ,.e işbirliğinin çok ha 
yırlı neticeler ,·ereceıi mııhak 
kaktır. Aydınlıların teşebhü ü 
duyulunca memleketin muhte· 
' if mıntakalarında ka'lmıma i
çin hareketlere bnşlanmı. tır. 

Tcşebbııs hakikaten ~·ok M 
dır. Hayvancılığımızı ısla:-ı et
mek, bu mhhim ııe:ır l\3ynıığtn 
dan hakkiyle istüade etme!: 
ıçin bilgi ile çıılışmaktan \'e ih 
tısasın yardımından ba~ka ça· ., 
re yoktur. Aydın'lı 'arın te eb· 
buslerinin ınuvaffakıyet'e ne· 
ticelenerek memleket için sur 
atle faydalı neticeler vermesi. 

sJ.:füilDE - ~anıtkar rürr.va Kılıç, Beyoğlu Olgunla~ma Ens
titü•ii'ndeki l'rgi~inch', çini kaplı ma alarının n guas e erleri

ııin önünde ..•. 
ni temenni ederi-z. 

KURS - Birlt~k Amf'rika)a gitmek i.ııere haıJrlanan SO lı;adıır Türk kara, ha,·a \e denh ubayı 
için Türk • Amerikan Cemi)eti 4 a~1ık bir ingiliı.ce kw·~u açmıstır, Kısa müddet ıürecek olan 
bu kurst~ eğitim 6İitemi washingon•dıld Georcetown Uni\'ersitesinden gelmiş olan Amerikın 
li an uzmanlarının neıartti altında devam ttmektedir. Resimde kursun açııı,ı müna~ebetiyle 

General Ten.l Okan bir hitabede bulunurken görulÜ)"or, 

C\l.İJ"OR~İA'O,\ IlA~L.\DI - Amerika 
Birleşik DevleUeri'nin C~lifornia eyaleti, ikliminin muttdilliğl 

tll' m~hurdur. Burada, yılın hemen hemtn doku7 ayında ·dc
niıe karpuz kabuiu diı,er. v,. deni1 banyoları de\8ın edcr. Yu
karıdaki resimde me~hur komedi yıldm Lucille Bali ile koca ı 

Oe~i .\nıaı'ı Hollywood'ıla, karpuı )'iyl'rek hararetlerini gldtrir· 
ken cörüyonunuz. Son ~ıllarda tel ev İl) onda büyük bir EÖhrl't 
eriinen bu sanatkar karı koc' muvakkaten llolJywood'a dönerek, 

•Uzun Araba. adlı renkli bir komedi çe,·irmi terdir. 
<Foto: l\I, G. l\I.) 

--- 19 • 5 • 1954 ,,/ 

ig!ıJı #Af~ 
Ortaşark v~ İtiüslünıCI~ 

milletler~ 
rA·-m-an_u_l-la_h_H_a_n_ın Kabilde hükümdar ilan edildiği heberi Cel;~~; 

hada gelir gelmez, ordu erkônı derhal harekete geçmişler, 50 

kuşatarak Nasrullah Hanı tahttan indirmişlerdi 
~ L,------

A\\IAXULL.\H 
llAX 

A fganıstan i ngiliz ~ıyaseti i, 
le Rusya siyaseti arasında 

çalkalanan bir emaret halinde 
idi. Emir Amanullah Han ile 
Hariciye Nazırı )1ahmut Tarz.i 
re Harbiye ::\'Aı.ırı Bahadır Han 
İngi•iz dli~manlığı i' e tanınmış 
I:ırd ı. Buna mukabil Emirin 
bli) ilk biraderi ve diğer bazı 
nazı rlar ln~iliz dostu idiler. 
Afganistap enıiri Habibullah 
Han, 20 Şubat 1919 da bir SU· 

ikast net!ce;;inde öldiirül müştU, 
cenaze..,ı Celal Abada nakledil 
mis \'e burada kardesi :Na~rul
lah Han hükümdar ilAn olun
muştu . Bu şehirde bulunan 
de\ !et ricali de bu emri vakii 
kabul z.orunda kalmışl ardı. Ba· 
basının ölUmU Uzerine bil) i.lk 
bir teessiire kapı'an oğ'u ve 
,·eliaht lnayetullah lfan da hak 
kı nı müdafaa e<lememişti. Am· 
casına biata mecbur olmuştu. 
Bu ırada Habibu l'ah"ın Üçiin 
cü oğlu Kfibl"de bulunuyordu. 
Yeni hUkümdor yeğenine b ir 
mektup yazarak Klıbii de de p:ı 
disahlığın i15n ve kabul edil· 
mesini istemi ti. Aman•ıl a~ 
Han, Kabildeki de\'let rıcalır.1 
\'e 5ehrin ileri ge'enlerir.! S!l · 

rayda toplamış ,.e mektubıı O· 

kuduktan sonra gerek amca~ı
nın \"e gerekse ağabeyinin hU· 
kümdarlığa Ja,·ık ol madıklarını 
ileri sürmtiştü . Esasen Kab:lin 
sevgi ve sayı;:ısını kaıanm15 o
lan Amanul ' ah bu Ze\'at taraf:n 
elan ve derhal hiikümdar ı !an 
cdılmisti. Kabil ha'kı bu hadi
~eyi memnuniyetle karşılamı,. 

t ı. 

İ:lıiGiLl7.LERLE 
SA\' AŞ 

Amanul'ahın Padişahlığı ha· 
beri Ce' al Abada \'asıl o tur 

o'maı. oradaki ordu erkanı \'e 
gene; zabitler harekete geçmis· 
ler, sarayı kuşatarak .Nasrul

lah hanı hal etnıislerdi. 
Bu hadiselerden bir müddet 

lsves genç kızlar jimnaı· 
tik grupu geldi 

Türkiye Beden Terbiye i Öğ· 
retmenlerl cemiyetinin davetlisi 
olarak ~ehrimize ge'miş bu:unan 
İsveç genç kızlar jimnastik ~ru· 
pu 26. 27 ve 28 mayı~ geceleri 
İstanbul Spor ,.e Sergi sarayın
da jimnastik gösterileri yapa· 
caktır. İsveçli jimn:ı.stikçller şeh
rimizrlen sonra Ankara~ a gide· 
rek 30 ma) ısta da orada t;ösle· 
rı 'erini tekrarlayacaklardır. 

-o--
* fİak!ldar Poıu l'ta,..kollarını Yap 

tırmn Oernetl Sellml)'ede lnfll ettir· 
dlCI yeni karakol binası ile Aıaturı<"· 
un bllstb d!ın Ulrenıe açıl"ll!Ştır Tö 
rrnde Vail Gökay ııc Emniyet MIJ· 

Amanullah ilan 

sonra, İngilizlere karşı şirldet
le bir mücadele başlaınış, Celal 
ıbad \'e Kandahar cepheltrin
de İngıliz ve Af!?an orduları 
ç;;ırpısmıs'ardı. Kah mağlıib:· 

~et ''e kah gallbıyet l e devam 
eden sava~lar neticesinde iki 
taraf arasında bir mütareke 
imzalanmıştı. Bu mütareke al· 
tı a~ lık bir tecrübe dene~in· 
den sonra bir sulh muahede-
.ı.iy!e teyit edilecekti. İnı;ıiliz:er 
A.fganis~anın fstiklAtini tanı

mak zorunda kalmışlardı. 

RUS • AFG,\!lo. f 
l\IÜ:SASEBE'fLEJ? ~ 

lıulı• 

Amanullah nan. .cet 
fi)" 

Veli hanın ·nı ıı 
bir sefaret be>·ct~e)et )1 
gondermi1,'ti. BU • 811ııı' 
'ada çok i) i ~arşı• ı.t~ 
zat komünist ııde~w~ 
fından kabul ed~ıanı ıtı ~ 
muzakerelere baf ri de 
r\Ca ilk RUS sC 1 

gelmişti.. ist' arP 
Rusya fe .ı\fgan ınUtl~t 

başlıyan dosttuk t ct't 
ervelA kafi b.ır . ne /\f t 
ran edemenıı~tı·rıblt 
hlikumetınin, 0 tıı 

5 8
r tJ 

1 JtU t 
mış yıl e\'ve • ~k• 
dan zaptoıunan ~~· ş 
menistanın ba~!1 18d~; 
den olan l\{eJ"'\' 111 ftll,.J 

<iiği söyleni)orduiıhııtl 0 

dilerl fçın pek ın rınel: 
iki nııntakayı ,·e ııoı.tP 
yorlardı. Kuşka < !ile 
Ma\'erayı Ha-zer /u soıı 
nin Herat'a doğrdU 11 
sını teşkil cd.~0 bır ııı 
rada mUstahke!Jl rdt· p 
ınl'vzi i ku rınuşta 0n1•1 

1• ce 
Ruslara ge ın ·ııtı 

blldeki Hint ·~ti s ,_ 
serbest olarak 1r1ııı ,e 
lesine katıımala ·e"ııdt 
rın Rusya hfınıı> orda 
malarını şart k~~:(ı r.• 
emiri de bu teıw 
memişti. 1' 

ı,F.: ..;L 
f~Gİl.İZLER ERl 
'.:\IÜZAKEREL ııı 

b·r 

Ruslar:a hcnuı 1~ oll 
ım?.alı?·anııııtlc~ bil' J 

Emir.i In ~ıJızlC~u b ııı, ı 
fizerinc onlar!~ t>.I 
s i gorüşme:erırı;ıalılll1 
Haricbe Natır\,: bt'ect 
nin ri) asetınde ıısd ~ 
tana gıtmişti. :sııetıer ' 
ne bir ,.ok rı,·a) • ..ı 

~ • )lll-'~ ~ 
Bu rh•ayetlerı . ıııeıı1 J. 
'e', Rus ~ uksekJııJ'lııı ~ 
ve siyaset ııda~ııul alı ıı1 ~ 
tan Emirl Anı d!i1'ıefl ı1 
kında ne düsUn ulll- • ..ıl 
anlatm:ık istiyor (JJt<Y.-

-rcı'ı Aş: ~ >"' 

TiYATROLAR 
11 

* ç~aERı.tı' 111ı•ııı':..ııı 
İntikam YoJU • .r. j'el ~'J;~f * MAJU1,\ltA" f;ıöl1 Y. • 

---. --------' tutuş Oaklklll1 • . .AA2 " ~ / * l.'E.'lil !!ES OPERETl • \iUIL'tı\ MİLLİ" 'J'el: P"',,J~ 
A \'Cl • BUyOlt Operet 3 perde. Her * "ı;roll1 9 f' 
ıere 21 de, cıı.r•mba, Cumarte&I .._ nabımdır • 559' "' 
Pazar maUne aaat 15 t• ve her Pa· lı Savaş. i 'J'el" 2 tf 
zartes.l. Tel: 493e9 * YEN : dde5 At .. ~ 

, Yolu - Muk& el" * TEVHiD BlLGE Opt'~tl - •SE· JJ'Öf "' 
C'iM ARİFESİ> Operrt 3 perde. •ecele &AD ~ıt' 
rl aaat 2ı·de Makıllm'de, cumanf'sl, pa * HALE: 'J'Cl: .,, ,ıl 
zar matlnt' U'te Telt'fon • 411~4. Glzll ittıb•lll· jSOS21 .,r 11; 

1 SiNEMALAR * OPERA: ~~:V,·ıı~"' 
. Adam - aorrlY. -reı: 1111'"'~ 

* sttREYY-'·oıı~ ,,, 
&in Kadını • JJ ~~ BE\'OliLO c1Brrl 

d ü ru Ethem Yetkiner ııc bulunı:nuo· * ALKAZAn: Tel: 42562 - Fahl• 'J'el: 

tardır. fenln BeJAlw • Sahralar Kartalı. 

* Denizcilik Bankuının Şll<'?Clllk * AR . Tel: 44394 - Atom Belden 
İşletmesine bafılı fllepler A>'nıpa 11· ı * ATLAS: 'Iel: 40835 - Tlbette 
manlıırı ile ıımanıanmız. araaında Fırtına. 

yük nakliyatında muntanm ç.ı .. ş- * ELHA~1RA - Korkak Kahrama· 
maktadır. Du arada motörıtı fllcplcr nın ottu • Deniz Fedaileri, 
IClnde oımdlye kadar en yUkteit ha- 1 . 
ııılatı temin eden •Kara• ,,llcbl ıu· * nıc : 'ltl: 84595 - Günr.bzız 
varisi Jlllml Abu, 1şleunece ta!::21r Fabtıe. 
edilmiştir. * LALE: Td: 435~5 Atom Beldesi. * LÜKS; Tel: 40380 - Melek mi? 

Şeytan mı? 

* ~fELEK: 'Ie) : 40868 - Ateşli 
Aşk. 

*SARAY: 'Iel: 416S6 - Kadın Ser 
beri. 
* SUMER: Tel: 42851 - Hınız 

Prena • Roma Kanlar İçinde. 
* ŞAN: 'Iel: 1!6'792 - Hafallndekl 

Kadın. * TAKSİM: Tel: 43191 - Mahal· 
lenin Nıımmu • Karanlık t'ollar. * YILDIZ: Tel: 42847 - Mce"um 
HatA • liOl)'alar Öllteslnde. 

ISTA.NtsUL CİHET) 

* Al EMDAR: Tel: 23683 - Kıır· 
tuluş Daklkası • çımer hlellkcal. 
* AZAK: Tel: 23542 - Koca YU· 

surun Tonınu • o K&Clın • can:ıvu 2. 
Kanı. * BULVAR - Öldllren Şeblr • İA· 
~_n_b_u_ı_K~_A_C_ıa_rke~~·--~--~----~--

Takke ile gezen biri daha 
yakalandı 

Cıbali Tabak) un us sokak 13 
numarada oturan Hasan takke 
ile gezerken yakalanmıştır. Şap· 
ka kanununa aykırı hareket eden 
Hasan hakkında takj!nta La.l:ın
mıştıı·. 

Bir dilsiz çocuk kayboldu 

Su'tanahmet Arsa sokak 26 
numarada oturan ı::aıeıe mü,·ez· 
zil Mehmet'in 5 ya§ındaki dilsiz 
c·tlu Zt!er Çaktak üç gün ön
ce evden çıkmıs 'e bir daha 
dönmtmistir. Kü~ük Zafer aran· 
maktadır, 



,. 

r1.1p J /~.1 
.llldD /r/n rrkırı SeJ' Ç'o.k f11:/4 

o/du,ıfundın mU/ealdp ıkş6m
J11rd.ı bu hıl"$t ıulmııtır. 

A-ı.111 •r __ .,,,,., ,,-,,,.r.1 /
Sir Tl'lo- .., ıın'lli Li,rılro 

nun J:10 nC"i O~rı ı~msilini ./
,dan: edel"f!k kendisi1tin tk: 250 
nd JIÖriinOıOaii idra1' etmiş-.f.'rtcsi ilk b.ıb3r Daily Tefe

t:raph gazetesi Sir Tbomas'ın 
70 inci yıldiinümünü kutlamak 

irin bir konser tertiplemişti. 
A.>•rıı yıl o da Royal Filarmo
ni Derneğinin bir konserinde 
• .r..e Bourgeois Gentilhomme• 
suitıni, • .Feuersnot • ın k3pa
nış Sjlhncsini, Don QuixıJte'ı, 

Eroikanın Cenaıe marşından 
mülhem ·Metoınorphosen• ııd 
lı eserlerini çalarak müuara:ı 
etli:ği :mchard Strauss 'müzl
ğine hürmet ve takdir nişanr.
sini göstermiştir • .Bir ka~ ay 
sonra ise, ·Also Spraeh Za:-at
lıustra'yı Cevkallide bir Ş<!k'.lde 
takdim etmiştir. 

Sir Thomas Delius'un ateşli 
•A Mass of Life .. adlı eserini 
idare ettiği zaman da, ~eııç b:ı
rilon Dielrich Fischer - Dies
kau tanıtmakla tipik ve aynı 
umanda hoş karşılanan bir iş 
yapmıştır. 

Sir Thomas, be~endiği bes
tekirlardan bir diğerinin de 
geniş bir kültür tarafından tak 
diri için. Dclius Şirketi namına 
bu ı-seri plağa çaldırmıştır. Sir 
Thomas'ın idaresine kadar 
Frederich Delius'un müziı?ini 
anlamak: hakikaten güdü. 

Bir ay sonra Sir Thomas, 12 
J'!llık bir ayrılıktan sonra Co
vent Garden'a. dönmüş ve harp 
tenberl rastlanmayan bir or
keslrasyonla •Dİe Meistersin
ıer• in bir hç temsilini idare 
etmiştir. Artistleri de; bilhassa 
Jılunich Bet-kme.sseri Bennn 
Kusche'yi; en iyi temsillerini 
verecek şekilde teşvik etmiştir. , •.•.•. .•..••••••............... 

: t\Qret Feneri : i 
:~ ı 

~ Vurdum ! 
• • 

i Duymaz ~ 
: <Bası 1 inride > : 
: nin ı.~~ri bite olmadaa .A : 
; natrika.da yayınlanmış; bu i 
J yürdf'n Diinya edf'biyatına. : 
f etıi~i hiımetlerin k:arşılı!t : 
• nlarıık Ma.rlı. Twain Dernf'ği ! 
: ıarfınibn stref üyeliii;ine : 
: k:ılıul eıunmuştu. : • t d it. . • : şif' b11 ev -:a sıyetıo:: 

: Tiirk milletinin gelecek yiiı i 
: vıhırd:t bile ö,·ünerc~i ha : 
: istanbul (ocuğunun öldü(aü : 
; ~ün; şehir haberlerinde A ı• 
: :mf'rikadan telen hindilt'r • 
: den bahsedildi dt' SaWden : 
: tı-k kelime İlf' lıabtr \'eril : 

,( nıedi! : 
: 11.ılhuki böyle bir olay ~ 
: bi_ıdrn b2~k~ bir memleket : 
: te \•uku buls:,ydı. radrotar ! 
: yııymlarını durdurur. ~lüm ! 
: haberini verir: ,pro~ramla : 
: rınclı de.rhal dt"ğişildık ya : 
! paralı O'nu anardı. : 
: Ama cliyf'rcksinİ7 .ki r:-ıd- ! 
: yomuı; h:ııngi .gtr{clı değ~- ! 
: rt" ilgi ~&stermiştir ki, ~ail'c : 
: giistersln'! ! 
: r.ir muh:ııli( 'azetenin; en · : . . 
• tııhii hakkını kullıınarak: : . . 
: p:ırısı mukabiHnde yaomak : 

tir. 
Gecen yıız. vilayetleri geze

rek Dclius'un ./mıelin .. ope
rasını takdim etmiş ve ilk 
olarak Ox:ford'da çaldırmıştı. 

Opcr.a tııbiatile mük~mmel i
dare edilmişti. Fakat ikinci ge 
ce, bir üniversite schri için 
bir hayli sa;rılacak boş yerlerl 
,üıülerek görmüş ve hasta ola
rak kürsÜ)'Ü lerketmişlir. 

Bir münekkidin aşırı dere
cedeki t3şkınltğına karşı Si -
belius müziğini ınüdaraa.ın hak 
kt vardı. ·Sir Thomas Beec
ham pllitformbrı döndürü
yor• adlı p!Ak progl")lmını din
leyenler bu memle:tette diğer 
şeCler tıırııhndan nadiren çal
dırılan 4 ve 6 ncı senConi:erin 
sahibi Finlandiyalı besleklrt 
te\'kle hatırlay:ıcıklnrdır. 

Aynı seride Berlioz.'un bü
yük orijinalileslne takdir his
lerini gö,stermiş ve 150 nci qo
ğum yıidünümünü tesit için 
• Harold ilıılyadao ve diğer e
serlerin in mükemmel icraları
nı vermiştir. 
Faııtestik senfonideki ·Bü

yücülerin tatil günü· icrasını 
hiç bir kimse Sir Thomas ka
dar (&ldıramıy:ıca!ı gibi kür
süılcki mllkemmel büyücülüğü
nü gören.bir kimse, b:ışk:ı bir 
çalınışı onu hatırlayamadan 
dinleyemeı:. 

Bu mevsim I.ondra'da sık 
sık konserler idar~ etmiş ve 
.konserlerini daima daha po
püler hisler takip ederek gl'
ni~ bir dinleyici kütlesine ken 
dini sevdirmiştir. 

Hakkındaki hikiyelerden, 
belki de doğru olmayan. şu 

çok meşhurdur: Yab:ıncı bir 
orkestrayı idare için salona gi
ren Sir Thomas, orkestradalçi
lcrin kendini selamlamaları i
çin ayağa kalkacakları yerde 
önlerindeki sehpaları ayar i
çin aşağı eğildiklerini ~ör· 
nıüş ve yavaşça kürsüye çık
mış ve sessiıce •Beyler, Ju:ı 
edelim• demiştir. 

• Kıınşık (an sesleri. :ıdlı 
otobiyograrisirıde de Dame Et
hel SmHh'i ilk defa görmeğc 
gittiği \'akte ait bir hikaye ,·ar 
dır. • Münakaşasız şayanı hay
ret bir cazibeye sahiptir. diye 
10 yıl ev\·el ölen bestekardan 
bahsediyor, O umanlar Damr 
Ethel seçim faııliyetlerindM 
dol:ıyı Holloway hapishanesin· 
de kalıyordu. 

• Harp şarkılarını kuvv~t·e 

söyleyerek yiirüyen :ısil !!kir 
kurbanlarını hapishanenin l'iJ'i 

:ıvlusunda bu'duğum Z3man 
bestekar iist pencereden etr:;
fa takdirkar n:mırlarla bakı
yor \'C diş fırcası ile tıl~ı!ıc:ı 
tempo tutuyordu ... 

J<:\·et. Sir Thomas ııynı za
manda parlak bir muharrirdir .. 

Ve üç seyrek yüz yıllık ha
yatına rağmen hula şeflik kür
süsündeki yerini, kıymetinden 
bir şey kaybetmi)·erel;: muha
faz.a etmektedir : istediki. siyıısttlt.r hi~ bir il~i : 

: ı;ı nuıunm:ııvan ·bir rf'klıımı : ·Musır anıl Masichn'\• dan 
: itil'- müs:ıadr tımeycn bu or : ÇeYireıı: Tarin~ Türlımrn 
: ırıçağ "Eihniytlll müts~CSf'" : ,,- "'\ 
: dl"n başkıı nf' bf'klf'yebitir- : 1 
: dik! : 
: Utanmaılıkl:ın sonra!._. : 
! Al .... i l . : , ... . . ... ... ... . ... . . . ... . .. .... .. --------------

HAZIR~YAN: 

ALTAN iLKiN 
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Konlrııl odasından lıir !>IÜdyuıı un ı:öriiııii~ii 

23. Mayıs. 1954 - 29. Mayıs. . 
YETMiŞ BEŞjNCI DOGUM YILDö NOMONDE 
_...... ~~ 

Sır Thomas· Beecham 
................................ : ı 
. ---~I 
! Vurdum i • • • • · i Duymaz i 
: c e(e• harta Salt Fa.ik'i : • • ; kaybettik.. : 

i Hayalının en Yf'rimli bir : • • ; (ıığında aramı1dan aynlaa : 
; S..it'ia a.rkbından bütiin i 
: . bir ınillet göı yaşı döktü. Ga i 
: :ııtteler giialen-e onu andı- • • • : ı~~ : 
• • ; Ama. .vurdum durnııu• : 
ı radyelarımı-ı, :ene her :ıa- i 
: nunki ,(ibi, urrf' kadar vi<-- • 
: daııj bir meı.'uliyet lıis:-;I : 
! duyaullan sustu. ! 

1 
! O Sait'lı.i büttin "'erlerin : 
! 4e İstaal>ul'u ınlatmı~tı. o: 
: :Sa.it lı.i hilıiyı-leri kf'ndisi : ı 
J (Devamı Sa. 4 Sli. 1 de); 
· ··•·•··············•·········· 

iSARETr~· 

İngiltere'nin hüyük orkestra 
şcllerinin önderi olduğu mU 

nakaşasız kabul edilen, Sir 
Thomas Beecham doğumunun 
yetmiş beşinci yıldönümünil 
29 N'i.:.an günü kutlamıştır. Ne 
hoş ve garip bir tesadüftür ki 
bu doğum gününü kendi>i h
dar ünlü şer Sir .Malcolm Sar· 
gen t ile paylli}mı}tır. 

Sir Thomas Beecham'ın; bJ
uın öfkeli. fakat aslı laklit e
dilemez olan o har.ikulid.? ida
re tarzıyla yıllar yılı Britan}'I 
ıııüzik alemine hükmettiği u
manları herke~ hatırlamakta

dır. Nitekim sayısıı denecek de 
recede tok mühim eserleri lak 
dim elliği harp öncc3i • lleec
ham devresi" nin krokisini bi!e 
çizmek imkansız gibiJir. Fakat 
l9t5 yılında Amerikaİhn dii
nerek, Londra Filarmoni or
kestrasını idare ettiği zamana 
ait bir çok hikayeler nıklcdi
rebilir. Bunlar içinde mesel!i 
Chabrier'in Espana adlı eseri
ni büyük bir coşkunl ukla ilk 
defa ı::ıldırı}ı vardır. O gün 

dinleyiciler meşhur 

cliılüklerini ;parlatarak kürsü
ye ağır ağır yürüyüşünü dik
katle süı.mü~lerdi. 

Beecham; nota kullanmaya 
'tenezzü l etmez, fakJt sel değ
neRini de elinden b ! roıkm.n. 

Ustat. harptenberi Iogilir. 
dinleyicilerini teshir etli~i gi
bi mükemmel pliklın i!e de 
bütün dünyayı kendine ba~ la
mıştır. 19-18 yazında Gl)•ndeho
urne'e giden:er Sir Thomas'ın 
yeni teşkil ettiği Royal Fil~r
moni orkestra.>ını, Moz:ırt haf 
tasında idare ettiği ıam:ın, her 
umankinden çok Cıırklı olarak 
zevk almışlardır. Moı.arl'a o
lan meyli bilhassa harika bir 
şeld!cle icra ettirdiği ·Sihirli 
Fliıt • ü dinliyenlerce gayet iyi 
bilinir. Burada Bee-cham sana
tmın mükemmelliğini ortay:t 
koymuştur. 

flk konserde Haffner senCo· 
niy i. Andante'de parıldayan 
çelloarla muhte~em bir suret
te çaldırmış, fak:ıt küçük bir 

CDe\·amı Sa. 4 Sü. l de) 

Şen Karde~ler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ....... 

Ra~ 
Ankara Rady osunun 

yaz prograını 
Haziranın ilk ~ü.nle-rini içi-

ne alan hnrta başında , yi
ni 30 Mayıs Paur günü An· 
kııra Radyosunun yayını saat 
8.30 yerine 7.30 do ba$lıyacalt 
tır. Kısa bir müddet ·Günay
d ı n• programını müteakip ya 
rım saa t miiddeıle Türk mü
z iği yayınlanacak. böylece pa 
7.ar sabahı Türk müziğinin 
erken saatte alınmı~ı yolun
daki dinleyici istekleri ye-rine 
geti rilecektir. 

lfoherler yine ayni saatte 
ver•leccklir. Bunu müteakip 
Tlirk müıiği yayınları fasılalı 
olarak saa t 13.00 e kacbr de
vam edecektir. 
ARTTJRIJ,,\N \',\ Yl:-Jl.AR 
YE TÜRKC'F. OPF.Rl.:11.ER 
Kadın ses ve saz: toplulu

« ğu• ve ·Daldan Dala• 
yayınlarınLn süreleri arttırıl
mı stır. 

Necdet Vıırol idnı-csinde 
.J[ep Neşe• programı p:ızar 
:ıkşamları saat 19.45 de veri
lecektir. 

Yaz programlarına harir 
Tiirk müziği ıılanında yeni çeş 
nilcr illh·e edilecektir. Bu ara 
da türkçe operetlerden parça
lar. kanto ve saire g ihi tarihe 
karı $mıs sahne muslkim;zden 
Öl"neklerle yeni ve cf,'ı ıceli 
p rogramlar tertip edilecektir. 
Cuma günleı1 18 kişilik bir 
• 'Küme sazı. dolgun program
lar_y:ıyınlıynca ktır. 

KÖvı.On: Mı\.llSUS 
YA\'1:\1.ARlS SAATl 

M emlekette hayat, günlerin 
uzııması dolayısiyle, yıız 

mcvsiımn in şanları içine giT
diği nden. •Köyün saati• 18.15 
den 19.30 a .alınınışıır. Bu su
retle haftada üç defa (Paııır-

tesj - Çarşamba - Cuma 
günleri) yeni halle saılariyle 
r.enginleştirilmiş olan Yurttı.n 
Sesler pro.~ramı , 19.45 ill 
20.15 &l"asında yayınlanacak.· 
tır. 

Yine Yurtlan Sesler koros11 
tarafından yay ı.nlanmak'11 o.
lan •Bu nerenin Türküsü!• 
isimli bulmacalı program ın ye 
r in i ·Bu gece bir yere gide
lim • yayını alacakt ı r. 

•Bu gece bir yere g idelim•, 
yurdumuzu bölge. bölge bülüıı 
folklar hususiyetlerile ca.n'ıı 
o'.arak yaş:ıtacak bir halk mil· 
zi~i yayın ı olacak tı r. Her oıı 
beş günde bir paı.nr günleri 
saa t 10.30 d a Hacer Buluş'uo 
sesi duyu lacaktı r. 
SARAH YAYl:\11,AIUNDA 
DEGtSiKl.İK 
Özel p laklarla yayınlar ayn 

d ene içinde yayınhınacat 
AnkaTa radyosu dışLnda bu
lu nan t anınmış ses ve sax 
artistlerinden h ususi .o;u relte 
temin edil mekte ola..n prog 
tamla r tamamlanm ış buluna 
('aktı r. Bu vesıl e ile sah.ıh ya
yın ı arının Türk mii7.iği k ıs· 

mında da değişi k ses ve sazlur 
duyulabilecektir. 

Rlya5eticumh ur Armoni Mt 
zıkası ÇaTşamha aksamlar.ı sa 
at 17.20 de yayınlanacak. hı.ı
na mukabil Cumartesi 14.!f') 
d en itibaren eğlenceli haCil 
müzjk konulacakl ır. 

Cumarte.>i akşamla n, mlıho 
levası daima deği5mek ve 
ınisarir sanatkArlara dJ yer 
ver mek suretiyle ·Haha s1>· 
nu • programlar ı devam ede
rek, ayn i akşamlar 23.00 deıı 
som a şehrin rğlenre yerleri.n 
den nak il ler ve röportajlar 
mııntoıaman • 45 ıbk ika üı~ 
rinden yayınla.nacaktır. 

9;1.PiG~Ş:,y1t1fl 
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8.21 Açılış Te t>roııram, 
130 M. S . A>•arı haberler n ha

,.. raporu, 
8.45 Pazar sabahı melodileri. 
9 20 a) Corelll: Sarabanda Olg, 

Bodin~rı b) Ives: Yaylı au.ıar 
için largo, c) Oemlnlanl: 
Sol minör IJ::on(trtosu ı:roa
so'dan bir kı&ını, 

9.35 Sevim Tan tlrck. 
9.:IS Salon orkestrası. 

10. 10 Kadın ses ,.e saz topluhıjiu. 
10.30 Doğu banıan. 
10.45 Saatinde bildirilecek. 
11.00 Daldan dala. 
ı ı.20 neıııye Aksoy. 
11.40 Par.ar ateçı. 
12.JO Asker aa .. tı. 

12.30 Yurttan seııler. 
13.00 M. s. Ayan ve ba~rır-. 
13.15 Yeni dan~ plfıkları. 
13.30 Ö(:le ı;azetesl . 
13.45 Buddy Colc triosu. 
14.00 Hava raporu. akşam Pl'Ollrll• 

mı Te kapanış. 

*** 
ıs.:.8 Acıllş ve pfOGram. 
17.0 Orhan Sez~ııer ve arkad~ları 
17 .30 Hadyo ile İngilizce. 
17.45 incesaz !Mahur f&.,11). 
18.30 Kemal KArastlle)'maııo{;lıı -

Mustafa Oeceyatmu'dan be· 
raber Ulrküler. 

18 45 Sevim Erdi. 
19 oo M. s. Ayım ve habc.rıcr. 
19.15 Tarihten bir )'aprak. 
19.20 a) Cole Porter: Mclodller, b) 

Ouarnıert: Drcztıya dansı, cı 

Ll6zt: d) Aşk rÜ)'ll&l C) Mos 
Koıslcy: Melcı;uena. 

19.45 Şarkı d emetleri. 
20.15 Radyo ı:nzcteeı. 

2U.30 Kısa apor haberleri. 
20.35 fı;teyln c;alalım. 
21.45 l'lf.k all>fımü. 
22.00 Caz 'l'e dl\DJI, 
22.30 Blzet : Arleslenne aültl. 
22.-!.5 M. s. Ayarı ve ıuıberltr. 
23.00 Procram \C kl\panı,. 

iSTANBUL 
10.57 Açılış ve proııram. 

11.00 Belediye ıraz1ııoııundan nalı:· 
len İstanbul B<ıledlyeal kon
&ervatuarı koııst>rl. 

13.00 Haberler, 
13.15 Saz eserleri (Nubar T'lı)11Y 

ve Feyzi Arslangll). 
13.30 Ray Mattın orke&tra~ı . 
13.45 Safiye A>·la. 
14.15 Dans ve c:ız mtız1i:I. 
14.40 Mehmet Ali Erdem. 
15.00 RaflC ~rkılar (LlsolNte Mıı.1-

lı:onkl ve Oerııard WeııtıQl•d 
lS.20 Lütfi Ollnerı. 
15.45 Unütulmıı.yan mm melodlle· 

rı . 

lG.00 Haaan Tunç ve Cemile cev
her. 

11.15 Dhnya Rndyo aenconl orkest 
raları km:cy batı Alman rad 
roııu senfoni orkestraları İ· 
dare eden: Rana Schmhlt -
iacratedt a) Ludwlıı van Be· 
ethonn BOyUk Füg •Si be· 
mol majör• Op. 133 b) Pn11l 
Hlnd,mlllı : C. M. Yon We· 
ber'ln T'mlerl üzerine ııeıı
fonııı: metamorfozlar. 

17.00 NM11.r Hılkat Çulha. 
11.30 Ollney Amerlka'dan dın' 

milr ljll Manueı Acune orkeet 
raaı , 

17,45 (Ayten Gtncer), 
18.00 Okul - Ö;trencl iaatl. 
18.45 Karı,ık hatır müzııı:. 
19.00 Haberler. 
19.15 Ünlver&lte~I korosu. 
19.45 Ne arzu ederseniz. 'l) C. Sa· 

lnt Saena - cintroductlon et 
Rondo Caprlcclo.w• b) Do· 
naudy, •O de mlo eınııto 

ben• c) C . Debussy. cCıaır 
de Lun'• d) Cassado, cUe· 
quiebre&• e) Bellini, el, Pıı
rıtanı• ıırya f) H. Tles~en 

cAmsel>. 
20.15 Radyo gazeteııl. 
20.30 Melülıat Pars. 
:ıo.5o Yeni bulu~ıar. 

21.00 Şehirde b\l hafta. 
21,15 A. ZamboAlu ve arkadaşları. 
21 .30 Sp0r haberleri. 
21,45 Ud eoıoıarı ( Şerif Muhittin 

Targan). 
22.00 Dllnya h lkly,lerlnden örnek 

ler. 
22. ıo Dlnl,ylcl latf'l:lerl (TUrk mu· 

&llılıl}. 
22.4$ Haberler. 
23.00 Proı:ramıar. 
23.05 oo~el •esler - ııilrd melodi· 

ler. 
23.30 Dans mUr.ljjl. 
24.00 Kapanış. 

i Z Mi R 
8 58 Açılış Te proııram. 

9.00 Muu!!er Birtan. 
9.30 İunlrde ~~en hattı. 
9.40 OUul ııealcrden fllrlı:llar (TUrlı: 

musikisi). 
10.00 Kadın dinleyiciler için. 
10.15 MüBlltıe tcbe&üm. 
10.30 izahlı Türk muslltle. 
10.45 Durmuş Yaııcıotlu. 
11.15 MUzilı:lJ bir hlkilye. 
11.30 Ktrlm İleri. 
12.00 Yarının sonu. ••• 14.59 Açllıt 
15.00 Salbe K\lçülı:ofullıızı. 
15.20 Başlıca programların takdl

nıı. 

15.25 De Faili\ ; fspanyol farkıları 
Söyleyen: Ana Marta 1r1artc 

15 45 Badro uıandolln topluluiu 
11.15 Piyano ile hallt muzı~. 
11.30 Pa~r lı:ontert (T\lrlı: aıuı;U:I· 

ıl). 

17.15 Oa11·aıdo .Berca• Tan;o or
l<estraaı. 

17.30 n} ISarGsııt" : Zlgeun~r11·cıscn 

b) We~r. Valse davet. 
17.45 Uadyo yurt tOrlnllerı ııoıosu 
18 15 DatıS()(lellm. 

18.40 Bayrarn Aracı. 

l!l.UO Haberler, 
19 . .15 fn~esaz (PerahfczA Ye Şehnaz 

rasııı . 
20.00 Clıoııın: lmpromtu Op. 51 
20 05 Rad:ro - Hıor. 
20.15 Radyo ııuetcst. 
20.3(1 Sizin lçlıı &eçtlk (Türk mu· 

alklal). 
21 00 Sanat dtlnyasıııdan lıabc!ler 
:ıı .ıo Akordeonla hafif nınıııc . 
21 .20 Salon orkrstralarırıe hartı 

müzik. 
21 40 Oyun havaları. 
21.SS Yarınlr.I proeram. 
22.00 Oüle.r Öztt~I t. 
22.30 Yayının sonu. 

TEKNiK ONiVERSiTESI 
20.15 Açılış 'fO Türk mmlkW. 
20.45 Haftalık proı;ramın takdimi 
20.50 Delıbes : •Sylvla> Bale mUzt-

llnden kısımlar, 
21.08 D•Oralı:: Op, 42, No. 3, Sin 

Rapsodisi. 
21.22 Auber: •'l'acın Elmasları• U• 

nrtUril. 
21 .30 Raymond: •MHI Maıkc• O· 

perctınd'n melodiler. 
21 .41 Plrano Ye Sinema Onıu il!! 

sevilmiş parc;alar. Çalan: E· 
rıo sıınr. 

22.05 Pronram n lıapanış. 
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7.28 Açılış Ye program. 
7.30 Günaydın. 
7.45 Haberler •e lına raponı. 
1.00 Karma sabah mllzlliL 
t.30 noter RO([er, Pnııılı: Pourcel 

n Jean Orurer orkcstraı1rı 
SOyllyen: Vacques Jlarden. • 

0.00 OQnün Jll'O!?ramı Ye kapanış. ••• 11.58 Açılış .,. pro:;ram. 
12.00 Aalıer 1111at.ı . 
12.20 Tllrlı: kahromanııııı. 
12.30 Ocnırc Ceyhun. 

13.00 M. S . Ayarı •e haberler. 
13. 15 Na;ıollten farkılar. 
13.30 ôr;le ı:azcı .. .sı. 
J3.4S Sinema dQnyagı. 

14.00 Hava raııonı, akşam rr<>erl\· 
mı ye kapanış. .... 

Jll.M Açılış Ye program. 
17.00 Dıı pllikları 4evermlılnhı? 
11.:.ıo Kitap unu. 
17.4!1 001 Datu • Ntrml:ı Demir• 

eay. 
ıe .oo Yma S\lmllc. 

18.15 Köyün snr.tı. 
18.30 Yurttan seııler. 

10.00 M. 6. Ayarı ve haberler. 
19.15 Tarlhtcn bir yapuk. 
19.20 Brahma: vaıaıer Op. 39 
19.45 Kllallc TOrlı: muzıtı kor0$U. 
20.15 lt&dyo gaıeteııı. 
20.30 Radyo senfonl orl:cstrası 

lle)mo Taul>er tdııreelndo Be 
ethovcn: VJ. Senfoni tPr.a· 

toroı. 

21.IS Radyo haftası. 
21 .30 Nevin Demlrdönn'den Ru

meli hlrkUlerl. 
22.00 ElU)'filı: Mıllet Meellalnüe bu· 

ı:tiıı. 
22.15 Oµera san'atkf.rlarımıY.ı tanı 

yalım. 
22.45 M. s. Ayarı ye haberler. 
23.00 l'roııram n kapanı~. 

i S TAN ·s U L 
12.57 Açılış ,.e proaram. 
13.00 Habuler. 
13.lS Karışık hafi! mUı:lk. 
13.30 Afitap Karacan. 
14 00 a) l ıcnry .Purccll •Rakip 

Kardetler• Çalan: Pitı.&burı:: 
ı&enfonı orteııtrası b) Ludwlg 
vaıı Beethoı·en cl,eonore Ih 
Çalan: Fellıı: Welnı:artnrr ld, 
Londra ı;enConl orlı:estraaı , 

14.20 TulUıı Korman. 
14 45 Caz mUzlfıl. 
15.00 Kapııııış. 

*** 18.00 Açılıf ve Jinkkı Derman fa· 
aıl heyeti (Şatııraban). 

18.30 İnı;Ulılce ders. 
18.45 Deııtcklır Portreleri (Gaetano 

Donlrettl). 
19.0 Haberler. 
19.IS Alı:lle Artun. 
19.45 ~m~t Sıra! n arkadaşlnn. 
20.00 a) Oftenbach, •Hofmanndan 

hlklı)'elen opcra.aından cEnt· 

:racıe Ye Mtnueh b) J, 
Brahma, •Ninni> c) .Linet' 
•Patenciler• \'ala d) J , litra· 
usa, •Şarkı Marşu. 

20.15 Radyo gar.ctcsı. 
20.30 Ku;a şehir haberleri. 
20.35 Necmi Hı~ Ahıskan. 
21.00 Komı,ma. 
21.'10 Mülkiye Eccvıt. 

21.30 Viyolonsel sololar Ç.alan (Me 
11ıt Cemil) a) J. Ph. Ramcau 
•Manlle• b)Wlllem de Fech 
Sonata. 

21.4!1 Spor ha&blhallrrl. 
22.00 Üsküdar mwııı:ı cemiyeti. 
22.30 Saz eserleri tHadlfe ÖtUııen 

•e arkadaşları). 
22.4S Haberler. 
23.00 Kambiyo - Borll\ " proı;ram 

!ar. 
23.07 Dane mü2141. 
23.20 Dinleyici lateklerl (KIAdk Ba 

tı muzıı;ı). 

24.00 .Kapanış. 

i Z Mi 'R 
15.58 Açılış Te Proı:ram. 
16.00 1'1UrUvvet OOdücU • Servet 

candaf. 
16.30 Bando mü?l~l. 
16.45 01Jnan 'l'ünn. 
17.15 Başlıca proı;ramların takdimi 
17.20 Schumann: 1..1\ minör vlyo-

lonttl konsertosu çalan: En· 
rıco Malnardı (Viyolonseli 
n Pauı Von Kempen ld. 
Berlln ııentonl orlıestraaı. 

17.45 Oül'Jn Erı;Un. 
18.05 Albenlz'den İspanyol melodi 

lerı. 
18.25 Şarkılar. 

18.45 faut Önnr Tanao - Vala 
Polka Kuarteti. 

19.00 Habf'rlcr. 
19.15 Radyo erkeklrr faslı, 

20.00 orrenbach: •Orpheuıı Ce~rn 
nemde• • 

20. ıo !;\ehlrden kOQük h!lberlrr. 
20. ıs Rad)'o ca:ı:t'tesl. 
20.30 Radyofoııllı: ~piyes. 

21 .15 Yalnız sazlarla müzııı:. 
21.30 Serbest saat. 
21.40 Dana şarlı:lları . 
2J .5S Boıaa ,.e yarınki proç~am. 
22.00 Kemal Muırıı 
22.:.ıo Yayının acıııu. 

TEKNİK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılıtı n procram. 
20.16 Beethonn: •Prometheuıı• u

•ertOrü. 
20.20 Baa Ezlo Pınza'dan Bellini, 

Roealnl n Pucclnl'nln openı 
!arından aryalar. 

20.33 Soprano Marıa Reınıng'den 

R. Stratıse ve Wagner·ın o· 
peralarından aryalar. 

21.4' Lorızıng : •Der WlldsclıOtz• 

Ye •Çar Ye ı.ı:anıngOZ> opera· 
!arından aryalar Söyllycn: 
Bas Georıı llann. 

21.00 Blzet: L'Arleslcnne aUIU. 
21.20 Haydn: Sol majör, 88 Jl:o lu 

aeııfonı. 

21 .44 J . s. Bach : Fa majör, ı No 
hı c.Brrı..ıdenburg ıı:ooçerto

au>. 
22.05 Proııram ,.e kapanış. 

25-5-954 SALI 
ANKARA 

7.28 Aı;ılış " proııram. 
7.30 C.l'nGydın, 

7.45 Habc·ı lır ve haya ra;>oru. 
8 00 Karma sabah mül'Jğl . 
6.30 EeYlleu operetlerden pcıtpu 

~!Itır. 

9.00 ouuc n r.rotıramı 'e kııpanıt . .... 
11.58 .\~ılış Ye proı;ram, 
12.00 A&ker ııaau. 
12.30 Pabrl)'e Caner. 
13.00 M. 8. Ayarı ve habtrler. 
13.15 Radyo salon orkeııtraaı ilhan 

Özsoy idaresinde Weber: O· 
bc-ron unrtOrO, Fanıazı mo
zaik, Prccıoııa uvertürü. 

1:uo öıı;ıo ııazcte&t. 
13.45 Radyo Alon orkealruının da 

vamı. 

14.00 Han raporu, ak;am prııgra
mı n kapanış. ••• 11.58 Açllış 'fC program. 

17.00 Smetana: Yaylı sazlar klıar· 
tetl ve Mo1art: Piyano keman 
.IJ()Datı. 

17.llO Radyo ile inılll•~e. 

17.45 Mediha Fidan • Nrsrln Ak
('an - Gönlil Söyler'd'n l>rra 
ber ,,arlı:ılar. 

18.10 Neriman Sarı.sôzrn'den tür· 
lıOler. 

l 1.:\0 Dinleyici ile ba&bıhal. 
18.40 llollywood ş(lhretlerl • 
l!l.00 M, S. Ayarı TC habtrler. 
19.15 Tarihten bir yaprak. 
10.20 MuallA Mukadder Atakıın. 
19.45 Dini • ahlikl musahabe. 
111.55 Nry taltalm.1. 
20.00 Mıta\ !"emmen, Fethi Kopu 

EnYer Kakıcı'dan geçme me· 
lodller. 

20.15 .Radyo gavetesl. 
20.30 İııcesaz \ Hi.ıaeynl faslı) Oku· 

yanlar: lsmet UO;urhı, Sumn 
bat Ergökmen, OU:ı:Jn Esen, 
Ne.nnln Vural A~um'1ı Araun 

21.00 Ttmsll: 
22.00 Şiir eay!ası. 
22.15 Oyun hHaları. 
22.30 MUztk hollerden uhnt:ler. 
22.45 M. 8. .<!.yarı n haberler. 

23.00 Pr(JGram Te kapanı,. 

iSTANBUL 
12.57 A<,'ılış n program. 
13.00 Haberlt'r. 
13.15 Dans mllzl(ıl. 
13.30 şoıı:ran öı:er. 
14.00 Ernest Chausaon •POl'm• Qa 

!anlar: ·zıııo Franccocattl ıKe· 
man) Ye Euı:ene Ormamıy 

ld, Phlladelphln ortesıruı. 
14.20 Can Ak,ıt. 
J4.45 Hafit "'1kll11r (Kay St4rr). 
ıs.oo Kapanıo. 

*** JB.00 Açılış ve daruı mllr:lfil. 
18.20 Konuşma. 
18.30 Mc.mleket havaları IJ('.!! ve ı.az 

blrl~I. 

J9 00 Haberler. 
19.15 Karışık ak~m mllztl!l. 
19.30 Conı Buhaglar Te arkadaşla· 

n. 
l!l.45 Radyo lncesaz beydi (Sultanı 

feııl'ıh). 
20.15 Jladyo ııazcteııl. 
20.30 Kıaa oelılr hatx.rıerı. 
20.35 KUçlllı: orkestra. 
20.so llcplmlz1n aaau. 
21.00 Sllml Tolı:cr. 
21.30 Sllr dUnrıımı 
21.40 Cemal Klmll OônenQ. 
22.00 İstanbul müzcleTlnde. 
22.10 Piyano dOnyaaından ııe:ılntl 

ltt (~mal nc;ıı Rey}. 

·22.30 Saz eıııorlerl. 

22 .45 Habttltr. 
23.00 Kambiyo • Borsa u program 

lar. 
23.07 Dana mOzljjl. 

23.30 Soprano Erna Sack 
23 45 Pt.yaoo dOoları ea,ııınlar ; 

Rawltz •ye Lındauer. 

24.00 Kapanış. 

1 Z Mi R 
IS 58 Açıllt ve proc;ram, 
16.00 Ayhan Yılmam. 

16.30 Hafif melodiler. 
16.4S Alt.ettin -Şensoy • K1!rlrıı i

leri. 
17.15 Başlıca p:usramlufn t:ıkulml 
17.20 La Tnıvıata n Buttufiy O· 

peralarıntlan U)'lllar. 
17.50 Alllettln Yavatça. 
,18 20 Alman melodileri. 
18.30 Zeybeklrr. 
18.45 Çiftçinin aaatı , 

18.55 Köy havaları. 
10.00 Hııberler. 

19.15 Kilit.Ilı: Ttlik musikisi lı:oroını 
19.45 Clıopfo: '\ral&ler Pl)anbt: Dl 

nulıı>attl., 

1!1~5 Küme !la:ı c:ıcrlerı. 
20.10 Rehlrden kUçlllı: hab,rler. 
20.15 .Radıo ı;:a:ıetf:'.sl. 
20.30 Sarkıların macc>rası. 
21.00 Sellıhattlıı Öl'-cı\i . 
21.20 On datı'a rıımba. 
21.30 Eı:e mitolojis i. 
21.40 Dam mQzlğl. 

21.S.~ Borsa ..e yarınki pro::ram. 
22.00 Sur.an Yııman. 

22.30 Yayının t'OllU. 

TEKNiK ONiVERSiTESi 
20.15 Açılış ve Türk muıılklal. 
20.45 Pro:ram (Oda mO:ı:Jğl), 
20.46 Mozınt: 8 No. ıu K"man 

Piyano sonatı, 

21.00 Beethoven : Fa mlnilr, 11 No. 
hı kuarteti. 

21 .20 SaLıumann : Sol minör, Pi
yano sonatı. Çalan: \'cntsls· 

la• Yaotoft. 
21 .37 Tackaıkov..sky : Yarlı sular 

Serenadından final. 
21 .41 Chopln: Mazurkalar. Çalan· 

Piyanist Maryıa Jonu. 
21.S5 Albeıılz: •Navarra> Çalan : 

Ptranlst Arthur Rubhıstc!ıı. 
22.00 Program ve kapanış. 

26 • 5 • 954 ÇARŞAMBA 

ANKARA 
728 
7.30 
7.45 
8.00 
8.30 
900 

ll .$8 
12.00 
12.30 
13.00 
13.15 

J3.30 
13.45 

14.00 

111.58 
17.00 

Açtlıf w• progra rn. 
OUnaydın. 

HaberlEr ve lıava raporu. 
Karmn sabah mUzJt!, 
Babah net'ffl . 
Oünün pr~ramı u kapanış. • •• 
Açılı, nı proıırıım. 
Asker saat:. 
Sevim Çajjlaran. 

. 
ıı . S. Ayan ve bal>f'tle.r . 
Radyo .. ıon orkestrası Sedaıt 
Ediz idaresinde a) O elgf'r: 
A'dan Z'ye kadar pctpurı. bl 
Worch: Vcrdl'drn hatıralar. 
Öılle ııaızctcal. 
Rııdyo ulon orkestruınııı de 
Yamı. • 
Hava raparu, Akşam pro::ra
mı ve kapanış. .... 
Açllıf ve program. 
Hlraaetıcumhur Armoni mı
:>ıka$ı iıısan KOnçer idare.sin 
de aı Moutowaıı:y: Marş. b) 
Rlm&lty Kon:l\lıow: Hint şar· 
lııtı c) Horodlne Prens İı;or 

uTertUrD. d) Rlmsky Korst 
kow • İapnııyol kaprisi. 

17 30 Radyo ile İngilizce. 
17.45 .Semahat F.ııı;Okmen • ismet 

Ufurlu • Nermin \'uraı • 
M.us tara &ı.~)·aşar'dan beraber 
~rkllar. 

18.oo Asuman Arsun. 
J8.15 Köytlo &HU. 
18.30 Yurttan aesırr. 

19.00 M. s. Ararı Te haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprak. 
19.20 T&chalkonıı:r : Piyano ıı:onçer 

tO&U. 

19.50 S.~dl HOfSE' ... 
20.15 Radyo ıazetea1. 
20.30 Oenç seslerin g,çldl. 
21.15 Hepimizin saati. 
21.30 1.IU:ı:Jk raerlerlnln dili. 
22.00 BUyülı: )Jlllet Meclisinde bu

ııün. 

22. IS a ı Ncdt KO<lall: SlnConletta, 
bl Brllten : Petcr Orlmes'den 
üç entuıot. 

22.45 M. s. A)lirı •e habtrler. 
23.00 Program ve ı.apanış. 

iSTANBUL 
12.57 Acılış n ııroııram. 
13.00 Hnberler. 
13.15 Dans mUzl:il. 
13.30 ""rlha Tunceli Ye Mehpare 

OUlen. 
14.00 flad)"O salon orkeatraaı kon

seri İdııre eden: Semih Ar· 
ııoşo a) Otfenbach •Barcarolle• 
b)O. Boulanger •Ölmeden On 
ce• ('l'ango acnnnt) c}A. Ke· 
tel bey •İtalya 'da Orup• d) 
A. Ketelbey. •lllr Cin Mabe· 
dinin Bahçesinde• e) S .. 
Börschcl •StraııAlana• t) Ch , 
Wllllama •Çalar Saat>. 

14.30 Hafif şarkılar. 
14.45 Tllrlı:Oler. 
15.00 Kapanış. ••• 
18.00 Açılı, Ye lloston pronıonadc 

Ye Melachrlno orlı:estraları. 
18.15 0)'1111 hanları l&ıdl Yanr 

Ataınan ve arkad'lOlarll . 
11.00 Açııı, •e Boaton pronıenade 

19.00 Hııberler. 

19. 15 Radyo küme tuıı hl·7ct1. 
19.50 Konuşma. 

20.00 Taki Çenerlnl ve arka•Jatlıırı 
20. 15 Radyo gazetesi. 

20.30 Kısa şehir lıaberlerl. 
20." Radyo Slyatroeu Samııon Ye 

Dallla. 

21.20 Samsan nı Dl\llla operası&· 
dan mdodller. 

21.40 Ahmet Caf an. 
22.10 Milli Tesanü t blrııaı adına 

konu~ma. 
22.20 Berrin Erbay. 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambı}·o • Boru o program 

tar. 
23.07 Oaııa n uz mUzl~I. 
23.30 OUnUnmllzP~ mU..tl\1 J'ela 

Sowende •Afrika SO!ıl> Qa
Jan • Treror Harve7 ld. 7eııl 
Senronlt orkestra. 

24 oo Kapanı,. 

i Z M 1 R 
1 S~ Atılış Ye program. 
l8 00 Suzan "I'afM)ken • S..lbe 

Küı;\lko(!ulları. 

Jl.30 Çeşitli orkesıralardan daııı 
milzltl. 

lll.4S Rad)·o yurt tllrkillerl korosu 
17,15 Başlıca ııro:rramların takdimi 
J7.20 Fahri Kanla. 
17.50 Becthoven: ı uncu acnfonl 

korosu İdarr eden: Serse 
Koussevltz]Q', 

18.15 iııcesar.: (.l\crmatıran ta&lı). 
l!l.00 Haberler. 
10.UI t&mcıt ÇeUnsel. 

19!'-0 Konu,ma. 
Je.40 DWı:otejilnl& için birkaç yeni 

plAJı:. 

19.SS Marta Amatı'den •Keman ao 
!oları•. 

20.10 Şcblnlcn kilQfılı: haberler. 
20.15 RMyo ııazetcal . 
20.30 Yalnıı sazlarla mll:rlk. 
!f0.4S Koouş:ma. 
20.55 bı nlı. 
21.00 Radyonun mlir.lkll bllme>!esı 
22.20 Sı><>r bOltcnl, noraa "re yarın 

ıı:ı proeram. 
22.30 Yarının wnu. 

TEKNiK üNiVERSITESi 
20.15 Açılış Ye proıırom. 
20.16 Ml'ndeluolm: •Bir 7az le<!t• 

al r\lya&ı>, 

21.00 Dvorak: Si minör, Vlyolomtl 
lı:oncertos\1. 

21 .37 Lıszt: d .lfphlato• Vaid. 
21.48 nanı : l No. hı •D•pbnla et 

Chloe• ıüttı. 

22 00 Pro:ır•m ve kapaııı,. 

27 - 5 • 954 PERŞEMBE 
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7 .28 Açılış •e proııram, 
7.30 Günaydın. 
7.45 Haberlef ve ha•a raporu. 
8 00 Karma sabah müzttl. 
8.30 Polka "" Pat&doble'lrr ..... 
9.00 Günün pro:;ramı Ye kapanı~. 

11.58 Açılı• ve proııram. 
12.00 Asker saati. 
12.20 Ordudan haberler. 
12.30 J.hınrter İllJ::ar. 
13.00 M. s. Ayarı ve haberler. 
13.15 Radyo &alon orkeatraaı İlhan 

Özsoy idaresinde a) Rosslnl: 
Fante?I mo?allı: , bl \f1chl•·ls: 
Cardaş. c) ı,ınclı:': Luııa nl!;l 

13.30 Öğle ı;azcıesı. 
13.45 Radyo salon orkestrasının de 

Tamı. 

14.00 Hava rar:ıru , akşıı.m pro2r11· 
mı \'O knpıını,. ••• 

IG 58 A~ılış ve program. 
li.00 Neş'ell ak'8m m:ıı•tı 
17.30 Fikret U~urlu • Solmaz Tr{i· 

men - Zehra KtlçUI: - Ziya 
Tnşketten beraber ~arlal,\r. 

17.45 Çalı,anıa~ııı Eaatl 
18.00 Operet acıenler saati. 
18.20 fncesaz (Çifte Pasıı Rumeli 

tDc,klllerl ı. 
19.00 M. -8. Ayıırı \'c haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprak. 
19.20 Muzaffer Akgiin. 
.J9,45 Dini - alıltıkl mu58habe. 
19.55 Taksim, 
20 00 Erdoılıııı Çaplı'nın k~maı.ıı., 

15 dakika. 
20.15 Radyo ı:azcteal . 
20.30 Piyano refakctlndf' şarkılar 

Okuyan: Sevim Tan Orelı: 
Pl)'llnoda ; Muazzez Oünerı. 

21.00 Kahram:ır.lar geçiyor. 
21.15 Marşlar. 
21 30 ::>por gazetral. 
21.45 s:ız eHrlcrı. 
22.00 serbest aeat. 
22.15 Operara duet. 
22.45 .M. S . Ayarı , . ., habf'rler. 
23.00 Pro;ram u kapan~. 

iSTANBUL 
12.57 Açllış 'l'C program. 
13.00 Ha~rler. 
13,15 Dans mU7.lğl, 
ı:ı .3o Muzaffer . Birtan. 
14.00 •) Werııer Eıık •Slblrll / Ke· 

man• UvcrtOrü Çalan• 'Hans 
avorO\'Skl ld. Derlln DeVlt't 
orkestrası b) Dedrlch Smota 
na •Moldnu• ·Senfonik Pocm 
Çalan: Herbtrt von KaraJan 
ld. Bt'rlln Filarmoni orkestra 
151. 

H .20 Şarkılar. 

14.45 Hatif ~rlı:ılar (Henr:v Dec-
ker). "' 

IS.00 Kapaııı~. .... 
18.00 Açllı!J YC tllrlı:Oltr 

TOrkdnJ. 
18:20 Konu~a. 

(Fatma 

18.30 Celal .İnceden aevdlıllnlz şar-

kılıır. 
19.00 Haberler. 
19.15 Herkes lç!n mü2lk. 
19.30 Vl)'oloıılat Darvaş. 

19.45 Radyo kııdınlar fa&ıl beyetl. 
20.15 Radyo ıınctesı. 
20.30 Kısa ~ehlr hııbr.rlerl. 
20.35 Vlyolonsell&t Mubıttln Sadak 
20.50 DOnyada bu harta. 
21.00 Alaeıtln Yav~ça. 

2130 İşinin basında. 
21.40 :Olllzlk mecuası. 
22.00 Sabite Tur. 
22.30 Büyük Vlrtuozlar (Plyanlat 

lJyra H~) • 
22.45 Hnbcrler. 
23.00 Kambiyo • Boru n program 

lar. 
2J.07 :<arışık hatır $ftrlı:ılar. 
23.30 Dana •e raz müzlıll. 
21 .00 Kapaııı,. 

iZMi R 
15.M Açılış n pro11ram. 
111.00 Ze~1:ıelı:ler. 
JS.15 BenJamlno O!gll n Marlo 

Lanza. 
Je.25 MUrilvvet GtldUcQ 
18.4S Çeşitli caz orkeetralarlrle 

dana. 
17.15 Başlın proı;ramlann takdimi 
li,20 ı.muyycn Senar. 
17.40 J. 8. nach Minör Toccata Te 

Fugue. 
17.50 Radro ~-ıırt tllrk!llerl korosu 
ll.20 Konuşma. 
18.30 Sf'net Canda~. 
19.00 Haberler. 

19.15 Piyano mualklal Çalan: Mlh· 
ter Çt"lebl . 

10.3!1 Prank Slnatra. 
19.40 İ?mlr Türk musikisi ceml)'e· 

ti. 
:ıo.ıo Şehlrdrn l::Uçülı: baberlrr. 

•s Radyo gazeteaı. 

20.30 Alım't Şrn8CB. 
20.ıo Spora daLr. 
21 .00 Şansımızı denf'yell_m. 
21 .25 İzahlı Oı>,ra : Palyaço. 

21.55 Dona Ye yannlı:I pro;ram. 
22.00 ouıer ö:ı:ı;eçıt. 
22.:ıo Yarının eonu. 

TEKNfK üNiVERSiTESI 
20 15 Ac;ılı~ n 'l'ürk musikisi. 
20.45 Procıram. 

20.1G Mozıırt : Oprralarından arya
lar. S<>yllyen: Bu l::ı:lo Pınza 

20.58 ı.aıo : clıpan)"ol aenronlsl>. 
21.30 J.lende!Bsobn: La minör, 3 

No • . ıu ctakoc;• aenfonı.ı. 
2ı.oo Proııram n kapaııış. 

28 • 5 • 954 CVMA 
ANKARA 

7.30 Açılış Ye proııram. 
7 .35 Kuran·ı Kertrn. 
7.4S Haberler n hna raporu. 
1.00 Karma &11lıah milzljil. 
1.30 · Percy Faıth c.rkutrut. 
1.00 OUnün programı n Jrapanış. 

*** 
11.58 Açılış .,.o proeram. 
12.00 Asker u.atı. 

12.30 Nevin Demlrdönn. 
13.00 M. 8. Ayan n haberler. 
13.15 Radyo salon orlı:eatrası Se· 

dad Ediz ldarealnda a) t.aıo 

Lento b) Kochmann: Dana 
aoıtı c) Dvorıık: Mönüe dl 
Jtruby: Virana operetleri pot 
}lUrial. 

13.30 Ögle aaızeteaı. 
13.45 Radyo salon orlı:estnıaının de 

Yamı Te lı:apaoış. 

••• 
18..58 A~ll~ YC program, 
17.00 UITlye Hekimci • M.ıstata 

Sc;ıoran . 

17.is Oençlerln bejiendliil pllklar. 
17.45 KOme taaıı. 
la.ıs Köyün aaatı. 
18.30 Yurttan aesıer. 
19.00 :ı.ı. s. Ayan •e haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprat, 
Jt.20 Oönlll Akıncı. 
10.40 Du Jlf'.l'enın tllrkllaO. 
20.00 Dana çarklları Söyllycn: Zeh 

r~ Eren. 
20.15 Radyo ııazeıeaı . 
20.30 Datı enatrümanlarlle TOılı: 

mUzltl (Mıtat Atalt•D Ye &r 
klldaştarı ). 

20.45 Jl.adyo lcUme sar.ı. 
21.00 ·sıyast lcmaı. 
21.ıs BectboYcn: Ay Jtt~ı 11natı. 
21.30 HGflanın turizm lıon~ması. 
21 .40 Kabııre mllzllll. 
22.00 nonııı: Millet Mecıtaınde bu· 

ııün. 
22.15 Cevriye Ceyhundan ilim .-r 

ıı:ııarı. 
22.45 M. s. Ayarı n haberler. 
23.00 Program n kapanıf. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış nı ıırotram, 
13.00 Haberll'l'. 
13.15 Dans mUzlgl. 

13.30 Ekrem Kongıır. 
J4.00 Opera •c opcrctkrd< n orktıı\ 

ra '1ıırcaıan 

-: ~· - . 

-
:\'\\ı-.'-~"' 

14.20 Oüzln Slpçr. 
14.45 Dlnah Shore Te Tony Mar· 

tin. 
15 00 Kaııanış. 

*** 18.00 Açılış ve valse :.ıuııette'lrr 

ıFreddle Daıta orkestrası). 
1815 Adnan Türközll. 
18.30 Komışına. 
18.40 Sevkl't Ytlce.uz orkestrası. 
19.00 Haberler. 
19. IS Radyo Senfoni orkestra8l kon 

RII idare eden: Cemal Reşit 
Rey a) Albert Rouııscl cBaco 
hus et Arlcnne,> b) Claude 
DebUl!SY •P~tltl' Sulle> C) 
Manueı de Falla •Slhlrbllz 
A'kı• Bale Süiti. 

20 00, Saz eserlf rl (Cevdet Ca!jlıı, 

·Dllrrll Turan. llalll Can). 
20 .ıs Rlldyo ı:u.etesı. 

20.30 Kısa şehir habtrl"l. 
20.35 Oülııeren Oü\'Cııll. 
20.SO Sl>hbetıer. 
21 .0 Haftanın Slyast icmali. 
21. 15 Rl\dyo kllsik TOrk: musikisi 

toplulu~. 
22.00 KonıııunA. 
22.10 ?\aclye Knklnoflu IPlyanlst 

alClaııde Debussy •Lı\ Cat· 
hedrale F.ngloutıe• bl F're
der1c Chopln Berceuııe op. 57 
c) Pnderl·: Chopln Scherzo. 

2.'.!.30 Co!man Hawklns orkestrası. 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo • Borsa Te ııroı:rıım 

lar. 
23.07 Oaııs mUzl!I. 
23.30 Euı;t'n °d'Albert'ln cTleflırnd• 

c.perasımlan lıı8lmlar). 

'lO Kapanış. 

i Z Mi R 
·ıs.sa Açılış .,.e program. 
16.00 Aliıcttln ŞC'nsoy. 

16.20 Stmvlnsky Pulcloellıı slllt-
16.40 Suıan TaŞsllken. 

17.00 Kovboy ~rkıları. 
17.JS Başlıca ııro::mmların takdimi 
17.20 Oençler konu;uyor 
17.30 Türlctller. 
18.00 Dııns mllzlal. 
11!.15 1ncesnz (Hüseyni 1a$lı\ . 
10.00 Haberler. 
19.15 İzahlı Batı musikisi. 

JP .45 Zeki MUrtn. 
20.10 Schlrdı'n kOçnıı: babc:lrr. 
20.15 Rftd~·o cıı2etesı. 

20.30 İsmet YLl'.ar. 
21 00 Hattanın siyasi !cmail. 
21.ıs Nimet o~uz • MUkcrrcm Bsy 

dan. 
21 ,4~ Eiil~llCCİl fıkraı:ı~. 

2l .55 Bor~:ı ve y1&rınkl vr<'ıta•:ı 

22.00 Keruol >.t1'ırlı. 

22.30 Ya;ıııın ı;onu. 

TEKNiK üNiVERSirESI 
20.15 Açılış ve proı:ram. 

20.111 Dllyülı: vlrtüozlıır . Oenç İcra 
cılardan viyolonist Tlbor Var 
ı:a. Pl)·anlst Helmııt Rolorr. 
Uazırlıyan: l"atlh Paslncr 
Takdim eden: Dinçer Erimez. 

.20.52 Roasını ; •Tancred• U\'CrtOrO. 
20.$8 Mozarı; Do majör ı;cnfonı. 
21.ı; T&ekaıkowıky ; Si belmol mi 

ııör, ı No. lu Pl)"ano konçer· 
tosu. 

21.49 .J. s. Bach: Org mnzı:ı. 
22.00 Program n kapanış. 

29 • 5 • 954 CUMARTESİ 
ANKARA 

7.28 Açılış Ye pro;mm. 
7.30 Oünaydm. 
7 .45 Jlabrrler n hava rapQru. 
8.00 Karma ııabah müzlll . 
1.30 a) Btzct : eoc\lk oyunları ba

le &Ultl, b) Borodln: Pr•tı• j. 
ııor'dan danslar. 

9.00 Ollnün r.roı;ramı Ye ltapauış. 

*** 
11.58 Açı lif Ye prO{Oram. 
12.00 Asker saau 
12.30 Sad: Ho~ea. 
13.00 M. s. Ayan •e .lıabf'rlrr. 
13.ıs l'.';jlencell tatil müzlll. 
13.30 Ö:ile ııautesı. 
13.45 Piyano reraketınde şarıı:ııar 

Olı:u:ran: Cevrt:re Ceyhun Pi 
panOda: Nılıal Etkııtun, 

H.00 Batıama ııe oyıın hav11ıarı . 
14.20 Neş'ell hatır mOzllı:. 
15.00 Ka}'ıp aıcl:t111ııarı. ht•a rıı-

ponı. akşam pr0tıramı Te ıı:apa 

JllŞ. 

*** 16.58 .'<çılış n proııram . 
li.OO Radyo c;oculı: saati. 
18.00 fnccsaz (Karcıjiar tal.sı). 
18.40 Radyo ile 1nı;lll:ı.:e 
18.SS Size lkl pHllı: çalı)·onn. 

tı'.00 M. s. Ayarı n haher!cr. 
19.15 Tarihten bir yaprak. 
19 20 Ra(lımanlnort: Pacanlnl'nln 

bir teması ilZerlne rat>SO;ll. 
19.45 Maliye Tel<:'ll'tl saati. 
20 00 Keman aoloları. 

20.ıs Radyo gazetesi. 
20.30 Kısa spor haberlrrl. 
20.3S :..111allf. Mukadder Atnkan. 
21.00 Harta wnu ııohbetı. 
21.15 Rafta sonu pr~ramı. 
22.45 ı.ı:. s. Ayarı ve 11aı1crler. 

23.00 Eğlence yerlc.rını ce21vorıız. 
23.45 Pro:;ram •e kapanış. 

ISTANBUL 
12.57 
13.00 
13.IS 
13.45 

14.15 
14.30 
14.50 
15.00 
ıs.ıs 

ıuo 

16.00 

111.15 
16.45 
17.00 

Açıl~. Ye ııroııramlar. 
Haberler. 
Perihan Sözer!. 
a) D. F. Auber •Frıı Dl111'0· 

lo• uverthril Çalan; Constant 
Lambert td .. Londra Filarmo
ni orlı:catrası b) Johann 6tra 
uu •Sanatltlr Hayatı• Valı 
Qalan; Heroot Ton K.araJan 
ld. Viyana Polarmonl orket.tra 
11 c) C. M. Ton Weber Precl· 
osa \lnrtürO Çalan: Paul Tan 
Kempen ld. Dreaden uıarmo 
nl orkestrası. 
Dans mOzlj!I. 
Saz eserleri (ÔZcl P!lk). 
Hattanın pro;:ramı • 
Nebahat Yedlbl\Ş. 
Art nn Damme Kent'tl 
Se•llmlş sesler • aevıımış Of.r
kllar. 
Caz şıırltılan IMıllı Ye Be· 
nrley karde.şlrr). 
Muaıın Oölı:c;ay. 
Operet dünyasından. 
Fasıl heyeti. 

17.40 
17.45 
18.00 
18.30 
18.45 

19.00 
19.15 
19,45 
20.00 
20 ıs 
20.30 
20.35 
20.!IO 
21.00 
21 .20 

2200 

22.30 
22.4S 
23.00 

23.07 

24.00 

Kıayıp mektupları. 

Arten Arıkan. 
Fehmi E: e orkcstruı. 
Tiale 58hUclerlndt'.n 
Oyun hauları ıı.ıehmet A· 
yar u ukada~an). 

.ııııooıer. 

nıu. RI~. 
Vlyolonıat ~eclp Atkın 
Saz esc-rıcrı. 

Radyo gazetesi, 
Kıl& eehlr haberleri. 
Küçük orıı:estra . 

Uıllnralte ııostası. 
Afife EdlboCIU. 
Dinleyici llttlı:lerl (Hanı Ba 
tı 111uzıcn. 
S:ı.bahattln Volkan Ye ar1'a· 
daşlan. 
Beyaz perded'n müzik. 
Haberler. 
Kambiyo borsa Tt >mı::ram 

Jar. 
Kanşıt ııarır şarkılar dans 
n caz mDzljtl. 
K'panış. 

1ZM1 R 
14.58 Açılış TC pro::ram. 
15.00 Zelıl e>ııuz. 
15.30 Bir UYel'tllr ye Rttplghl: f'f'S 

plghl: Peste dl R(ıma esen· 
fonllı: fllr) Vlctor de 8abata 
1dareslnde Dcrlln Fllı'lrmoııı 
orkestrası. 

16.00 KOç(lk dlnkylclltrle bMbnŞll 
Ul.45 Başiıc1\ proı;nımların talı:dlml 

16.50 Radyo kadınlar taslı. 
17 3S 'J'lno nossı Te Jacqutllne 

Franc;ola. 
17.45 Hadyo y11rt türk!Hcrl koroı;u 

18.15 irfan Dotru.sı:ı· 
18.30 Nl}'llzl Erden orkuıruı. 

19.00 Jtabcrler. 
19.15 Cıııt melodllcrl. 
19.30 Berhayat Orhon, 
20.00 Cumartesi tobbetı • 
20.10 Şehirden lı:Oçülı: hııberlcr. 
20.15 nactyo gautcsı. 
20.30 Dinleyicinin saati (Türk mu· 

filklsl ı~trtlcrll. 
21,45 Borsa ve yarıııkl pr~ram. 
21 SO suz:ın Yaman. 
22.30 Ya:vının 51ınu. 

\\1\\\\\ \\~\h.~\ 
( '\\ehe Olan\) 

ALMANYA 
A.F N. <100 kw) •••••• 547 

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

B:ıden • B:ıdl'n <70 kw) 295 
Berlin Rias C300 kw) 303 
Frankfurt <100 kw) 505.9 

cıo kw> 48.47 
Jl:ımburg <100 kw) 308.9 

• 47.81 • 41.15 25 44 
~Hinich cıoo kw) ...... 375 
Stuttg:ırt cıoo kw) ...... 523 

cıo kw> ...... 49.75 
DE~İZAŞIRI 
20 kw ......... 19.64 • 25.4.4 

AVUSTURYA 
Viyana 1 ...... 48.78 • 25 48 
R. W R 
Viy:ın:ı 000 kw} ...... 397.4 

• <100 kw) ...... 388 

BELCİKA 
Brüksel 1 C150 kw) .•. 483.9 
Brüksel Il 050 kw) ••• 324 

DANİMARKA 
Kopenh:ıg J C150 kw) 1224 

• <150 kw) 49.50 
Kopenhag il <60 kw) 282,8 

FRANSA 
P ARiS • İNTER 
A!louis C250 kw) ...... 1829 
Nice J <60 kw) ......... 193 
NATİO~AL 
Paris ı cıoo kwl ..... 347 
Bordt>aux (100 kw) ... 249 
Pılarscille ClOO kw) ... 422 
Strasbourg cıoo kw ) ••. 335 
PARİSİES 
Paris 000 kw) ......... 280 
Lille (100 kw) ......... 218 
Limoges 000 kw) ...... 3711 
Lyon (100 kw) ••••••••• 498 
Rennes (100 kw) ...... 445 
Strasbourg (150 kw) ... 258 
Touıouse 000 kw) ... 318 

HOLLANDA 
Rih·ersLJm J (120 kw) 402 
mıversum il (120 kw) 296 

İNGİLTERE 
B. B. C. 
Saat 

6.30 -
6.30 -
6.30 -

Datıa omnıotu 
8.15 ......... 4843 
8.15 ......... 41.49 
8.15 ......... 3188 

6.30 - 8.15 ......... 24.80 
12.30 - 17.30 ......... 13 9? 
12.30 - 18.15 ......... 19 82 
12.30 - 19.30 ......... 1684 
12.30 - 22.15 ......... ]9.85 
18.00 - 23.00 ......... 25.12 
20.00 - 23.00 ......... 40.98 
20.00 - 23.00 ......... 31.88 

iSPANYA 
SATIONAL 
.\fadrid <120 kw) ...... 407,1 

iSVEC 
,\totota <150 kw) ...••• 1571 
Sundsvall C150 kw) ••• 5M.9 
Gothenburg mm kwl 308.1 
Hörby 000 kw) ...... 2M.'I 
F:ıtun cıoo kw) ......... 245.3 
Stockholm <55 kw) ••• 388,t 
iSVir:RF. 
Schwarıenbourg 41).'8·31.46 
Monte • Cenerl C50 hrl 5386 
Bl'romun~ter 050 t;w) 567,J 

ITALYA 
NATtONAL 
225 kw .................. 4.57,3 
150 tw .................. 333,'I 
20.'i kw ..................... 225.4 
İKfscj PROGRA~I 
150 tw ..................... 355 
70 tw ••••••••••••••••••••· 269 

!5i k\'f •••• ••••••••••••••••• 47,92 
LÜKS~NBIJRG 
Lüksemburg (150 kw) 1293 

• il 050 kw) 208,6 

NORVEC 
Oslo <100 'kw) ......... 47'1 

flOO ltW) ......... 228 
(6{) tw) ......... 1376 

' flO ltwl ........ 13.85 
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vaziyet nastldı, ~ . . . . . . ..••................••••. 

Atatürk Birinci Dunya Harbinin onunda yaverleriyle 

~ 

li) ette. 'iha) et mebdei kel1im 
kabul ettiğimiz tarihıen -4 
gün evvel, 15 mayıs 1335 
( 1919) da itilaf De\·.etlerin '1 
muvafakatiyle Yunan ordusu 
izmirc ıhraç edılıyor. • 

A tat ürk, bu vaziyet ve muh-
teıır unsurların ıgizH ve 

meydanda çalışmaları karşı
sında dü~ilnUlen kurtuluş ça
re'erı.nden bahisle diyor ki: 

• Vaziyctın dehşet ve vcha
meti kar~ısında her >erde. 
her mıntakada bir takım ze
' at tarafından mukabil hali\s 
çareleri düşilniılmeğe başlan· 

n: ""C:•dt] 
~r ' c )'ıliarında masası başında --ı 

\~~anı. le Otomobilli 
'iL -

8 .. LA 
ıZıN OLABiliR / 

mı tı. Bu dlişünce i'e alına.'1 
te ebbü !er bır takım teşek
küller doğurdu. :\lesela Ed rne 
\e ha\alısindc ·Trak)a Pa.;a 
11i • Ün\'aniyle bir cemıyct var 
dı. Şarkta Erıurumda ve E· 
llizığda merkezi umumisi İı. 
ıanbulda olmak üzere • \'ılli
yau Şarkiye. 1\lüdafaai Hu· 
kuku l\l?'lb e• cemiyeti teşkil 
ed imişti. Trabzonda •Muha
faıai Hırkuk namı.nda bir ee 
mi) et me\ cut olduğu ;ibi h 
tanhulda da •'l'rabıon \C ha· 
'alisi .ademi merkeziyet c·e
miyetl vardı Bu ceciyet nıer 
ke1inln gönderdıği murahhas· 
larla or bz.:ısıyle I,iız.i~ıan li· 
nsı dahilinde ~ubcler açıl
mı,tı. 

hmırı.n 1 :al oluııacağıncı 
daır ma) ısın on üçünden beri 
Iıı ı emareler gören hmirdckı 
bazı genç vatanpeT'\'erler a· 
yın on beşinci gece · bu elim 
\·aıiyet hakkında müaa,elei 

efklir Cl lemi,lı;.t 'c l'mr· vaki 
ha' ne J?eldığiııc uphe kat- 1 
ma~an Yunan i~galıııi•ı ilhak 
Ja netice eıımr ne mani ol• 
mak c:.asında mutı,.fık kal
mışlar ,.c -reddi ilhak» prcnsı 
bini ortaya atmı,lardır. Ayni 
gecede bu mak adın te·mi;ini 
temin etmek için lzmirde Ya· 
hudi maşatlığında top:anabi
len halk ıarafuıdan bır miUng 
yapılmışsa da erte i "Ün sa· 
bahleyın Yunan askerlerinin 
rıhtımda görülmesiyle bu te
şcbbils ümit edilen derecede 
temini maksat edemem:ştir.• 

A taıürk bu.ndan başka ecne 
bi himayesi altında bir 

Kürt hilkumeti teşki:ini hede{ 
tutan Kürt Taali Cem'yeıi, 
Konya ve ha' alisinde İstanbul 
dan idare edilen Taalii f s!Am 
Cemiyeti, İngiliz Muhipler Ce 
miyeıi ,·esaire gibi te ekkülle 
rin faaliyetlerinden hah-ettik 
ten sonra geniş saUıhiyeıle A 
nadoluya "Önderilmesini ~u 
suretle anlatıyor: 

«Btı vtı i salilıi)<'tin, beni 
istanbuldan nefy Ye teb'id 
maksadiyle Anadoluya gönde 
renler ııırafından bana nasıi 
tevdi edildiği mucibi istiğra· 
bınız. olabilir. Derhal ifade et 
nıeliyim ki bana bu saltıhiye
ti onlar bilerek ve anlıyarak 
vermediler. Herçi bndabfıa 
'benim İsıanbuldan uıak1aşma· 
mı arzu edenlerin icad ettik 
Jerl sebep •Samsun ve ha\·a
li indeki li a) işsitliği mııhal· 
'inde görüp tedbir alınak 
t~in Samsuna kadar gitmek 
idi. Ben bu nzifen:n ifasının 
bir makam ve snlAhiyet sahibi 
olmağa mütevakkıf olduğunu 
i'eri siirdiiın. Runda hiç bir 
beis görmediier.• 

A tatürk o zamanki Yazlvet 
ka-rşısınoa dü•ünülen kur 

tutuş çarelerinin hiç blris:nde 
ıcabct olmadı~ını. rarei h:ı
Jlıs ararken ileri sürtl erı f ıiliıf 
dc\•letlerlne kar ı vaz·,·cı a· 
lınmamak padişah ve haiıfe
ye <'anla başla merbut \'e sa· 
dık knlmıık t!ibi dii$iincelerin 
kabul ed emheceğini anlatı
vor ve d:yor ki 
• • Bu \'aıiyeı kar ı•ındR bir 
tek karar vardı. O da hak•mi 
) eti mili;~ e) e müstMil, billı 
kaydli sarı mü tııkit yeni 
hir Tiir~ clr••'eı i tı>•i~ etmek .•. 
İste daha t•tıınbıılrhrı rıkma 
dnn C\"'"Pl rl!i iindfiğ1imiiz ve 
Sam•ıında kPrııv:ı a\'ak hıı~-:ır 
bıı•ınıız tath!k;ıtına ba,ladı!!ı· 
mı1 karar. hu karar olnıuşıur. 

Chmanlı hanedan \·e snlta
;nstının :rhmesine çalı~mak 
elbette Türk millerne karsı 
en bil) ilk renahğı i•'emekti. 
Çılnkti millet her türlü feda· 

<Devamı Sa: E Sü: 3 de) 

VATAN 

J Sağlık Bahisleri 

Kalp hastalıkları 
neden artıyor? 

Yazan : Dr. Fevzi AKSOY 
Kalpten ö:dü efendim!• 

« Komşunuzda, yakınınızda 
\'e tanıdıklarınızda. öliım sebe
bine aldığınız ce\ ap bu oldu
ğu halde, aldırmaz.. geçersiniz. 
Xeden kalpten ö dli? Ka lpten 
ö"enler neden artı~r? Bunu 
çoğumuz araştırmayız. 

İnsanoğlu , eski devirlerin za· 
t[irreelerıni, tıfüs'erini, kole
ra \'e tifolarını gerıde bıraktı 
'e harika dedıf;ımıı. ilaç'. arla te 
selli buldu. Fakat kalp hasta· 
Iıklan bir türlü tamamiylc ôn 
lcncmiyor. 
Romatızma. Firenı;i, Aslım, 

kronik bronsıt, daha bir süru 
hasta'.ı k . kalbı ısırır geçerler. 
Bu ısırma ~eçicı olabilir de. Bu 
geçici iılerin, ileride anı oir 
kalp durmasını tevlit etmesi 
mümkündür. Anlatmak istedik 
lerımizden, insan kalbini, blr 
ham:cde kırılabiren ıari[ bir 
porselen sanmayınız. Kalp, 
biitiln yüklerine \C ıstıralı:na 
rağmen çalı kan ,.c az.imkfır
dır. Aniden iflasından. gene 
kendimiz sorumluyuz. İçkinın, 
sigaranın, yorucu mesainin, ih 
malkar bir yaşa) ı, ın bütün ) ü 
kUne tahammül ederken, bır 
:!Un '1Stırap vermeden. ani ve 
sessiz calışmasını durdurur. 
Düne kadar sağ,am 'e işinin 
başında, çalışkan bir insanın, bu 
ani ölümü niçin".' 

Evvelfı kalbin, kan pompal~-
~an bir ıır.uv olduğunu bı· 

lelim. Yaşamak için lüzum'u 
kan, kalbin yalım boşlukların· 
dan geçmez. M rıca bu kanla, 
kendı özel damarları \'asıla ly
le beslcnır \ c :. a~ar. Kalbin, 
kendine göre yeter olan bu 
damar arı, vazıfesini ~apamaz

sa, o zaman kalbin iflası baş· 
'ar. \'itrin seyretmek için du
raklayanlar arasında, kAfi ka:'I 
alamıyan kalbınin ı tıralııııı 
dinleyen'er de vardır. Nerc.,~ıı 
kalan bır ın anın. dcrın 'e ıh ti· 
Jaç'ı tcncffüsu gıb. 

Sonra her şey normale ılö
ncr ve unutıı'ur. Eğer krıılcr 
~ık ,.e çok değilse. Bir gıi:ı kal 
bin adnlesi yeter kan a'anıa:,. ıı 
t•a durur ve ınsan olunıun.ı do 1 
ğurur. Kalp sektesı ismıni \er- 1 

dığımıı hfıdısc budur. ı 

Kalbin genç öllimü, 35 i1e 4:5 
ara,)ında ba~lar. Bunun sehcbi, 
tıkanmaya amil sebep erın y;ı. 
Ya ya\"aş neticeye gidişırlır. 
Gençlerdeki hAdise, umumiyet 
le doğuştan , kalp damarlarının 
kıfayetsizliği i e i:gılidir. Za
ten. bu hastalığın, irsi karak· 
ter ta~ı) ışı da bu bu'guyu doğ
rular. 
Zamanımızın yaşa) ış tar.:.ını 

ele alırsa:.. süratın artı~ı. kılp 
ten ö ümun artışını karşılar. İn 
sanların hırslı bir ga) e u~run 
da didinme•inln büttin ~ likil 
kalbe biner. Bil) üyen '~ gcni~
le~en kalbin damar!.m, hlfıı· 
~·et,;iı ;:elmeğe başlar. \'crgun 
duşen kalp~n. geçen lan mlk 
tarı artarken, aynı anda kalbin 
damarlarından geçen k:ı:ı mık 
tarı da artmalıdır. Kifayetsiz 
ve damarları sert bir kalbin bu 
anda cC\·abı. kalp makmcsinc 
ge'en ağrılarla olur. Hıısta~ ı 

şiddet:e rahatsız edenleri ya· 
nında. ekseri hafif af;n'nr ka
rakteristiktir. Haı.ıa işine gil· 
etine gider. Do'u bir mide, kalp 
çarpıntısı te\"it eden süralli 
bir hareket, ağrıları doğurur. 
liastalığın çıkması da, artması 
da üzüntü \e ağır i~le ilgilidir. 
Asrımııın yorucu. gurtiltü'ü. 
heyecanlı \ e her dakıkası dn~u 
me .. aisi bütün ~ ıpratıeılığını 
ka pte gösteriyor. Bugün, sıh
hat kaygusu ile hareket edip, 
muayyen zamanlarda istirahate 
çekilen kimse kalma'°'115tır. Eğ 
lence bi'e bin yük ve maddi 
kulfet:e mümkün. 

'Ka1p nahı~ esıne gelen her ağ 
rı, kalp damarlarının iflasına 
ait değildir. Yalancı ağrılar da. 
hastalığın bütiln be'irtilı!rini 
taklit edebilir. Bu bakımdan 
her ağn ile, teltısıanmadan, 
en kısa zamanda doktora gi
dip alakadar olma'ıdır. 

Kalbimızi dın endirmeli, d:ı· 
ha do~rusu dınlendiı-meye ça
lışmalı)' ız. Ha~atın gayesı, has· 
talanmadan sıhhatli bir ömür 
sürmek o'duğuna göre. üzüntıi
yli bırakıp yaşamağa bakm~Jı
dır .. 

D.P. il Genel Meclis 

Grupu toplanıyor 

y as ı aı ın scrtle~cn damarla. 1 fı Genci meclisı Parti grup.:, 
ıı \anız UZ\ı\etıe dcğıl, perşembe guniı saat 17.30 da Bc

kalpte de kcndıni göstcnr. Ki- icdı) e mec isı salonunda topla· 
!a) et ıı olan bu sert damarla· nacaktır. Bu toplantıda, h Genel 
rın IJkanma ı yaş'ı ar ıçin söy mec i i Dnimi Enctimt'n aıaların 
11.'n n tıkandı kııldı.a. tabıu:ıın 1

1 

dan Seyfottın Göğerı ve Suat Be-, 
k:ıı 1 ığıdır. • duk'tin mebus eçi nıe nrı tlo'a..ı· 

':ı :ışlı :ırd.ıki hu t p hadısc sı' le 'kendılcrındcn açı :ın ~ c•
gcnçlerde nn ıl goı uluwır? ı lcre ikı ) enı ata scçılccektir. 

isR;\İI.'DE - Tlitl.brnin hrail elçisi Şefkati hin)eli boldan 
ikinci> berabf'J"inde 'fürk ataşemiliteri :.'\T. Dağı~tan ol~uğu 
halde lla) fa 'dakl Kaiseı· Frazer otomobil fabrilı.alarını ıezerlı.en 

Garson içki1cri getirmişti. 
Guy bardağın yarısını bir nefes 
te tükelti. Hemen arkalannda 
ki ma ada oturan Amerikalı 
yanındaki adama kendi çıkar
dığı hir mecmuadan bahsetme 
le baş·amıştı. 

::'ıliriam ağzına götürmek üte 
re oldu •u bardağı masanın Uıe 

rinc bırakarak ·Guy• sana bir 
şey söyliyeceğim.• di) c mırıl· 
dandı. Bir sey yapmanı istiyc 
cek değı im. Kendi i.lerin hak 
kında bır fıkir de ılcri slirnılyc 
ceğim K•msenın işine karı mak 
adetim dci!i'dır. Ya nız anla· 
manı istedı. ım bir şey \'ar. Seni 
seviyorum, Benim sen. senin 
ben o'man mantıksız bir şey 
gıbi görüniır belki ama gerçek 
böyle. Seni tahmın ~dcmiyec~ 
~in karlar seviyorum. Durum 
böy'c \e ben sana delice tut
kun olduğum mıidde-tçc, enın 
yaptıkların bir dereceye ~adar 
beni de il.;:ilendirır. lütfen da
ha başka neler olacağını söyler 
misin ki: ben de \'&ziyetimi o
na göre ayarlıyayım.tı 

Guy cenp vermeden ewel 
bir an düşündiı neler olacağı· 
nı, bundan sonrn ne: er ~apara 
ğını doğrusu kendi de bi!mi· 
yordu. Yalnıt mahiyetini anlı· 
yamadığı bir takım hislerin te 
siriyle muayyen bir ylSne doğ-

ı-

Jamcs Goldd chmidt \e Labella 

Bir afk izdivacının 
acıklı Gkıbeti 

•••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . Kolay 
•••••••••••••••••••••••••• • Kralmm kızımn vakitsiz ölümü her ta- : 

• . . 
• rafta teessürle karşılandı i . . .....•...•..•••.••......• 

izlerini bularak yanlarına ko~
tu, kızını alıp Fransa'ya götiır 
mek ıstedi. Fakat bunun müm· 
kün olmadığını anladı. Bu \"a· 
ıiyct karşısında, bir hayli gö
ruşmcden sonra, iki gencin ev 
Jenmcsine razı oldu. Düğün ya 
pıldı, hep birlikte Fransaya 
geçti er. 

• ••••••••••••••••••••••••• 
kii kabul ctmeğc mecbur ol
duğu an'aşılıyor. DUnya'nın kalay ~ra ı Pati

no'nun kızı Isabel!a'nın 

Paris ch·arında Neuilly'deki 
Amerikan hastanesinde, bir 
kız çocuk doğurduktan sonra 
bir be)in kanaması neticesinde 
hayata gözlerini kapadığını tel· 
graflar haber \'erdi. Bu haber 
dlin)anın her tarafında aUka 
ve teessür'e karşılandı. Alaka
ya sebep kızın gençliği kadar B ütün bu işier Ocak ayı için· 
giirlıltülü bir aşk izdivacı yap- de oldu . O zamandanberi 
mış olmasıdır. Babası iptida ancak beş ay geçtiğinden isa
bıı e\ lcnmeye raıı olmamıs, bclla ile James"in daha evvel 
kızını uzaklara kaçınnış, fal:::~ kendi aralarında ev endiklerı, 
birbirini se\•cn iki gencin c\ • kalay kralının da bu emri 'a· 

Kalay Kralı Patino'nun ser
veti 300 milyon do'ardır. Bu 
para kendisine babasından kal 
mıştır. Babası Bolh3a'da zen· 
gin kalay madenlerine sahip. 
ti. Bu maden er kendisine inti· 
kal ettikten sonra BolıV) a hü
kumeti taraCından satın alın
mış ve Patino'ya 300 milyon 
dolar ,·erilmıştı. Kalay Kra:!
nın bundan ba ka bir çok em
laki, \'apurları, Fransa'nın gil· 
neyinde mükc!lef bır v::ıası 
vardır. 

Jcnnıesinc mani olamamı~tı ı-------------------------

ısabc"a Patıno i c. kcra ı 1 
James Gold-chmıdt. lngıltcrC' 
Kralıçesinın taç J,füme rl' mı' 
esnasında Londrada tanı~mış
lnrdır. Delikanlının babası bir 
çok otelleri o'an zengin bır a· 
damdır. Genç kız Loııdradıt bu 
ote' erden bınne inınıştı. 1 a 
bC'lla \e Jamcs daha i k kar;ıı 
la mada bırbirlcrini SC\ mı !er 
ve gorüŞC'l'ek e\-.cnmeğc karar 
'ermişlerdi. 

Kız 18, delikanlı 20 yaşında 
ıdi. Kalay Kralı kızının bu 

kadar genç evlenmesine razı ol 
mamıs ve onu Londradan ala· 
rak Paris yoliyle Fas'a gönder
mişti, Patino, isabella'nın bu
rada de iknnlıyı unutacnğını 
ümit ediyordu. Halbuki iş tah
min ettiği gibi olmadı. Genç 
kız sevgilisine vaziyeti bild!r
dl. Bunun üzerine James hu· 
susi bir tayyare kiralıyarak 
Fas'a koştu. İki genç buradan 
Londra'ya hareket ettiler. l\lak 
sallan burada evlenmekti. 113' 
buki kızın yası buna müsaıt 
değildi. Temas ettikleri oır a
vukat: • İskoçya'ya gidin. orıı· 
da 18 yasındaki kızlar ı .. :eJik
leriyJe evleııebilırlero C:edı. 

İki sevdalı bunun ıizerine İs
koçya'ya hareket etti, bir la· 
nıdıklarına misafir oldu. İskn> 
ya kanunlarına göre evlenmek 
için bu mem'ckette sekiz gli.ı 
oturmalan lhımdı. Bu mijrlde 
tin geçmeııini beklerken Patino 
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ru itildiğini hissedi) ordu o ka 
dar. 

Xıhayet •Ben ııeni 5e\İyo
rum • dedi. Gözlerini .Mıriam
ın goz erine dikmiştı. •Sana 
bu hususta şu anda kesin bir 
~ey so) lı) cmıycceği]Il nma. kc 
Jımc~ı mazur gör, butün bok
luklarımı t.emiz.'emc ~olunda 
'ını. Yalnız halli gereken bir 
iki ufak ış kaldı, ondan 'lnr;ı 
sı ~ alnız sana ve bana ait olan 
i tikba. Yalnız kendımiz ;ıışı
yabileccğiz.• 

Mırıııın'ın ) liztlnc tatlı bir 
1ebessiıın yayilmış, çok dah:ı ci 
cı olnlU~tu. Elini ;anındakı 
sandal) eden çekerek Guy'ınki 
ne yaklaştırdı, onun elini tut· 
tu. 

·Dana da bu kadarı yeter 
6imdilik. diye mırıldandı. 
• Bütiın bunlnrın teferniatını 
sonradan görüşürüz. Sen iste
) ene kadar bu işin ltıfını bi'e 
ctmiyeceğiz bir daha.11 

.Au ... 

r 
\'11ka11rla gördüğünüz alet, gençle~mek \·e güzellCfmCk irin kul· 
lanılnıak uzrrc icat eıtilmis bir fıçıd ır. Eski Kral Faruk ve 
.ro~ephine Baker gibi tanınını5 ~ahsıyetıerin de ı.ullanmaya 

baslarlıklan bu fırı, sun'i ~üa altında 200 drfa deuetmektedir. 
8Ö) icre hem esmerlc:tilmclıı;te, hem de l.ilo l.a) bedilmektedir. 

Bir kaç saniye evvel ne ya
pacağını bi'e bilemezken her
f>e~ın bo) c hollolunuvcrmiş ol· 
ma ı Guy'ı onsuz surette ze\ k 
lcndırmışti. 

Kaldırımı dolduran ma!ıa ar 
daha dn canlanmış r:vıl cı\ ıı 
kesilmı ti. Yuksek Ees'er ne· 
şelı kahkahalar birbirine knı
şıyoı :hı. 7.üppe Amerik3lılar 
kend ılı~ııni o teki \"atandasıa
nndan ayırmış olmak için 
l"ransızca konuşuyordu. Fa';\at 

<Foto Senis: T. H. ,\,) 

le unutmamakla beni cidden 
ha) retler içınde bıra tını~· 

aSenın gıbl güzel bir 
kızı kolay kolay unutabilir miy 
dım'>o Bu }'arı şaka yarı dddi 
liıfıyla Bac'ın stüd) osunda ya 
rım kalan geceyi ıma etme!t ıs 
tiyordu. 

Bac onların bö) le birbir'e· 
rine tarizlerde bulunmalarına 
mani oldu. • Burada Olttraca
:ımıı:a ~fonıana Bar'a gidip 
ayakustu bır şeyler içclım. On 
dan sonra yemek iı;ln de bizim 
stildyoya giderız. Ben her§eyi 
hazırlattım• 
Mirıam .çok iyi olur.• diye 

atıldı. Guy ile birlıkte düştük
leri çok nazık ha\Ddan kul"" 
tulmak için bu teklıfi nimet 
bilmişti. 

Guy garsona işaret derek he 
sabı gördU. Sonra hep birlik· 
te kalkıp Boulc\•ard Raspa
il'dcn Montena Bar·a doğru 
yola koyulduar. 

garsonla konuşurlarken züp· 1 
pellğin beterini yapmaktan da ~ 
geri durmuyor, bu sefer İngi-
lizce olarak hitap ediyorbrdı. Bac yemek bittikiten ı;onra 

Bütün bu hava ranlarını sık bir nevi konferansa girişmlsti. 
mağa başlamıştı ki Bac ile sa- •Avrupalıların fazla materya
rışın Amerikalı kız sokağın 1\li· !ist diye Amerikalılara çatma· 
~esini dönilvcrdi'er. Guy onla· sı bence manasız.~ diyordu. 
rı kar~ılamak için aya"a kalk· •hin aslına bakarsanız diln
mıştı. Onları Miriam'la birbir- yanın ert matcryalıst insanlım 
!erine tanıştırdı. hlııat A\TUpalılardır. Sit A-

Sarışın kız• Beni hiç batır- merikalılar, romantık, idealist 
Iamıyacaksınız sanıyord:ım • ve ke lmenin tam manasiyle 
diye Guy'a takıldı. •Adımı bi· hayalperesı.sinlz.CDevııınu var) 



-· 
Hazırlıyan : Fasih /NAL 

Bazı bankalar ticari kredileri 
tahdit etti 

'Bırkaç gundcnherı bank:ı'ar tarafından \eı·ı mckte o an tüc
t u kredılerının tahdıt cdıldıı:ı. l\Ierl\ez. Bankasının rla ı cc kont 
1ıaddıni indırdıği h.ıkkında pı) ı;şam.zda bazı Ö) lcntıler dolaş· 

ma~a ba lamıstır. 
Yaptığımız •ahkıkaıa nazaran. fı hakika bazı banka'arın 

tQccıırı enet crı üç a' dan t~ı a \ ade i r kırmadıkları, bır ba:ı· 

kan n i ~ krcdı~ı 1.ımamcn ke·tıği anla ılmı tır 
Anc. k bur.un b:ınk:ı!, rı'l kendı hu u 1 trdbııleı o1 •mı\• ·ı 

i'eri S?ıtmedı2ı 'e h.ı hu-.ıH., umumi bir karara 'arıldıı:ı ha':!" 
disinin hakıkate U\ mad.gı ı;o. iılmcktcdir. 

J gı ı'cr a"a ınd ı )aptuımız tahkikata nazaran tıkcari l,;•·rdı
terin azalına ı bcllıb:>,Jı ıic; ·~bebe lstınat <'tmekteciir. 

Bunlardan birine ı)ı Mcrl·ez Bankasının biı· ıaman'ar ) üıd" 
150 ~e kadar cık mı., olan akrrditif eri ,e<,>en 'ı dı:nbf"ri ni-bi 
hir ccki'de azallma•ı \C hu kredilere ubat a) ında tamamen con 
\'ermesidır. Şnbat a~ :"d:ın bıı y .. na gecen muddct zarfında bu 
tedb r tc:.ırını gö ctrme!:':c b:ı•lamı tır 

İkincı ebep tuccawı dıncleki bu!ün para) ı ıt!ıalat 'ap
m:ak uzerc v ııdc 4 o ara1< Merkez Bankasına 'atırma ı 'e bu 
~uret1 e 'isans a ma:. ıçın en fal.la imkan ağlama:a çalı ma· 
sıdır 

Uçuncü \e on cbrp i·C. arsa 5peku a \Onudur. R•rcok kim· 
eler, paralarını bankıı)a ko) maktansa arsa alma) ı tercıh et· 

mcktedir er. 
Bütün bu amiller pha:ıada \e do'a)ı,ı ile bankalarda sun'i 

bir para buhr, nının dcı~masıııı intaç etmrkte bu da bankalıınn 
krcdı'eri tahdıt etme~ınc ,cbebı~et \ermektedir. 

Yok a :\lerkez Banka-ı tar:ıfından ree kont muanıc ı c crın·n 
kısılması şınıdıkı ha dr nıc 'zuubahıs deği'dlr. 

Sanayi tahsisleri 
Sehrimize • 

Bildirildi 

Gümrük Kanunu 
7 Haziranda 
Meriyefe qirecek 

26 milyon liraya balı~ olan Gümrük ıe inhisarlar Vcki-
ocak 1954 ana)i htiyaç arı ıle 1ı Emin Ka lafaıın yen "Um· 
araiık 1953 aj ı bakıj eteri sa- ı-uk kanunu hakkında umumi 
na:,; ıhııyac'arının lktı at \'C efkarı tem ir maksadı ile \'er. 
Ticaret Vekaleti tarafından ka diği beyanat dünku nü hamız· 
bul cdild.ğini e\ \ clce bildir· da intı,ar eımı tır 
mi tik. Ancak Bakanın .\nk:ıra .\jan 

Dun bu husu•ta şehrımız a- sına atfen ya~ınlanan beyanatı 
nayı odasına tebliğat \'!elml tir. gazeteıııil.Cle olduğu g b' digcr 

Oda umumi kfıı'pliğ'. yapı an gazete erde de blr rııkaın ) an. 
tah ısle ı'gili hı.ittin ana; ıcııe lJ,IJğı ile ınıı,ar clmi,tir. 
re =hbar mcktuplaTını ı:öndcı• \'ckıl beyanatında. 

BORS.t~ 
J\t. Rnnuının 11.s.ı~.H fl)•tları 

1 Sterlin 784 00-784 00 
100 Dolar 280 30·280.30 
ıl'\I ı,ır~t 44 80-44 80 
ııxı lı .. ıçre l"ranı:ı 64 03-64.03 
ıoo l"lorın 3.68.40-73 68.40 
100 Drahmi 9 33~.334 
ıuo Ç'eK~IOTlk Kur 5 50- 5~0 
ıoo tnıçr" Kur. 54 12.50-S4 ı2.:ıo 

.... 1 r \ l l'ı I 1' \ H \ lı ı r.n 
•:'<R\ \t \t Tı\11\ lı,§.1 

ı=ıns - Erzurum ı 20 43 
Sivas • ~ınım 2·7 20 30 
ıııu Dtmlr>olu ı 22 ıo 
t!Hı Dı.>mtrroıu il ı 5 
194 ı Demlryolu 22 6S- ı 
Milli MUdaCu 1 il 20 
Milli l\JUdafu 11 21 55 
Milli Mudafaa ı il 21 85 
Milli !ltUdataa ıv 21.9\ 
Ziraat Banka ı 2ı 40 
Ziraat Bnnkası II 107 50 

<;, " ı \1 /1 1 'lı\Hl'll UIC 
ılHı Demir) olu \'1 103 30 
Knll:ıııma ı 103 7ıı 
Kalkınma 11 ıo.ı ;o 
Kallcınmll llI 103 10 

1 
ı948 lsUkrazı l 103.70 
l!HB Tahvili 11 103 70 
ıD49 Tah\'lll 102 70 

... s t.\ ll l I Tı\R\ILlt;H I' 
1948 iıtrAml:veıı 22 00 ı 
11tramlye,ı Mudafaa 22.llO 
iı.r 94ı o. Yolu lV 108 80 ı 
19.53 Tah\'111 101 00 
ııı51 Tahvlll 100 80 
Ztrallt Eankuı ın ır. 00 
Ziraat Bankası iV l<l4 00 
Zlrnt Bllnkaaı V ıo:; 00 

H 1 ' k. \ Hb t.ı.t;nJ 
r C Mukez Bantuı 2U 00 
Garanti Banr.uı H 120 00 
Obllga&)on 'nd. l·D l!O 00 
oamanıı aans:ası ııo ııo 
ftlr Kredi 128 50 
Sana)I 'Kall:ınma 'B. ıoo.oo 
ıs llankaaı n 55 00 
Yapı "e Kredi s..nı:ası N. 18 40 
" kbank 'T A o . ı320 00 
Turı.: Tlt·artt Banlc.au 66 60 
'rsıa r. çı men to 4S oo 
Sark Dettraıtnltrl 36.40 
ı• \Rl <I KllHt; \ '.'> J Al. l'l 'I t'I\ \ '11 
il) ı:tıo altın 415 000 Fr. 
ı ı ı Dolar 360 'fr 

"'f'Rllt"I ı•ll \ !11 \ 0., 1)0\1'1,t'H 
Türklsch-.4,ccount 1680-ı7oo 
l"ranıu Pr 57 ı 100 
Dol&r Efttt!C 5"8·600 
Dolar ~ Y Amertlı.an 612-614 
Sterlin Eft>kt!C l5 25·15 50 
ıs.-ıçre Franı:ı 141·142 

' tllllt::.1 AiTi' f' I\ \1 1.\ KI 
Be at 46 00·56 ıo 
Hamit 49 25·49 50 
Guldtn 47 ıs-47.20 
Vahit 48 2.5«18 50 
A2.IZ 47 75·48 00 
ınaıııı liran 60.50-60 75 
Napolyon 44~0-44 75 
B Horoz 46 25·46 50 

ıo ı t;E .U . fl!\ f'İTA 11 ı'lRt 
Oeguıo '7~4·ıllS 
M~ltı!kO 140•745 

V.&.IAS 

' ... 

'filli takım ımı ı bir mu~:ıb al..ada 

Ulvi Yenal'ın 

___ , •.•. !!" ~ 

'G. ve Tekel Bakanhğı Gül11 
tarif esi için tebliğ yayı~!~ 

<Roı~ı 1 indrlt) ı bte bu durumlar ~t'iı önlinc ı bu rc~ı~~·~[1 
cdeCe); 

mi cfı\ar bakım arı.ıdan ne :..a. alınarak yeni bır tarıft•nır. harır ınc ıcka: ııs1'1>1 
dar mahzurlu olduğu ııaht:m 1;ı11:n2-: kunusu ele a'ıııd l\ı td· ~·ı.kart'!1~ ıht ,ı t 

1 rnl'cııtcdır. Zıhin'erdckı b,ı tc· man ı e:-alct:erarası bı" kottw· huk~unu rifc 11u:ı: 
~cvnişiı gıdermek maksadl\ le ı on kı..n<mıı, ı·e bu keı-r" ~onun ne bazı ta ela 66'1 
• · · • • 1 ı k h • • t nda rne) yenı tarıfemıı hakkında aşağı·' ça ı-ma arırı:ı gcre :.fül ı 'e 1 1 • duğU ı 
dakı izahatın ıerılmc::.ınde fo~da l "erek resm· .c.ekkl;'.e ın 'e Irasında \,ne ıe 
;:ôrU!mektedir. hatta ferdi · t·ebbiıs'eriı i~tıga zıraa~ m~ 1 cr. 1 

a ı tasnif bakımında'\' mevzularına .i ·~n m ,tld,· •'r h::k tarıhın~c ~O u tt!~ 
Ycnı tarıfcmiz ta nif bakımı'l-ı kında :?erekli malumatı kom is) o 'e~·a ~ adıa orr 

dan tamamen yeni esa:.'nrı ·:ıti· na \'emıelerı rıca edılmı~tır. Bun ı..a~dı) le k ııa1'1' 11 ıt 
\'a cttibi gibı bugıinün ıcap ve dan ba ;;a ..,•c,noını \C 1 ıcarel bı~ cıme ııuı.uıtı t • 
zartıretlerınc de uynunJur. Çlın. \'ekaletı :ıo,ıı"· tetkilı' hı ,•lı \'' ı I~c bU feıtıızdr 

1 kli tarifemizin ıstinat ettı •ı ta:ı· ı t~ıetme'er \'('.-ıı t'll mume,•ıl c· e .. kı t~rı ctı e·'' 
nıf Briik;;cl'deki Giimriil\ R·r·ığı rrındcn. müt~-ekkıl bır heyc.t ls· ı:ıs nı;P s·dCl1 ıl 
Etüt Grupunun sa ahiyctli mü-1 tanbul da t1c ... :~ 1 ve ~ .. n:ı-:. ı er· zaran ıerı11dt 
tehıb~ıslarınca 1938 ene:ıı:ıJe':i babiy'c gor i: •.ek ıstC'ic 'c :ır· met'erı ıı1108ch 
mu ga Cemiyeti Aknım tar tın-1 Lular te~bit p~ im ~· SLimerbank \'Crgı:ı ~eraber t 
dan hazırlan mı olan mü tcıPk Etiban\, :1:a1l. ı tct ık aram:ı olmakla •1 caı ıııt 
tarife nomanklatüru P:ıas o:ıırıık en:ıtitii~i.ı. mı'» 1~ ve kiınya e"l· ı lındc ınıa_cb'J~s \ 
alınmış. o taffhtcn bugüne k:ı- dü~tri~i \'C :ıaı"~ r;;Pıı :c-~ckkıii c· ınalınc tr k111c ,e 11 
dar muhıe:if braıdardaki tera';; rin de mJ ·ııı··~·l er: kombycn ı ziraat nıauıcrı11dt 
ki 'e inkışaflar gözönünde b:ı· \,'alı~;natarı.u. l;atılrral: ·,,,.,..in"h l n:ı.et.crı ı:15, 1:c ~t l 'undunılmak'a ber:ıber teknik \'crgı hadlcr ... ı t.::,u.• etmış c • ruk 'c_r ıar<'1 
sahadaki :son ılcrleme'cr de na- dir. 7 6.954 uıerr. t 
ıara alınarak venı bır ta nıf ı·a- Yeni tarıtc•ı• z 1301 pozı~l onu n -pcı erd ••r P • • d e • ;• 
P.ılmıştır. Bu suretle eş) anın ta· ihııva etmektcdır. ~un'ardan e 1 cak n1a . dııl' ~ , 
rıfcdckı tatbik ycrı bundan son has tarafınrln kul arı•lma:.ıa:ia sonuna ı:a. d•r 1 

• 

ra Bir iğe dahil mcm'eketler ta· mazarrat bu'unan 5 poıı"-)On tarıhınc k:ır d • 
rafından a) ni tarıfc numarasını memnu. 20 pozisyon.ıa )er alan herhangı 
ıfade edecek \e tatbıkat bakımın ıokaryakıtlarla kerc.,tc er yine caktır. btr' 
dan yeknasak bir )O' takip edi:- pe:ıifıkte bırakı mı mPmle~ce· yukarıdan, ,ru 
mi .olacaktır lı? sa"!ığı ıle a'akalı. tı'>hi ,.e tan da an ~;ıı .tıı 

Dığer taraftan gumrük reıim- kım\'C\'I maddeler rontgen ti· kanununu ıı.ııı' • 
!erinin geni olçüde ahenkle-tı· haz·an ve buna miıteferı·i parça dırı rnış bU cııc· 
rilmcsi ve bılhassa gi.ıınrük te1'· lar. talım tcrbı)eve aıt her tülU l r.oını•)on fl1 ~·n 
niginin gelişme ve tcrakkisiy!c e•ya, kitap' ar, mevkut mecmua· ru'nıu o 3~3 ı.11 • 

a lakalı ."e buna mtiıea'li.k me~ .. 1 ıar._ gazeteler, ta!·ihi kı:ıııeıı ha!z ı;ııdı ~an~Jlctle• 1 

zuatın ıncelenmesı suretıyle bır rnt:ka e:-\ a, sun ı izıı ,,. saıı·c ı· miıkeflefı~ d~ b 
glimriık i birliği vücuda getiril- le c;a:ıd) iin mühim bir ıptıdai , i gôzöııii0 ııs..e~ 
mcsınc kani olan memlcket'er ımıddc·i ol:ın Ferro .\'yajlıır gıl:ı bıı i!a)e ı e ~e 
bir araya gelerek Bmksel'de ::o pozi yonda yer alan c•ya 'er· gune kadar , 11r. t 
l;umrük lsbirliğı kon~eyıni ih· g:den muaf tutulmuş. haın ,.e ıurafından ı;!'~ 
daş etıııişlcr ve bun.ı aıt bır de ) arı mamul maddeler. a~ır makı- t.assı) ıc.e l''o(l 

1 

muka\ ele hazırlıııııı~lardır. Yük· ne:er, fenni a 'et ı·e cıhnılar. de· rından kO~u~' 
sek Büyük .Mı'lct Mcc'ısincc bu niz, ha\·a 'e göl nakil \8 ıtalari e mat ı·c d\e t 

1 
muka\'ele 6021 sa~ ılı kanunla ka ~urda :?irme inde sana~ımıı ba· gorc hart 1t. 
bul bu)TU!muştur. işte bu kon-, kımından fa)dıı \'e zaruret ııoru mcnııeketın e • 
,c~ın muhtelif kolları bugune len 171 pozi:ı~onda ~er a'an mad tarıfc ıh't3r d• • 
kadar o'duğu gıbl bundan sonra deler "(, 5. 82 poııs~ on « 10. Burasını 110t 
da butun me:.ai'crini gümrük 136 poz~yon ~ 15, 70 pozı yon rrnek )er• d' 
mevzuatının ko aylıkla t:ıtb!kinl % 20. 162 poziı;~on "t 25 nıspe- t.~ fı\atlll~ ~ 
ı;ağlıyacak e a~ları hazırlama~a tinde 1·ergi~ e tabi tutulmuş olu;> ; crı "5ur0lt w 
vakfetmı bulunmaktadır. bunun dı~ında kalan ve memle- gumrilk uıre' 
Yukarıda da i arP-t edildiği U· kette imalı mümkün bu unan den nes'~: 11c 

ıere ~eni tarifemızın !':.asını ki maddeler de bu nispctlcrin fe\• . kturuııU11 ııv 
kıl eden Brüksc'. nonıanklatürii- kinde vcrgıyc tabı kı 1 ınmışıır ~~k•C 11ıc' 1 '. 

m tır. 6290 •a) ılı 'e 6 
Bu:Un ta il olduğu için ;a· rihli kanuna bağı 

rından ıtıbare"J miiracaat eden ne~ır ıarihincleıı be~ 
sana; ıc· leı c ~lcrkrı Banka-ı ; ilrurltiğc girecektir 
muracaal mektupları \er lecek ıtır 

mart ta· 
tanfem•z. 
ay onra 

Stıındar• 7 • .5·726 
Ktıke '724·725 
Yerli 7ı3·oı4 

1 

k.\l ,I' Rr.~IBlRl lKlf'll 

ı nu hazırlayan bu ıcknık komı- 200 k&rlar poıısyondan "~ 150 h su•ı~cııeı {1 

IC'. tarifc~·e ait bir ııııhname i!" - 200 nl.spetıııde ,·er~ı alınına· b~dc1csın111 111 t 

F b 1 F d B k 
'l I" k lıır ıktc bır de rcpertu, ar <q· ı;ı clcrp ı ş ecli'mı}tır kı, bunlar u '. takı111 ı d 

l ut Q e erasyonu aş anı, mı 1 ta 1- ı \a fihri ti) hazırlamak iizere ça- mcm ckctımııde tamamen ımiı ll{aktorerıl1 
• • : • • _. . lı~malarına de\8111 ctınektedır. \e ısıihsııl o.unan \C bu ~ıine ka ~ıesızdıf· , 

beyanatı 
dem~-

tir. 7 haziranda mer'iyete girece· 
D ğer taraftan buı?une kadar ~ı bcllı olan kanunun 7 ağusto· 

sana; 1 ihtı; aç arı ıç n i5.5 mil ta mer'i) ete ızirece~· mana:.ını 
yon l ra'ık tah~is \erılmis bu ta ıyan bu be,anat. zaten tat
lunmaktadır. b katın ı:ccıkliri ecel.!! hakkında 

Qnumuzdeki ı:ilnJerde ııbat 1 muhtel [ ~Ol lentJlcr n dolaştı~I 
~) 1 ıhtı; acları iç n çal ~malaı a ı.ı .mıda l;ı ilcı: frasında aliı 1 
ba,lanacaktır~ ka toplamı' ır 

- o- Bu hu u-ta mallıma:larına 
DIŞ MEMLEKETLf:.:"EN mUı ac•aat ettiğimız a ahi) eır 

kimseler bunun nıarldi bir ha 
GELEN TEKLiFLER tafrn ibaret olduğunu kanu· 

:n. R:ıumg.ır•rn., 

\' i;1 in Puhlkolis 12 
Roma/ ltııl) 

nun 7 haziranda ıatbiki kara
rında ımdik. halde hlr değ · 
iklık ) & pılmadısını be nm,. 

Jeıdir. 
- -0-

Yumuı·ta \e ta\uk. kumcs ha\ 
\'anları satın almak ütert' ıl~ı·ı-
lerlc derhal temasa geçmek arzu · ı ı nı a n l nroıer · 

11 /2 Olıt China naıar "' t ı eet. 
cttığını bıldımor. t ( '.\l.C'Ul'T.\ - 1 / İ:\ n .\ 

Jobs Emı:ır<•h's 'ili<' !I, 
:Kn;1brostraedr 14 Jut mamuller tek ır cdı~ OT 

Copcnhaycn K. 'e ithalatcılarımızdan teklı' 
DE:\'I\IARI\ bek'i;,or. 

. Sankakhand G. ~ hah and 
. Memleketınuı~cn pe).nır '~ co. Ltd .• 
~eeek madde:.ı sahasında ş ı 19-'!0 Bomba\' l\lutuill Bldı: 

yapab ccek f rmalarımm so· llnmbv Road · 
ruyorlar. Romb:.ı , -1/İ:\OI \ 

L. Ren l>a\ lrl and Co. Ud. Kına. baharat \f' memucat 
P. o. 8 . 25~1; ı hala•çılarından tekit! bcklı· 

'lel ·A\ İV/I R.\ EI, yor. 
Hububat. kuru )em•. pirinç, t. il. Yı nr. 

mercimek. islenmemiş P' muk 3'!1 (;ı-orgıa .\' l" ntı t 
lhraeatcılarımız!R alakadardır. Rrookl\'n i 'S. \'. 

ı:,port:.ıdora Yızcaiııa 
,\ p:ırtodıı 6:i'? 
Bilbao 
ı:~r.\~ .\ 

Her çecit fı et, hırda\ at ma· 
klne \ c !ıletleri. e ektrıklı a 

tı. s. ,\ . 
Kon~er\'e balık ihracatçıları~ 

b tema etmek istiyor. 
\'oh r:ı Sons .• 
11 C:otton E'than ıı.e Chtg 
)Jrlt orl Rnatl 
Karathi / P \Kİs f.\~ 
Jüt mamu'lerı tac1rler mi:r.le 

and aJı'll:Rthrrlır 
1 ran i lands 1·rad ın~ Com-

Jetler. kılıtlerın itha'.iııçı:arı ı· 
le ih:ılenıvorlar. 

The H~dtrabad l anning 
Sboel lfg. Co. Ltd. 

Ordu ve polis po•inıcr· 'e 
çiı.meler , miler için ayakka· 
bı. tabanlık me>1n kö,ele. siıs ü 
ve bo)alı deri e çantaları \.S. 

teklif ediyorlar. 
-O-

İhracat durumu 
~ 15 mayıs 1954 cıımar•e~i <::Ü· 
nU T caret Odasından FOB: 
311718 lira dcl:er nrle 13 adet 
menşe $ahadcı.namc i \eT imiş

pan\'., 
90 Pitt Strett 
Sidnty/,\ l 'STR .\I. Yı\ 
Cevil klitüğu ihracatçılarımız 

la ilgileniyor. 
<:um Ba e 
3'.l- :U Strrr t Brool..J~ n 3'! 

:'lit""' York 
t ı. s .. \ . 
.T ıklet ıeklıf cdıyorlar. 

mfmiZln mUVaffakıyeh !Çin elbtrltgl ıle Bu gü~e ka.?a.r lar_ıfeyc ait izı.h- 1 dar h·ma~·e edı<lığı ~ıbi bı:ndan BU 1tıb8r t 
naıncnın mu hım bır kıı.mı h:ııır· .-onra da hıma\ e ı me,ruı olan. t11 ılJ 

çaltşmalıyız diyor anmı' olup geri kaan kbmın şckcrlı. çıkolataı mamul mad· lıenu!rd• b
11

4 

cumhurı~et A~. 248 00·250 oo 
ne • 425 00·430 oo 
Hıunlt :t47 50·:Uı> r.c; 
Avlz: 303 OO·:IOJ 00 

• Aaf l\'IP tP plf Pdlldl 

Atatürk an\attvor 
IR:ı ı: 5 inC'lı\t) 

karlığı ltrfederek tık alın 
ıemın cı c de. allanat ıle\ anı 
cttıği takdirde. hu i tiklalc 
müemmen nazari) le bakı anıaz 
dı . .\rıık vatırnla, ınıllet'e. hiç 
b·r alaka· vi<"rlaniye ve fikri 
) c~i k:ılmamı' hır suru mrca· 
nin;n de' !et \'e mille t i tikU' 
'C hayshetinin nıuhafııı mc\' 
ki nde bulundurulma ı nasıl 
tc<·Yiz oluııablhrdi. 

il ilafet 'azı~ etıne ge ince, 
ilim ve fennin nurlara ınüs.. 
ta~rak kıldığı hakıkl mcdcn·
yeı ~leminde <>Ulünç telakki 
f'dılnıcktPn ba ka bir menuu 
kalmı~ mı ıdl" 
GörüHıyor ki \erc\'ğımiz ka 

raruı tatbikatını tem·n 'çin 
heniız ınil'etın üns) et elmc
d ği mc clelere tema etmek 
'aıını geliyordu. U munıca 
ıııe\'Zuubahs o masında azim 
mahzurlar tasan·ur olunan 
hususların meı"luubah ol· 
masında zarııreLl mutlaka h • 
'unu)ordu. O nıanlı hiikumc- I 
tine. Osmanlı padişahına 11c 
haHcyc is)an e ı nıek \C biihln 
mil' eti ve ordu) u is~·an ettir 
mck \azım geli) ordu. Tiirk a· 
na;-urduna \'e Türkun i tik13 
!'ne teca\ iiz edenler kimler o 
hır a o'sun onlara bütün mil 
'e•ce •Hihla mukabele ve on 
larla 'mücadele etmek icap e
diyordu. Bu mühim kal'arın 
bütün lcabat ,.e zaruriya tını 
ilk ~ününde izhar ve ifade et 
mek elbette mu~ip olamazdı. 
Tatbikatı b r •akım safhalara 
ayırmak ve v:ıkayi ve hadisat 
tan •sıifade tıderek milletin 
hissiyat \C efkannı hazırla· 
mak YC kademe kademe Ylİ· 
ni\·erek hedefe va ı\ o'mak 1fı 
zı~ ~ellyordu. :\itekim öyle 
olnıu tur. 

Borsası 

1 <la en kba bir ıı:amanda haı.ırlan de'rrle ipek ı kumaş \'C ipekten sır~· :.urıı ~ 
\'eni Futbol F!'dcras) onu ~ııh~t du üncc 1cı ı •,. I:' • ,ı li: r ma ı hu u unda konae\ bü· mnmu hazır eş\a ıle nıcnılcketc ılcı 1 !ll'ıı ~ t 

bnşkanı l ı'" \enal dun :C q ınl Klaıı b T tar: fıı b Takı'p tun sıa~relınl sarictmekle \'c t.·ı ~ırmcsınde hiç bır fayda bu'un· n•cı~ 1 ı•" · 
dı ı ıle göru•en gaıetcC.ııc.e dUn)an n ccme takımları 11- na rtıU\:ııı olaıak biı ç ra fıhrL ma~an maddelere ınhı:ıııı· cımek bık.ıl~ "ıııı 
,unları -ö) em tır: ra ında ıhraı ctı·~imiz :n •ı :ıe ti (rcperturnr) halırlanın.ı~ına tcdır. Bu n .spctlcrden bır kı:ımı kıkal 11dı d 

Dıin) a ;arnp ~ona .ı.3 lıı) ık o duğumuıJ i,JI.. c ıııck ı matuf me aıl>i de ilrr emckted;r. e:.a en mer i ıarıfcm•ıdcki nıs· ~ atlarıı:c pıt 
pek kı a b r uıman kaldı0 1 u Jçm e bil'l ğ ile çalı~maktır. Bu çalışmalar nctkclcndi~i ".a· pct er olup bu::un içın herhan· ge 

1~ ,er 11dt , 
ııazık va7.ıyetıe Futbol FcdP- Kcndilcnnılen 'aıifc k:ıbul man tarife tatbikatı kendi me- gi bir şika} et meHUll olmayan mck • ol 
r~ yoııu baskanlığı \'87.İk-ınl etmelerini rıca ettiğim. 'lie bun tnur arımıl yön.unden oldu~.u ka vergi had'cri'.. di~.er muh.im bır o·· Sl'" ~ 
ı;ırf fııtbo umuıa hızmet e nı • dan sonra rıca cdecegıııı aı·ka dar bu ıue\'?u t"c a'akalı tuctar kısmı da bu~unku sanayıın ~ıırt G ~.~ 
~·ı)e,i~lt kabul etmiş bul .,,ı- ela !arın milli takımımızın mu komisyoncu \C saırc "ıbi \'atan· içınde ilO:ıterdiği ınkışaf karşı-

1 
fi ~ 

~ orııııı. Hepııııwn b Idi~i "Jb o \ affakiyel ·çin bana ya. dı!n dcı !ara da bu) iık bir ko.a~ h'..; ~ında hima) c:;i mc~rm olan nıad A''' 
r.i•miil.Cle hazıl'lık 'çin az hir cı olnıalarını İ:ıtCl'İm. B:1 ı ,.aglı) Cll'ak \ (' herhangi hir c,• 1 dc:eı c aıt bulunmaktadır. Ole· D '~ n 
zaman kalnıı;tır. ;\le' un ı <>r lakdlr bııyunllu:- ki elbı~ ı~i yanın tarifedeki 'eıini bulmak. :seliı: Pamuklu, yün'u. cam, ~e· ı ısO~ 
J<.>miş oldu~u :~ı-ı futbolumu l'e yiırütiilccek gtiç b·r da\a· huna ait \er~i H T<'~imler mik- ramik, deınır, ipek kuma• )Un KAR~ 
'ZUn fornı ,·azi~cti krıtık hır. dır. Eğer bu nazık de\iCdc fc· tarını kı a bır ıamanda he~ao- l:unıaş ~e her lUrHı men ucattan 1~ 

durum go termektedir. Buna derasyonumuı tıkır •e1Ame1J lamak \'e bı mck ımkanları da hazır e~ya, kağıt, hamur 1.cl'l: ~ 
mukabil rakiplenm·z cetı"lc:r 'le çalışmak imkanını bubr hası o'acaktır. ~ckercllik. ı,;iko'atacı'ık, hapaııı ı . s l 
Bılhas a İs tan bu da mukenımrl ve futbolcularımız dahi! her Gerek ızahnamenln ,.e ~cl'ek 'e nebati madde: er \'e bunların DU

11 dılrW c 
oyununu eyrettı~imiz AJ:n .. r. kes clınden "eleni e ir~-emı) e r<.>pertuv~rın hazırlanma ına kon mamulatı. \'Csairc 1ııbı). , um l\~~eı: 1 t 
lar takımlarını genç.e ti• mis sc) ce Bruk~el'de de' anı olunmak c - Dığer taraftan ~enı ta· kıP c 9 tl' 
lcr.iır. Durum böv e oldugur.3 cek olur:.a )apabı'eceğim:z.ın la beraber esa en ''ckAletimi.:cc rıfcmizı yıirül'~üğe ko)an 6290 n1uracatııç b 
:;:öre htp'm ıe dti' •n nıı•ıc azam L'll )apmış oluruz• bugüne kadar olduğu ~ibi bun· ~arılı kanunun mu\'akkat mad· fakat c ıııe1' 

dan onra da ıine :1383 ~avı ı de~ınde ııl499 sa)ı:ı tarıfc kanu tem O 

Milli güreş 
Takımımız 
Tokyo' ya vardı 

Tokyo 18 (A.A.l - 6 Tuı·k 
gürcsçis.i, 3 Batı Almanyalı ı:U 
l'CSCİ ile birlıktc bugün uçak 
la Tokyoya gclmiş"crdir. Bilin 
diği "İbl bu güre~çıler. 22 ma 
yı ta başlıyacak olan dün~a 
amatör ~üre şampı~ ona ına 
katılacaklardır. 

lngiliz futbol takımı 

Bugün Fenerbahçe 
Emniyet' le 
Karsılaşıyor 

;"' P rofe yoncl lig karsılaşm;ı
'arının altıncı hafta maçları 
na bugiin ba,lanacaktır. 
Dolm:ıbahçe stadında ~aat 

17 de Fener bahçe • Emnb et 
takını an karşıla acakıır. 

gıımruk kanununun 61 inci mad· nuna ~öre ahdı ıarıfemizde ten· tır r 
desi hiıkmunc davanıl:ırak haıı~· zilat icrası kabul cdılmıs olan Di~~ tV' 
ten c ya sıparı~ ct:nl'k arzusun- ınaddeforııı ıenıi·İitlı \Crı:ı crı ta mudU'ıııtıl b 
da bu'unan vatanda~ ar. getırr· a!liık ettiklerı ticaret muahede· le rnu )a ~ 
c~kleri e yanın tariferl!'ki 'cıı· Jrrinin mer'i bulund~kla~ı müd \nkllr~ııı~t:· 
nın neresı olduğnnu sor~1.1 yar· detçe mutebcrc!ıro hukmu mev· ıerde ıı.•Ç 1 ıl" 
mak uretiTc öğrenme le '<' dRh:ı cut olduğundan halen mcr'ı) ette nıiirııc; 111• tJC" 
sipari ten önC'c \ergi ,.ı> ı·r~im· bulunan ahdı tenzilat 'e tavıL 1 cdcl'c .. 111 ~ 
!eri bakımından bir fı'cir c•f'ıı. :iste crınde yer a aıı eş)~) a ten· dır. \ 

1 ~. t•t, t 
mck imkfınlarnıa melik bulun· ıılaı \ e 13\'iı müddetlerının so· voııı d ,.0,tt 
maktadır'nr. • nuna kadar e:.kı tarilcdekı 'er ıarslı ~ b: · ı 

Bu iıah:ııınıız rla ~ös•erhor ki. :;ı hadleri tatbık cdilecektır. :\le içın '·~t b e' 
e 'llnın ta nlfi ve tarııı•: ,, tat- Jiım o'duğu üzere gümrilk taıı· parıı ı çal•; 
biki }önundcn tamem~n ilmi c· fe:eri \e ticaret ~ene! anlaıım:ısı nıcıe 1 
aslara i tınad eden bır tarife ha ~ahut kısaca (genci anla5ma, •crdır· 1 

ıe ekkildir. ıır'anmı tır. ;;:att) denılen ım l a~ınnya 33 menı 
::'\iare al Tıto hükumetinin b) \'ergı hadlerı bak1ııl'ndan: leket dahildir. Bu memleket'cr r ıs 1 

Kom nform ılc bozucıııasından Bilindıği üzere 7 /6/19i.ı tarı· de tanı liıesind(': ~·c~ almış o an i_ı11\ad ıı ~ ~ 
ı;eya 1948 dcnbcrı İngil z ka- hınden ıtibaren yürür':.il\t~n kal eşyanın yurdumuza ıthalınd_e .an cak :, ge!l &s' 

Budape~te 18 (A.P.) in fı1csı.ni "Ctircn ucaklar Buda kacak olan taritemiz sildet r ııe· !aşmanın umuını ve hususı ıh· l\JS) ) 811 ' 
giliz millı futbol takımı m"n" pe•ıeyc inen ılk Yugosla., u· sifik) esasına ıstinad etmekte tar hükümleri i!e mahfuz tutu· çıtar118ınll~J 

Buda peşte' de 

suplarını •hthtı eden k:•fıle çaklandıT. icii. Yaıii ıergi c ~·anın a~rılığı lan salahiyetlel'i musıesna ~lmıık k~rşırrıı-· ç 
bugün öğleye do~u ik Yu- fngi'izleı ha,·a alanında :\fa ,.e 100 kıloeram vahidi üıerindeıı üzere e:.ki tarifedeki \'eı·zı had: .::ı.ıı~ r:ıb0 1 
!!o~la\' u"a~ı ılc Bel~r~Ltan alınmakta ıdi. Bu ceki de ver"İ ıcrı aynen tat!>ik edileceğı gıbı 1 ;er ~ııd•"ı b 
·~ ' s car futbol federasyonu men- · d b(lt t 11 

buraya ge'mişlir. Kafi'e 16 o· almak sistemi ıkınd diinya har- aramııda en Liyade musaa eyo 1 rıı ıe ~ 1• 1 
yuncu, 6 idareci. 11 gazeteci sup'arı tarafıııdan karşıla.nmış binden. sonr:ı hemen hemen ter mazhar mi'let mua~1elcsınde~ ıır.ı Je~ı-tfo . 
Ye bir radyo spikerinden mü· !ardır. kedilnıış bır durumdadır. Ger~k ıııtifade eden Bulg~r~t.an. ~o {la ~rıı oıı1 11 t ...._------------=------------- .\m(!rika ve gerek A\'Tupa <h· manya. So,·-yeıler Bırlıgı, han. dOC' -t~ ı ~ 

Tütün piyasası durgun ı lki şoför • müşteri yüzün- viçre harıç) dcvletlcrı tamamPcı h\'lçrc, Irak, ~ıacaristan, Polon· h·
1
'
1

'. ii"rt
1 1 

hııılr 18 (Hususi) _ 'l'ütiin den kavga etti im met es:ı ınıı döl'ıniiş hulun· ~·a ve 'ı'ugoşlavya gi~i ? m~k~· re ' bılııııı O' 
piyasası halen umumi b,r sil- maktadırlar. Her ikı ~i~tenıin ,elelı mem'.eke•ıc, hi.ıkumeumız ~ rın ebeP 11 

kunct içindedir. Yeniden mü· i\ad•kö\·t!_c coför iik Y'l!'Jr, Cc fa~ da ıe mahzurlarının akarle· le Iodu~\·i\cnd.i a~detmis bul~ Jı''.' ;3ı;ı11d: J 

tir. il - :ı - uu - ... \ 1 1 
bayaada bulunacaı':ı so\'le.nen napla Cahil. mü terı almak yu- mık bır munakaşa mevzuu oldu· nan :\Iısır, L.raıl. ispanya m.en.: ıcrı ıiı11 ı;ı ıl t 
Polonya tütün heyeti ewelcc ıündcn aralarında çıkan mu:-.ıı· ğu şüphe götlirmcı bir h:ıl\i~t ~e ı mallar da )ine eski tanfe '30 1 ,rı~e 
aldığı tütünleri muayene ettık ka a onunda. Cenap bıç;kl~ Cıı· o!mak'a beraber artık "ugıj., ;. dekı ver~i hadlerine tabi t~tUla· k.~~~ ~er ..o Almanyaya 34454 ira değerin 

de 4103 kilo Baj!anak derisi. 
s:rıe lk Amer kaya 13860 11· 

ra dc~erinde 605 kilo bağır
sak. 

Avusturyaya 6048 lira de • 
rinde 300 kılo bağırsak 

Bulgaristana 12010 lira de
ğerinde 13538 kilo tuz'u ba' ık 
1121.JS lira değerinde 24380 ki 
lo ba\mumu. 

Fin!Andiyaya 1400 lira değe 
rinde 90 k lo bağır~ak. 

israilc 21378 rra değcı;nde 
365 kilo bağır ak. 840 kilo ba 
fırsak. 

fsvıı:reye 1904 •:ra dcğeTindc j 
ısoo kilo sıgala \'ağı. 

İspanyaya 1400 rra değerin 1 
de 20 kılo sün..,er 

Mat'arııı•ana ~3415 !ıra de~~· 

Butday oflaln 
~ert 

yumuşak lUka 
rumu.-ı.: 

:M1J1r sarı 

txı.kme 

• 
Fuuıre çalı 'Elb!stan Çunııı 
Merc1md: )''311 
Kendir tohumu 
Fındık iç tombul 
Un Ekstra Ekstra 
Un Ekstra 
Un Birinci nn·I 
un ortlln 
naımoı 
Kepek 
B Pe> nlr tam ratıı Tenı•dl 
Z Yatı Etıtra !: Na. 
Zertlnnfı t:ıtıtra Na 
Zevtln\'&tı sabunluk çıplak 
Yumurta ırı Sandıfı 
Yum•ırta ufak 
Tlttlk natUrel 
Tıttllt anamal 
Tavııan derli! ad•dl 
Porsuk dnlal çitti 
01\na d~rısı pJamura ıı: ısıp 
15 tır drrlıl r•• 
Korun ha .... •cı \ l'r ı 

Klloıu 

> 

23 8.1• -
32 :ı 

2n 20 
34.-

34 5 
31 82 
27.
~ı.-
a7.Ş 

95.-
290.-

3300.-
3190.
"950.-
2613-

18 5 
u.-

4000-
278.
r.o-
236.-

0000-
8300-
720.-
707 5 
ııo

J600-
200-
H2-
210-

32 25 

-.-
-.--.-

:ısoo -
3~.
:;()7:1.-
2!!2~.-

22-

41:10.-
300-
288-
248-

- tOOOO
ll"O-
8.50.-

-.-
-.--.-

Kur~ 
> 

• • 
> 

• 
"' 
"' .. 
• 
• 

rinde fl!l45 kılo kıı1u der 1111.

1 'i3702 tıra de-ğer ntle 42 to!l 
~aprak tutun ıhraç edılmıstır :..------------------------

ten sonra gerı~ e dönmüşıur hldi ve kendılerini a) ırmak is cın kıymet esasına ısliııcıd eden c·ak~•r. Bu ıınla ma'arın milddeı şı k sa P· 
Bunwı!a beraber. Polonya he teyen Cavıdi yaralamıştır. Sanık tarifelerin daha az mahzurlu \'e (eri kendilığinden bır ihbar ol· bıllı~~er et,_ 
~elinin hukiımetlerınden tali· ,·aka anmış, tahkikata tt.ı~ anmı~ \'ergı t:.hakkukunda rhhJ adila- madıkça muanen müddetlerde neı-ıı O ıe' 
mat aldıktan sonra tekrar mü· tır. ne olduğu da bir haki'<nttir. Bil- uzadı~ı gibi gümrük tarifele~ı N.-''f 111 ı:ı tl" /, 
bayaa)a başlıyacağı öyJenmek lzmir'de ekmek fabrikası has:.a itha'hçı tüccar \'e müs,eh \'e tıcaret ı:enel an'aşmasına aı~ ı.ıs!11

1

1e ı:ı 'd 
lik bakımlarından çok k"rı~ık 1 Türkive taviz listesin•n müddeıı cs••

1
r /. ... 11 • 

tedir. u • 9-5 • • t.. .kr 
için teşebbüs bir takım hc:.ap tı:llcliyeledy!e de 6369 sa) ıh kanunla 1.7.1 ;>. - pcıkıS p 

Bir tayin mali\'et he-aplarını tetk·k etmek tarihine kadar uzatılmış bu un 'ko" 
Ankara 18 CT.H.AJ - AlA· lzmir 18 < llususil - Zııman ~erı~e normal \'e hak:~i kıymet maktadır. . ·" 8 Arf'lerı 

katılardan öğTenöldiğine göre. ı:aman fırıncıların '.:!rev mahi· uıerınden ınuarven nısbetlerdc d - Bundan evvelkı fık ad ~o~ 
Ankara Tekel Ba~müdurli h- yetini a'an harekeılel'i -ebebiy bir vergi alınmasını:ı ko'.aylığı 

1 

qnla~madaki salahiyeıımiz mah: ,ra,h
111 erı~~ 

tanbul Rtiyükdere Kibrit fab· le ftmir belediyesi ekmek ih· nıcydandadır. fuz ka'mak sartiylc diğer ver~.1 ık An'IJIO e 
rikası müdürlüğüne naklcn ıa· ('ya('ını kökünden kaTşılamak 1929 :;ene:ıindcn bu gtine ka· hadleri a~ nen tatbik edilecektll · 

1~Jkc'çl•1 />~ 
yin edılmiştir. ü.:ere. hi'en İ tanbulda bulu· C:arki eski tarıfemiziıı tatbıkatı. demi tik. Bu hususu şu suretle ~istıııı ""':ı~• 

Ankara Tekel Başmüdürlüğü nuo da işletllmiyen ,.e günde ilk sene'erde mcm'eket için ha· tavıih etmek )erinde olur: 1 rirte : ıt 
ne Çamaltı Tuzlası müdilrü Bed 75 bin ekmek çık~rabilen ek· ı mi ve malı maksatlarda mGsb2t Gümrük tarıfeleri ıc ·ıc~rlt ~e ;akaııll 

1 

ş ,ısı 
ri Martl tayin edilmiştir. mek fabrika-ının lzmire nakli neticeler verdiği ~öylenebilirse r.el anla ınasındaki umu mı (ı bı~ cıere ıı~,ı 'r 

Diğer taraftan birçok Tekel lmkinları ııraı:tırılmağa başlan - de 1!138 vılından sonr.'l bu gaye- ıhıar aynen ~Türkhe hlik rn!. r ada ı1'1 116' 
memunınun vaş haddi dolayı- mı t·r. :'ltütabakata varıldığı :erden inhiraf ederek h~rg'jn hl- tinin resimlerinin ensıdansı ~ ~et ı; rf~ııl' 
siyle emekl'lik muııme'elerinin takdirde İstanbuldaki ekmek raz daha menılekeUn ıırai. tica· 5'den asaeı o'an tarıfc numa~~· rna il'~ ıt tr
tamamlanclı~ı ve birkaç güne fabrlJt:ası bura''a ta<ı.'lacak \'C rl. mal ,.e mali havatında mü • arının snesifı\c r<' imlerın· n • ' i ~ard• 
kadar emek'i~e c\ked leceklc· bu surete İzm~r morlern tanda kıi lcr te\lit etmekten gerı kal· tccniız c•memck ka~dl\le adva [ır · 
r
1 

bildırılmektcd r. ekmek ınıal ne karn~acaktır. mamıit ır. lorem ıe:;mc tahvil etmek ver• · 



hoğru sözler . 
~ :o~t ~aııc J>ar!i~i grni teşkilatı olan, içinde kı)melli 

k le idnsan bulunan bir ı;i.)a i teşekküldür. Bu p.u1f, 
~h~lıirdtrc edilmek f)artıyle, muhalefpt \&Zift<oini Jlek 
~'ttıltir b' lfalbul.i dört enedenberi ta ki!> t-dilen ~·ol 

1 ııı~a u olnıadı, C. il. P. bir takım dar görüşlülcrin 
~lıldı, lçı~a~ııs hareket t:lti, adeta bir diı~manlılı. parti~i 
' bıısu i tınden biri hu hart'keti ttnkit ttmek iste~ ime 
~ı...~di. (' llıaksat tuki11 etmek, halla narth t hhan<'tlt-
""llt ... · llp . "d .... db C ""tsinı · · nın son t~ım e, es•ı~ınt na1.aran a a 
'°\ "-ltrq 11 bastıc a sebebi budur. 

~ llıtııı~:! ~al~ Partısinde makul düşünenler hu \azi· 
~ ~lı bir Pğıldirler. Hunlar ı;e ıerini YÜkseltmeğe. 
~ lııııard lenıizlik )a)lılmasını 1 temeğe başlamı ıamır. 

11 • ıııı ;n 'e ıncbıı !ardan Cemil Sait Barla Ankara· 
~ tclılor la\adis 1tnctesinde yazdıgı yaular!a bu fikri 

~hnd ' F.\\elki günku )azı ındaki ~u satırlar çok 
t ır: 

~ lhekk 
~u kun Ulde oldutu gibi C H. P. de de bir takım 
'tdeııı 11 

rJar goıu lü ınsan ar \ardır. Bun ar tcnki~e 
,. ııı.h eıl"r Yerirde bir tenkit dahi on arca satılm·s 
... l sus \ 

q;ı nıd· a~ır ır Baska partıye mensup olan'ar Adr-
0 ınaııı •ti r. P.unıın sebebi bu adamların hu~u~i nıe

bi l bu ~ıd~r. C H. P. nin hastalıklarından birisi ~.-r
~ı:ı teıııtbıı ir. t"'arırı bulunu.udur. Partınln bu gibi 
•• 1 a· ılen'll"si !Alımdır.• 
., t•· ıt lla ı 
~k '1 hr r a~ ılf'rcli doğru olarak te~hi. etıııı~. ~u hir-

~rıı ~~a. en.o} ır.u hır. Cumhurhet Halk Partisinde 
._~rı btıd 111.>ctivıe hareket edenler \"llrdır. Partinin en 
~11.iYtt~r •• Çok partili demokra 1 deHine ~irdiğimlzc 
Ct..,~''tıı d 

1 ~ır tarafa bırakmak laıımdır. Ru da. Cemil 
\....~}et'~ıgf gibi, e a it bir temizleme ile oJur. 
'\ :ı- ~ lll 1

•1k l'aı tlsinde idealist, cidden kı' metil 
l \ıı h~ ''ctııtur. Germi in kötu hareketleıi,·le alaka ı " '-t ""ISUtl • • • 
'«tı.ı.~tıe ) ar idare~ i ellerine almalıdırlar. Parti an· 

'"'llt, Uk~elebilfr \C gelecek seçimde mulaffaki) et 

Enis Tahsin TfL 

VAT AS 

YF:XI BAKA:\1.AR - Ü~·iincfı .\dn.ın :\lenderr.,; kıthinhinin H ni Rakaıııaıından old~n iliba rt-n l>nltt Bakan ı .\lükt-n<'m 
Sarol ile Sağlılı: Hakanı doktor Behçet t'ı g<>rii~ıirlerken; Dt.\ Jpt Rakanı o,maıı K.ıp;mı, Ul~~tırmil Bakan ı Muammer Ça\lı~

oglıı \e İç hıt-ri Rakanı ~:ımık (;edik B;ıkanlıklarıııa giılt-rlerkt-n 

,_ 
~AŞMAK~LEDE~ !:_Ev_A_M ı A . 
Halle muhtaç 

.. 
Ozel istifa etti 

Davalar 
( 8151 1 lnclft) 

duru mu~ bir ha\8d sıır • 
Dr. Kemal Ata:; bu beyana• 

tiyle •hora ığ e a kabul etti· 

(B 1 . 'd ) ğin • ö~ led:ğıne gore mıllet· 
aşı 1n<"ı e . k l I' ı; d - . ı ı; a ~ ı • ı;ıı b" t'' h'" d.. n \e ı ı" n en -~ıı ara,.ı an yı 

.. opııı • u un ~r ıı~)a ın 1 maktııdıı. 
1 ('OCUkları. 'aban<·ı ıll\C hır faık D" 1 r T•' nlk t"'n"ı 

1 

· . ~er ara •ıın. "'" · • ara mi\ ar:ık, harp 1anırelltı ının .
1 

f • 1 d Ba ba 
kap ;t lireti fi ıoıırakıaıd:ı ıl·i~u - ~er 1 .~d pro e,~,or cdrı unb ~ .. . . . . l "an ,., il ın ,, t~ cı t.<t. r ·~ • 
~~<t ldrı, ınf'mlt•kt.tın ı(·ınd<' n>r· ızraf •·ekerl'k. Hektor Profe•ö~ 
g! ıll)~ toıılanan . paıaı.~ rı~~n ııııı- Ahmtt Özel' il Tekııık (ıni\'er-
hım hır kı,mı. ılun\'I nl('ıı,ııncte. ı b d b ı d 
k • ' ,_ h .... r'ı . k ·ıtenırı a•ın a il ıınııııı ın a 

ı '""' crr... !'ur erın ger(·t. ·• 1.. !d ı; T '-
11 · ,, ... r 1.1 •. uzum \ e ıaruret o u.,unu. e.. <' ııw~ı U,;rıııı.ıa 'ar f'I ı f't·f',. .. .. 

Bu itihıırıa hiir dnn alılar bir. nık Un. \er:ıte cam as nın baş
. . . hıdığı ı erın amamla.nma ı j • 

bıılt-ıını 'ı1lı.ından tanımalı, ı:ı·ı b 1 d k 1 d f 
lll!ıllll galf~lf't'İIC'r ara ... ıntlaki ~ a- çdın) Rb arınd a 1o a ms bın)d~ ar 

. . a ar u un u.,unu ırert.-
ı.ıııl ı k H' do!iilluk. bu hur mıllPtıc il k il ,, d · tf 
rin miina .. t-befl<'rİnt- ak ... etıiril· 1 mı et\'e · ı,,ın en s 1 a ını.n 

1 meli, ~ ab:ını·ılık m<'fhıınıu orta. kr·a~u üAnlhı rıca O .. eıml dlerdı\ :r~ 
<lan kıılkmaıı, bur millt.tlt.rln e-or met ıe t ar 8 a.
birbirl<'rini unlı$ tanımaların· larının bu tema) filunt U) ıır~lr 
dan iıcri g;lf'n mahnırlar tas. ı~ı let\t'kıllığınden ı-tıfa etml,#· 

fiyc~ f' ıılrııtılnıalı... _ı_r_. -----------

Hala çok ~•nlış tanınan lnf'lll• s s· d 
leketlerdt-n biri biıi1. Hal· en mo 

huld diin)a siyhetinde muhiın t Ra sı 1 inridel 

-. 1 Yeni Bakanlar 
Hakkmda tafsilat 

'<11ifrltrinıiı "' ııır,·uıi) ellPri. ban okulu mudilrunü azalığa ıe
mb \111'. lhİn\ anın biıi taıııma,ı. tırtrerk sr.n Sinod ü~ l''C! ın1n 
hiıim kin dt, kenı\i,j l~in df' 1 <ayı. ını ycdı~ e 'iı!<~c İm·ş 'e 
çol.: ha) ıı it olur, Ru itil:ı.ırl;ı ge· kendi-inin dC' lltıhakı) e "Uedi
lt-l'ek kongrf'nin hıanhıııılJ ) ıı- ı in nizami ek~t>rı:;ctle toplnııma· 
pılma ını bt-n l<'klif ;!tliın, ~ok 

1 
ını temin e) emı tir. Bu şe~ı·. 

tarartar bıılılııın. <:t-lecek lon. de diın toplanmış ola.ı 'en Si· 
grenin Kopenhagda yapılma-ına nod meclı i Patrik tarafırdan 

1\ • •• 1\1 d 1< b' e • e taraftar olan i .. ı.:andina\~ .. ııııır. az'rdılen Fno ,, Ber~:ıma met-
• lı çuncu . Benkereı' d a 

1

8n sıbna f'lnlanctlvalılır, bir lı:ı.ım İngi· ı ropo ıtlerı 'ııe islıfa eden Hald•-
gıren \enı a ·an ar an • ~ . • 

1 kan ';rdımrısı ve De\ 'et EM!•a· lızltr 25 rty toplad ı lııı .. Anıf'r . a • r.a\ rıkir. . ardeon İmroz, 
F .t n· t. Zorl Çanakk~ c kalılar, As) alılar. Relı:ıkalılar, Pı lkonıko metropo ıt eı ınin du· 

nı a ın u ... u u " · . . · ·ıı ı · · ~ 
mil eh·ekilidir Yıllarca T>ı~ j •• ı \lçrtlıln, bır kı ını Jngı ı cr l nımunu gozden ı:eçirmı tır. ~eh-
leri Bakan ığı~da nıulı:cıır ',,iiıi· lıblm tarafı tuttu. htan'>ula ta· rımiz Rı:nı azınlı~ı çeHelerınde 
ft erde bu unmuş ve 'ATO te. raflar olan .\ iman ,.<' \,u .. tuQ3 he ırtıldığint' göre St-n Sinod 
kilatında başdele"e oiat.ılc mt'm 1 gaıtt<'<·iluinin ° mula "alomlil mecli ının bu Hdi metropolit 
1 k t• • • 1 ., " 1 . t' z 1 bulunamaması. baLılannın da hakkında lıerh:ıngi bir karara e e ımızı <'m~ı e mıs ır .or u. . • 'h'I 1 

ı 
bir nıiiddet daha Parbt~ki NA· konıı·tnın Zurı f' 0 ma.'ın:ı 1:•: \arma) arak bugünkii durumu 
TO ~ıırargah ba~delegc"iğinı de 'aflar· b•llmul, İı;tanbul un l !h., a~ nen muhafa7.ıı etme i müm· 
iCa edrt·rkti/ ' i~in 2! rey almasına "" 19:16 ı;e- kiındur. Zira e~ iı de Sf'n Sınod 

· . • ııesint kalma.ınıı st-hep oldu. mec'i ınln niuımi miiddeti dola-
~ev~et Baka~ı ~l~ıker:ern Sa· Rir balıımıı ftnıı da dt-iil .• (,'un· cak ,, )eni ~imler )apılarık· 

ı·o : 1909 da. (,rdız de do~ınuş- ku 1956 ti• ott-1 1orlııktanmıza tır Ro\ lere ıhtılifın daha fRz•a 
tur. Tıp }'akU'tesı meıunıı, ka· tamanıl} lc çaır btıluııur, Jııpnn. b: 'm • d ö,.lenmı~ olacaktır 
dın hastalı klan miiteha•,ı~ıdır. · ll' ~ e e " . • : 
1910 denberı f -tan bul mil rot,·e- lar. 19.16 da ı~tanbııltloı. l!ı!'ii )'c· Patrık Athenaforıı ın bu vedı 

. , ııi Ot-lhldt, 1951 Tok)o'da toııı;;n metropo ıt hakkında z.ecrt ban 
kılı bu unmaktadır. • ıııa'I.; uıtti)lc dun) a rlcniııin karar ara 'ararak tatbıkc kalkış· 

Dt\ let Ra~anı 0~nıan K~p:rnı: ı 11maml.ın111a~ıııı l!!.'i:J da .\me-1 ma ı ı e. ıhtı'afı bü-bütün kö-
1915 de İzmırde doğm.ı tı ·, Hıı· rika)I ;lt.linme.inl i leıl i lt' r. \) . ruklevectktır. 
kuk mezunu olup avuı;:ıt ııc \'e kı ıarıı1 kabul olundu. RÖ\ letf' hlr • 
Dem~k.rat hmir -.::azete-1 ba .mı· taraft:ın toplantı ~ crlf'ı i dt-i'I- Ko" rler Roma 
hnı rır 1~1!11 yapmaktadır. l 950 "-irken bir taraftan da rri~ltrln 
den beri lzrnir millet\'el\i idır. hf'r stne deAi•mt. i " bö) lec-t- .. 

İç İşl<'rl Bakanı doktor Xamık 1 ı-: nstitunun Millt-!leıara 1 m;ıhi · ı Uzerı"ne yu" ru .. du-ıer 
Gedık: 1911 de 1,tanbulda doğ 1 vplinin bf'lli olması prensibi ka-
ıııu~tur. Tıp Fakıi'ttsinden nıe· lıııl t-dilmi tir. Kııru lu~unctan-~ (ftuı ı ınrlıft"l 

1 r.undur. fç ha~tshkları miilehas- lırri Rt-1~ olan .\m•rikah mcs· I bilim de hakkımızdır. gıbi ıbı
ı ıdır. Jla~darpa ıı N'ümunr ha ltkda~ bunun iııerint Ç<'kilmi·: reler okunan körler parUımP.rto 

ıııne inde miilc~a-sıskı;~ 1!'.l.501 ilk olarak f'.i nlandi~·a ıaıeted~ı 1 ara' 1 onündr. çomclmiş erdı: 
de \,~ından mı letvekı ı o arak ı H'. t:~kl Rarırlye ~bırı Erko 1tıı·~ıın gazetelerınln .sefa' t ' yU 
se('ılmıştır. ıt-ıs oımustur. nb ü(lia adını 'erdik' eri ha<ıı-" 

Sağlık Bakanı doktol" Rehçet 1 . Yi.v~na. kongresindt f'ft zh ad_c 8 m;yı ta Floransadan baş!amı• 
l'z: Tıp Fakulte,, meıunıı \e ı·o- rl_ıl.:ka•ımı ('t.ktn noktaıarda_n ~·- \e bidayeti!' takriben 60 kİ$İdf''l 

1 c·uk ha(lrtlık arı müteha sı ıdır. 1 n, A(yactan ıt-lt.n ı~7t.tf'c-ıleıı~ muteşekkil olan kafı1 t.\e )O da. 
1 İzmir Beleclı,•e ba<:kanl {!ı )ap· olg~nhı~u '" kl\'mt-tı ... Ktndı·, diğer ltal)an ehlr eı ind<'n ima 
tıktan onra 6 r.cı dentde mi et lt-rıvlt konu malarımı~dan 't grupları takı rnıştır. Yuru\ i• o 
rekl o nı'u . C H P. J\•idarı \ ) adaki uzifelf'rimiıdf'n di~er u. Romanın belliba.'ı ticari mü· 

1 
ı:ım nıııda Sa~lık \e Ticaret Ra lıir ~a:ı.ıdı hah ede('eı:im. 1 e:.se eleı·inin bulunduğu Cor•o 
kani kları ~·apmıcıır. 1954 de h· Ahmet Emin YALMAN cadde ıne ula,tı~ı uımıın mt\·cut 

.- 1 mirden mi let\'Pkılı se,.ıinıi-tır arı 600 e 'aklaşmı tı . Po ıs Şf'h 

Cstte So\) et ~i eniı: 'uba) lan ftlO törl<' kara va çıkıyorlar. Altla s OY)I•• ru•niı <'rlrri ~C'hl"I geıi· 
) urlar. \'anlannda ;.İ\'il ~ahısl;ır, So\) et le r Rirliği kon;.olo~ıuğun a nırn~up mihmandilrlanlır 

Sovyet denizcileri 
Sehri gezdiler 

<Bası ı incide) 

,- Bugün 19 Mayıs Gençlik Bayramını 
kutluyoruz 

muıeucbat ıdün eruplar h:ılın· < Ba$ı 1 inC'id~l \'üksl'k okullar T. Birliğinin 
de ~ehrı ~ezmi leı dır. Rus as· h h tebriki 
k ba şettıği uzur'a kutladığı bir ,.l.ık·ek Okul'ar 'falebe u

1
·r ·1 ıı 1• erlerınin şehıre çıkış \'e ge· iftihar yı'dönumlıdür. ,. • " 

mı erine donus saaılcrl de\ir te~ Atatürk'e )onclmiş Jdcal yo· şu beyannameyi ya\ınlamı~lı ·: 
lım i iyll meşgul olan makamlar lunda Gençlığın heyecan \'e az- 1 Tiirk ~lillclinın makus tr.li· 
tarafından te.spıt edilmiş bulu· minı tazeledıği bir l'ham ka)'· hiPi.· değı tirl'n bu giinli hep:. 
nuyordu. Bu tahdide .ecire asker nağı o'arak bu tarıh ebedh') ete nıiz bü)•lik bir evinçle kut1amıık 
le.rin en geç saat 20')e kadar ge akııraktır. • tayır. Bu ve ıle ile ·\tatOrk ün 
mılerine doııme!eri icabcdilor- rn ~layıs 1954'ıi, Jg mavıs ve j Tii"k r:cnç'iğiııe tc\•dl eıtıt!i 
dıı \tatlirk nesli olarak Jdr~k et· ~ık<ı.d~e emanetleri. her zaman 

Rus a kerleri kenıli gemi!eri· nıiş olmakla müflehiriz. ılerl bır anlayı la kol"ıyııra~ı· 
ne nit botlarla ırup erup Do.· :u T TR • b • j mızı bu mutlu glınde te1'r.ır bc-
mabahçe rıhtımına çıkmışlardır. · · • · · nın _e:ranııamesı llrtınek i teriz. 
Yanlarında, mihmandarlık \'azı· 19 ~Iayıs Gençlık \'c spor b:.y 1 O. •Cumhunret fıkren. limen, 
lesini gören si\'il ~ahıslar bulu· r~mı münasebet!) le 1\1, T. T. B. fennen bedenen kuwet ı ve 
nu°l'ordu. Bu gruplar Taksım \e dUn ~aaı 10• da l tanb:ıl'cla T~k- vük ek seci) eli muhafız ar ister. 
Karako\ i tıkametlerınde sehıre 1ı ım. An~ara da z.afer ~c İımır de Cumhurı) et fikri hılr \'icda'lt 
giımı~lerdir. Grup:arın bir kıs· Cumhurı>üet abıdeler.ıne bırer hiir ne-i !er i ter.• dem ,Jerdl. 
nu çarşı, pazarda do'a mış. bir çe'enk koymu,tl.ır. Dığer taraf· Yük ek Tah il Gençlı~i O'nun 
kı mı da ıaribi ) erleri ,.e eser· !an bırllk, bu muna eb~tıe yayın çizdiği bu )Oldan ) Uriid:l~iinfi \'e 
len ~ezme) j tcrcıh e•mistır. ad ığı be) aıınanıede şöyle de· O'nun istediği gibi .}eli~·ı ini 

SO\".)N askerlerinin gP.zdikleri rncktedlr: belirımek'e iftihar du~ar 
her )erde. gordiikleri her ~eye "Bugtin Bü) tik Atatıirk'ün Sam Tiirk Mi letinin bu hü\ iJ1' bay-
blh Uk b"r a!aka i'e bakmakla ol suna çıkısının ve inkfl~p 'l'ılr· ramını candan kullarız.• 

NATO'ya dahil memle

ketler gazetecileri geldi 

dukları müşahede olunu~ordu .. kl)e ınJn do!u unun vılföniımü 
Kopolıı;arşı nus askerlerinin dık nii kutluyoruz. .\lıllct olarak ve ı 
katini <'n çok çeken :-er olnıu • Tiirk Genci o'arak aydın \'e u
tur. Buradaki kalaha••J.-. dükkan yanık bir kitleyiz; Vatan \'e :ılil· 
ıara "irip "tk:ın. hrr ı~tedıe:im Jet sever ığin sonmeyecek me~a-

.. ~ J • • Ankara, 18 (A.A.) - N TQ. serbcst."c satın alan insanlara esını ,\taliirkün eli!e tutuştur-
~ ı ı ı ra dahil nıenıleket'erin gazetecı-dikkatle bakıı·or, ara sıra bırbir muş \'c o ates nes lclen ııc:.I e 

; d ı " · · erinden miite~ekkll 14 ki ilik ler \le koııuşuyorl:ırdı. ~ne_ mee;e ~ em~n eım.ış ~ıa!'1 b h h şehrimize 
Gıda madr!c:eri satan .!iikk&n· hız Türk Gcnc;Jerı. mem cketımı· ır e)et ?u saba • 

tar mana\ lar Rus as'·etlerin'n' zi nıu:ı ır ınedcııiyet SC\ !yesin in 1 gelmı~tı~._ ~ .\ TO gaz.ctedleı1 :\f. 
en çok alAkal:ındığı 3 erler ol· Ü•tüne çıkaracak o'an yolun A- \I. Vckılı 1'.t~e~ }'ılend~~ r.s ''.e 
mu tur. Şehr•n en mAmıır yer· tatiırkün öz.terinde ve Tilrk l\111

1 
Erkii?ı Harbı~cı .cmurnı) c reı.s 

ıcrini cyreıtikçe askerler;n vüz letınc kazandırdı~ lnkılipların '~kılı Orgenc~rl ~ekaı. Ok:ın ı 
1 .ı k ·r d · kd" • h ·• içinde miındeml" o'du"una imanı ı:ı) aret ederek, 'l ürkı~cnın :ı • l'rın .. e ı ı a e, ıa ır \e a} ~ e; k ri o" · ~ATO ., · r 
ranlık his ini açığa \"'J:uvordu. etmiş \ e \'atanımızı bu ruh i· e h,.uc

1
u .\ e • d bıle 0 an mt 1 

'"eri inde payıdar etmt'ııe söz ı ııa~e et erınc aır r saat en 
~ e. r :zı ·• b' · · ~ 

Çin Hindi' nde 
Korniinistler 
Harekete geçf i 

Anadolu \Janu 
Hınoi. 18 - Fransız rüksek 

komutanlığı bu akşam naş-re· 
dilen resmi bir tcblitde 30.000 
ki ilik b'r komüni~t Vietm~nh 
ordusunun Kızıl nehir del:asın 
daki son Fransız müstahkem 
mcvkiinc doğru harekete geç
tiğini resmen bildirmiştir. 

\'ermiş o'arak buı:Uıı de bir kcı·· R a. uren ,ır goru me ~a.,mı: 
l'e daha dlvoruz ki· lar. ızahat :ı mışlardır. Gazetecı· 

. . • ' !er yann ~ehrimiıdcki a kerl bir 
Türk Mılleti, ilk \'e te:.is'eri gezeceklerdir. 19 
Bu~iin ~ıel her kö,esinde can mayıs şen ik'eı-ini takip rttlkten 

tı ve dinamik hareketlerine şa- sonra. perşembe güntl flıırlcı~ r. 
hit olduğun, kızı \'e erkeği ile re Jktı~at ve TiC"aret \'eklllerini 
dimdik ayakta bulduğun gene· Liyaret erleceklerrlir. 
'ik senin illnıadın ve ihtimamını 
hiç bir zaman içın sarsnııyacak Şili'de grevler 
tır. Bu?·ük Atatürk inki!Apları~ı Santiago (Şlli) 18 (AA.) 
ve senın varlığını en kutsal bır 1 Polis raporlaTına göre dllrkU 
eman~t olarıık bağrına. basan grev esnasında biri ağır olmak 
gen~·lık ~enin izl~de ,.~ ınkll~nla üzere on iki kişi yaralaam ş 
rının nöbetlnd.edır. Bız bcklıyo· \'e on iki kışi de tevkif edılmış 
ruz. Sen •bedıyetın kucağında tir. Ercılla mcydallında l apı. 
rahat uyu, lan nDmayis hldise iı o dr k 

Ruhun şad olsun .. • sona ermi~tir. 

l\lunaka'at B kanı Mııammer f G 1 v 11 rin bu ke ımınde tr:ıh~i durdur-
Ça\ u Oğ u· l!l03 doğumu ve as ene a i iği mu, \e parlamento bina 1 Ön\ln· 
Kuşada ında do mu. •ur. Yük- , de t~ı tıbııt .a mı tır, Ko lerın b,r 
ek miıh~ndi lik lah il! yennm. lçı"n yen·ı bı"r aday ozcu•u. hukumetten \ardım ('~-
Bayındırı'k Bakanlığı rl:ı~iliııde d~ edınre~ e kadar. bınının o· 
muhh· if me,·kı erde bulunmu ~ nıutoıu \J~n., nunde oturacak arını bıldırmış-
\'C l!l54 de hmil'cleıı adııv g1i.- Par l 8 - h i habtr alan tir. 
teri!erek millet ve ki'! se"ıl .. 1i~tir. b r ka) nııktan bıldirilthl!in~ ~ö Diğer taraftan Korler ccm.~ e. 
----------~--- re, o ~ali t mebu~ ardan \!' ti baskanı Paolo Vintıvoı io diln 

Uçak kazalarının nisbeti Cumhurbaşkanı cçimlerınde gazeteere \erdiği beyanattı, 
o ) alı tıer,n ada) 1 ola."I Pııul menıekette halen son derecede 

8dmond Naeı:elen'e Fa ~ene ıok~u 30 000 kadar kör bulun· 
\'a •• Lğ tek'if olunmu .. ıur. \1 do~unu. bun ara adrce a)da 
~ae~elen' n bu tekllfı b~men takriben 6 do ar kadar ~ardım 
redoc m )erek kat'ı ce • .ıbını l apı dığını \C bunun 40.000 i

azalıyor 

Bir e~mlş Mil'etler CXe\\)Ork) 
]8 (AA) - Milletıerara.sı Si\ ıl 
Han(."l!ık Tf\ k.iiatı 'a) ınladı~ı 

) ıllık raporunda dun) a s·, il ha 
\a )olları şırket er·n n gecen 
~ene fi2 m· ~on ) oclu tıı ıdı(eını 
\ f' '45 mı'><>n k lomeırı-dtn far.
la ~ol katetıiğini 1953 de vukua 
gelen ııınare kaıalarıııd:ı ölum 
ni pelinin 195:re nazaran ~üz· 

ilr 22 az olduğunu bildırmckıe 
'e tan aı N'ılı iıı ellinci ~ ıldıinü 
nıilnde 6fl yolc·uluk hır u~·al!ın 
ı.osaııge'e.'.>ten l'arıse olan 5700 

ıııillık mP.safe~ i bir hanıledP. 20 
aat 28 dakikada katetmek u· 
ıctı~Je )eni bir uzun me afe ıc· 
knru me) dana geı•rd ~ini. diğer 
bir ta~) ar('ntn de dört ,:ıiinden 
aı bir zamanda 90 saat 59 daki· 
kada dün~ayı dolaşan:k bir re· 
J.-or te,is eıtığin; belirtmekte· 
dir. 

Cengiz Han'a ait bir film 

çevriliyor 

Ho'lywood, 188 (I\afen) - Bir 
zamanlar tanınmıs bir artı t o
lan Bit'k PO\\E'IJ şlmdı fılm pro· 
düktörlidUr \ e kendl..inin Cem. 
giz hana ait bir film hazırlamak
ta o'cluğu blldlri'mektP.dtr. Bıı 
film r<'nkli o arak ,.(' Cengız han 
rolünü John Wa) ne oyımarak· 
tır. Fakat Cengiz hanın kankar
de~i olan Jıımuga rolil~c kimi'l 
çıkacağı heniız karar'a~·ıı ılma· 
mıştır. Birk PO\\Cl bu ro' için 
tanınmamış bir artist aramakta 
dır. 

Bu fı min. on 'irm' ~enesinin 
en muazzam filmi olacağı SÖ\'· 
lenmektedir. Rko filmi hazırla· 
maktadır \'e şimdiden 5 000 at ıs 
nıarlanmı tır. 

1955 iş durumunun iyi 

olacağı söyleniyor 

\Va hington 18 l\la)'b (l'SIS) 
- Cumhurrebi Ei<enho\\er'in 1 
:eri ge'en ekonomik vardımeı· 
!arından biri, ekonomik durum
da bir yiik elişin başladığını ve 
ileriye doğru emnı)etlc bakılabi 
leceğini söylemşti. 

Dr. Gabriel Hauge, 1955 sene· 
inde tıcaret faaliyetleri ihtimal. 
lerinın iyi olduiu kanaatindedir. 

cı meden e\\el oS)alist ~rk.-ı retttn 150.000 lırete \eya taltri
da~ları ı'e 1 tlşare etmek ı ır. ben 25 dolara ıbli~ı iı;in gayrt-t 
diğıni bild'rmiş oldıı.,u ıla ,.. 0 ler sarrtdildığıni fakat şimdiye 
ıınmaktadır. M ~aesel~·ı':!'l kadar cemi~etin bır netice alı· 
Muslunıan me cıtıerin i ) i bıl- madığını an atmı,tır. 
d l!I. bır zaman'ar Cezayır sı:e 
nel 'al li2inde bulunduğu 'e 
bu \'azıfe indt: mu\affak oldu
ğu hatırlaulmaktadır. 

~elediye Başkanı 
Onünde 

!Başı 1 lnridel 
20 000 nüfusu olan ~inervıno 

Muge ka.aba ının be'ediye ba;· 
kanı Fedtriro Cancılara iki ay 
ev\ el halkın huzurunda komu· 
nı.'.>t par. ınden i tıfa etmi~ \C 

halka l\fosko\ adan emir alarak 
çalı amı) acağını bildırmiştı. u 
günden dune kadar hıç bır ha· 
dıse cere~an etmt'mis \e bele· 
dı) e ba kanı \ İ<'dan hmttıru) a 
~·alı,ma) a de\ am etmi~ti. 

Dtin, kasabada ~~ut ve tere· 
~ağ• adı ile anııan kadın beledi· 
) e) e gelmiş 'e ~adtme~ e çok 
mııhım bir iş ıçin bt>leciıye ba~
kanı~ la konu~mak i ıe<Iieini bil· 
dirmiştir. Kadın be'.edıye ba-ka· 
ııının odasına ~mnce kapı: ı ka· 
patnıış ve soyunduktan onra •İın 
dah di~ e bağırma~ a bsşlıunı-ur. 
Hunun uzerine beledı:e ba~kanı 
da kadına beraber oımdat• di)e 
fenadı ba mı tır. 

Bu ırad .. b !'den kapı açılmı~ 
\e ıçen komünıst part:si sekre· 
terı. komunı ı ,şçı odıı~ı başkanı. 
&rkalarında 300 ki ılik bir ka a 
bılık od:ı)a tla'mışlardır. Ko· 
nııın• tler o Ah Iık ız herif• diye 
ba~ırarıık heled '" ba-kanının ti 
ıerınC' htıl um eı~· er fakaı \lk 
tındc ~ eıı en polb'er be:edi) !! 
bıı kanını kl•rıarnıı ardır. Ka
dın. a~ıı ~ okkcn kl'ııdı ine teca· 
vıız ed•ldit; hı ,jn, 'erdirme\ e 
te;ıebbli ten \e iki komlini~t li· 
der de İtaıyan kıınun'arında re· 
uı mue' ~ .dt-'i olan hır dcv1et 
memuruna hakaret ;;uçundan tev 
kif ed imi 'erdır. 

Kadın daha sonr<ı. be:ediye 
başkanının odasın~a ~ovunmık 
için komlinist..lerden 25.000 liret 
aldıfını itiraf etmiştir. 

Jelke'nin duru,ma11 

yeniden yapılacak 
Xew York, 18 ( \Pl - Tem 

yiz mahkemes bugiin i\f'w 
York osyele inin tanınmış si· 
malarından. ııı •yontr bir ne
bati ya~ fabrikatörünün ı; arisi 
·l'ılicke). lakab")le m<1rur Mi
noı F. Jelke hakkındaki mahkt\ 
m;yet kararını bozmuş \ e ~ e.ni 
bır dunı ma )apı ma ını karaı· 
ahına alnı stır l\lickt. Je ke 
genç kadınları fuh a lt' nk ve 
icbar ur;undan hap e mahkum 
ed lm·s·ı. 

Tem) iz mllhkeme ı 2 ~ e kar
şı 3 o) a \'erdiğ' kararla, ilk 
duruşmanın kı men giz.1' yapıl 
rnış olduğu cıhetle Jelkentn 
ıadıl \'e taTaf ız• bir durucma
dan mahı-um edıldıtı nf!ticesıne 
varmı ur. 

24 ) aşında O BU Jelke, 3 • 8 
) ıl hapse mahklıın tdilmıstır. 
İlk duru.mada yargıç, gazete 
cileri mahkeme alonuna sok· 
mamış. zira fuh~u meslek edi
nen §ah t kadınların ifadeleri 
n•n ba-ı.n ) oluyla ne~rinl umu 
mi ah ak kaide erını Ihlil ede 
hilece~· ancını erdetmısti. 
Buna o zaman Ne" YOTkta mün 
tesır gazetelerle havadis aJan· 
ları • ddt.Ue ı ıraı etmı.lerdır. 

Kaliforniya petrol 

tesislerinde yangın 
N'ornalk (Kııl toın )ıı). 18 (A 

\) - Kalıforn ~ada Rot chıld 
Petro' Kumpan \ -sını a t t P ı~· 
terde bir in(ılal\ netlct ındc ~id 
detli hır ) angın b,ı lamı. ır. Se· 
kiz bu)tik pe•ro' drpo~ı, a·e,·ler 
içınde<iir. 
Alınan ilk haberlere tıöre, t11 

f ıyehanelerdekl işçilerden bir 
çoğu ale\ !er orta ında tecrit e· 
dilmi;; halde ka'mıstır. FeliJ.:et 
ahasına derhal cankurtaran o· 

tomobilleri e:onderilmi •ir. 1nti· 
ı:ar eden şiddet i harııret yuziln· 
den ifaiye bilıkleri binalara ) aır 
.a~amamaktadırlır. 
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19 ~a~ ı~ 1954 <:aı :ıınha 
\:'<il\ \HA 

% ıs A ılı• e pr ram 
8 30 M A arı. haberler n ha-

13 o 
ı• 4S 

t'lll"UI 

H 00 llııu rap rıı &K am pru raın 
n kapanı 

ıs sıı 

1~00 

18 !.\ 

.... 

tR ~o Yur tan """ rr 
19 00 M S A arı Te ha~r.er 
iP ı nırııuen bir ~ aprak 
19 20 Orlf'r" LA mın r pi l\no ton-

ntoııu. 

111 O Mu af!er fıtar 
20 ı r: d o ıa etesl 
:10.30 Genç ~ r•ln ıı:e idi. 
' ili Hep m .n ıraa ı 

21 30 Lut ~ Th• •• uvertürü n 
La o hpr..n ol "entonı..ı. 

21 00 Serbest Ha' 
2:l 1!1 a > Pran•k Martin · Kll~ ıt 1 

senfoni 1<nn~ntaot, bı na.
el lntrndurtlnn ve Alleııro. 

'2 .;s M A)arı ve haberler. 
23 00 Pro ram ve .,apanış. 

J..:;u~ın·r. 
12 ~7 Açı l H pro ram 
13 00 HaMrler 
13 ıs \far !arım -r 
13 :ı Orun h:naları 
13 45 r:ad\' S;ılon orktfitruı kon

seri a > C Micarl vı,ana kız 
ları v .. aı bJ Ch, Go ınod 
F&\ t operuındt.n bal• nıu
zı~ı 

H J!I E rem Kongar 
l4A5 D w "f' C'87 mO:dfl 
I!I 00 'I ıirk ller 
l~ u o .. u - oar .. ncı aaııtl 
ıe oo :1.1.arı ar 
16 IS W • Mo art entonl No. 41 

•D ma ör• •Jupıter> 

lll 45 Sarınlı<r 

17 15 Dan ınU 
17.45 em•ı Ya ııman 
18 00 Konu5?Jla 
ıe ıo 8artılar 

u.:ıo .f'aruk .4.tel "" ar ada,11>rı. 
ıo 00 Haber er 
1P ıı; r.adyo ı. ırnt fasıl heretl. 
19.50 Yakın ta• hı•n b.r llRhlt• 
20 00 Janlns Lıındab den •Chan-

on•lar 
20 15 Rad)o ı;vet~I 

20.:ıo Kısa •hlr haberler!. 1 
20 35 RadfO tlvatrosu lkl ı:mantt 

- Ya ;an Altemur Kılıç. 
21 10 Valsler Te ma·~ar 
21 30 ısı :Mayıs ı:en lik n ıpor 

bayramından röportaj. 
2ı 40 Rıza Rlt 
22 ıo Milli ı .. sanllt b rll ı adına 

kon~ 
:t.? 20 Can Akşıt. 
22 45 Haberl•r 
23 00 Karnb o - Borsa n proı:r•m 

lar 
23 07 Dans n m ız ;ı. 
23 30 H~nry Hoht •The Prar:t 

senaıeJ•r• aul ı ıımımlar). 
24 00 Kapanış 

İZMİR 
15..\8 ~çil ve program. 
J6 oo T\ı rlı: mar ıarı P ı 
ı.ı ıs Baıtıama takımından z:ey.,ek 

ltr. 
16 30 Gf'nçler n koroou. 
ı 00 Oen tUrkUler. 
17.15 Baş ıc:a pro;:ramlann takdl-

BULMACA 

"" . 
--:.· · 

anlrı. 

kllıu .. 
IH:\Kl Rll.\l\C\'\I:\ ll\1, 1.1 

• dan Sata ı :ı.ıa kot 2 P 
ro ıs,. 3 Ar te 4 na. Ad. 
5 Atlas 6 Altı 7 Ya 8 Zt'll I 
<'fil 
Yıılcarıd•n Aşa ı 11 ı Pam ı 

2 - Murat 3 Ari U.ln 4 bot-
a 5 Sa e 6 On ı r 7 Tec-, 

d t. 8 -----

• t 

ı ~ Vı1:~ş ;çili : 
sırt 
Fevkalade keskin • 
UKS 

TRAŞ BIÇAKLARINl 
- Tercih ediniz 

~ 
ttt-e-Mt 

GU A RA N TC O 
S W fOıSI< ST,ll 

FAZLA PARA VEREBiLiRSiNiZ-, 
, OAHA iYiSiNi ALAMAZSINIZ 
~~~~~~~~ ----

a ında(l Ba7rarn tUrli:.(l:.e:l. 
20 15 Rad70 gazetul. 
20.:ıo Genr. er için bir radrotonlk 

piyes. 
:ıı 00 .Neş'ell danı t>&rçal.arı. 

2ı J!I Rad~ onun muzttll bllmee•~I 
22 00 Spor bUlt•nl, bora& n r•nn-

ltt proc::nm 
22 30 Yllyının aonu. 

TEK~iK Ü:\iVER iTE 
20 15 Açılı' TP ı>ro;ram 
20 ıs 'Iachaıkomlı:Y' •Romeo u 

JUl!et• tantazı uTert.Ur. 
20.34 L t ).fi bemol maJor, 

No. 1 ı PlyAno konçerta.u. 
20.5.5 Mou orı:slı:y •Qıpıalı: Dal

da bir gec:f!• - konser tante
ztıı. 

21 05 Brahın.s. Op 118 Pırano par 
çaları. 

21 20 \lozar• l.t. maJör, Klarlnet 
kon ertOAıı 

21 47 J ' Bach: •İtal)"&n Jı:on
çcrto:<ıı. 

ı •1 her rDıı •ı ı ı . - ıs ı:ün J~.50 T.ı~ - l run a ı J .. (On ktllmrdtıı 
la ~la b~bt'r l;pJlnıe için lırr riln :O ı.:ııru alınır.) 

DOl<TO'llLAR. 
\ E:\İK.\PIH \ BIRİ~Ct ka t 
600 m2 betonaı me depo kıra

l>OK roR ÇIPl:t'l' _ Cılt, Saç, lıktır. l'elcfon: 13370. 
~uhre\ 1 Muteha ı ı. Be~ol!lu 
Po ıa ~okak: Te efon. 43353 36 AY ' ' .\DE tı.E l'AİZSİZ. 

Bo tancı ile Kartal ara ında 
nr. ABİMtl.HK _ Cilt \e Zuh· bahçe:-t evlere ınıbaıt ucuı. fiat 
revi Hastalıklar Mute ha sıc:ı. Re I la arsalar. sa ılığa cıkarılmıştır. 
~oğ u. ı tıkla Cad 407, Tel· Sauş )erı: Bo tancı Tra~vay 
41406 durağı, fırın yanı 538; te.efon 

. 5281~ 

n \llİJ.I n: ;\I en:n \~SISI 
• J \HPE\' KF:R Elektrokar-
d oğram. Cumarte 1 ö!!lcden 
sonr ha talara meccanen ba
kılır Haı b'\ e HalA kArgazl 
No. 82. 

·------------~---------EMt K 
g ADIYEDE n:u: ı 'ONl.t 
müstak'l b r ev möbleU \eya 
moble iz k'ralıktır . 

.Muracaat: 52603. 

EllE:'\KÖ\ DE l \.\1 KO:\'I UR 
LU <alılık Vı'la. fC'lefon 8205 ı 
.,.:ııat 14 - 19 

i~ l"İBAH ÇA,JASIR Fabrika-
ında yıkanan çamaşırlar f!\' 

kadınının zcvkid'r. Feriköy 
81268. 

.\R:l10SİK, .\KORDİO'.'; -1 
Gramofon alınır, satılır. Eiffel 
Rad vo r-;vi, Ga:ata Yilksekkal
dınm 25 

. 1. t,ı SİF.\ '\TRDUXt :'\ ıyı 
\ eıişmış bir amelıyaıhane hem 
irc ıne " haôeme~e ihtiyacı 

\ardır . , ............................... , 
Prenses Mevhibe Celôlettin'in Hôt1ralar1 

GE MİS Z MA - . 
Olı lT R. Ki ••• 

Yazan: SARA ERTUGRUL KORLE 
Sara\ tıa,·ntmın iı·' ii1ii. fıılf'tlrri. Pi!lcnceli \f' 

acı tarafları . Sara\ rl~ l!"<'l'n a'k mac<-raları .... l'\iha 
vPt hın atla kar ı kar "a 

Satıı yeri: inkılap Kitabevi - Ankara cad. l5tanbul 

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

... hemen öklınızo gelerı 
bu kelime, aslında bir 

markadır, ve arzunuzun 

en tabii ifadesidir. 

FRIGIDAIRE markası, 

soğutma sahasında imôl 

edilen en dayanıklı ve 

en iktisadi buz dolabını 
temsil eder. 

Eleklrık sorfıyotını 

yorıyorıyo indiren 

EKOVAT 
ile 

mücehhezdir 
-----'ı 1 

" n 

ancak fRIGIDAIRE markasını taşıyanıdır! 

~ 
t . • 

Büyükadada Satılık 

İ kele \"C ı:arcı~ a yakın, 
ıııaıılaralı köşk \e mıifrez 

ar a. Telefon: 25452 ve 
29!lRO. , _____ , .... 

DEPO ARANIYOR 

Denız kenarında bli~ ilk 
bır 'ap11run 'anaşabılecet:i 
kargır depo aranı)or. l\lıi
racsat· Tc'rfon~ :!610:1. 

Dil~l~fltine 
Top kapı - 1':dirnc a~faltı u1rrınde J)<i\Ulpa.a Kışla ı karsı~ında \ c ağır sana) i mınta

kası d:ıhılınde içer~ıııde e:ektriği bulunan fabrıkalık ar a!ar satı ıktır. Behcl' par~eı. 4 \ c 6 
dönumliıktiır. Fabrikalık ar•alnrın metre karcı.inın Iivatı 5-10 liradır. lifi en bu ahada LJ-
;) ük fabrıkaların inşa ına ba -ı ··-. Her l!İın . irkelımize müracaat edı cbilır. 

YAVUZ İNŞAAT KOLLEKTİF ŞiRKETİ 
Yt.nipostanf' C'ad. Zafrr llan '\o. :?8, Kat: 4 - 'felefon: :!ı;ıı:;ı; 

SAYIN MüŞTERILERiMiZ 
24 :\la) ı 1954 ~un ünden 'tıbaı en mıie eı.emizin telefon numara'arı dc;ı~ecc;i.11dc11 

J-enı lelefon numaı>alarımm şımdıden takdım ediyoıuı. 

47577. ve 47576 . 

~~mıh \1, Il ser 

LEON FINZi NESİM PAL Tİ ve Ort. Kom. Şti. Hozaron Cod. No. 90 
ISTANBUL - GALA TA 

SOKONI VAKU 
P. A. 0.'dan 

HURDA MALZEME SATIŞI 

Şirketimizin Kuruçc me Tesisapnda bu unan muhtelif 
hurda ma'ı.eme atı a çıkarılmıştır. Alakalılar, her :ıin ça
lı ma ,a;,ıt'cri dahilındP. a<lı geçen ıe~isat miidııriügüne mii 
racaaı 411, 'atılacak hurdaları görebilirler. 

Tekliflerin t'n geç 1 h::.ziran 19.'i4" aksamına karl:r So· 
koni - Vakum P. A. O.'na te\dİİ rica olunur. 

Satılacak malzeme o~ağıda gösterilmiştir: 

ı. :\Iııhtelrf eb'atta iç 'e rlıs ı~ tik. 
2. Wa~ ne bcnıin pompa ı aksamı. 

3. 1':Ski ko'onlar. 
-4. Akumiilatörlcr. 
5. Brodienıcter Konıör'eri. 

6. Whiıe l\larkalı 3 tonluk kam~on <ı:alı~maı vaZJ) etle) 
7 Gre 'fabanc·alan. 
8. Şr.rit Te tt're. 

ırket, atı,ı ~ apıp yapm aınakta erbesıtir 

~--............. _______ .,, 
Konya As. Saf. Al. Ko. Başk. llğından 

. ihtiyacı tein Kon ~·ada öğutlilın<'k şartMe 26ll0 
ton ek en randıman'ı un kapalı zarf usulü ·ıe öğlittiırüle
cekur. Muhammen rıatı beher kilosu 1 bir kuruş geçici IC· 

minaıı 2438 lıradır. 

B - lha:c 25 mal ıs 954 sa'ı gunu aat 15 de komisyon· 
numuıcla yapıl.acaktıl' ev:ıaf şıınname komb)'onda ~o.ü:e
bilir. 

C - Teklıf mektuptarı 25 ına~ı 954 salı ;unil saat 14 de 
kadar komı l onumuza 'erııııı e bulunacaktır. (..35i4-1253) 

MAYIS IKRAMiYESI 

500 
ALTIN 

DOGIJ BA TK 

Son iştirak günü 

24 . Mayıs . Pazartesi 

Çekiliş 

31 . Mayıs . Pazartesi 

, ..................... . 
Amerikan Export lines ine. NEW - YORK 

Lımanımmla E X A M İ N E R 
bulunan 

20 ı\la) ı ta liına • E X E C LJ T Q R 
ııımızda beklenen 

Vapuru 
2 O ~la) ısta 

Vapuru 
2 a :\Iayısta 

.sı-:w \ 'ORK - BAvıi:mmı: - rım, \ DEi.Fi \ '.\ - nos
·rn~ - :\'OHl'Ol.K '<' '.\l:\\'POR'I' '.\EWS Lımanları için 
eş~ayı ticar:ye alarak harek eı edcl"eklerchr. Faı.la tafsirnt 
içın Gaıata ·rahır Han ;{ lin cü katta Hanı. raboğlu ve 
Sıirckasına nıür:ıraat. Telefon 4499:i - 2 - 1. 

lntll\ fU """lllbf "''' \' t\UtU t 
l'mumı '~ rı1aı \llld•uu \U l IH \ r.ı-t • .ıt 

Bu 11Y,d3 \ff'ııı; "11I :\llUtlH: 

'""'' \il\ 
(\ ""'' l·~lt'lf"l"l lJ~ n \lalhtı \lı~ 1 A s - hli<ltbUI 

\ A l A ~l A 1 K A A ! 1 

il~ 
. • aarııır 11 r 
.sı mart 111;ı .. OP. top.aııaıı ıı P.ıaoe. n~-r u tt 

'ctı ıı.\ hı.s•c .scnet'eı·ine c-, 5 :?a\ ı·ı~afı teme • .t • ~ • bı· • 
~·ar \'erıni~ıır. Ru karar nıııcibınce _beher r!tudt 
~nbeı eden 41 kurus \'f' 45/00 ::a~rı af· ıenı U$ 23 
gelır \'er::•.;ı leı·kifatır.cian onra ka'ıın 35 ~urde sı 
temeııii .>numaralı kupo:ı.ın te,dıi ıııukab• 110e ınrrV~ 
İstanhul, Galata. \'o,-.o~.ı C ad ele~ rıdekı ıdıır cakıır ı.ıı 
l haziran 1954'den iııbrr<'n tedı)e) r ,iııo•u:~dell d' 

1 ~o. lı kuponların ıedı\<'~<' \'az. ıarıh_. tarıb ı:., 
beş ~enenın inkızasında yanı 31 ma\ ı 19:>: rıl r S 
man a<ımına ugrayaca~ı ham i'lerr aFıca b~o' ıı ı: tlt 
le: h, bu tarı he kadar itJraı. edilme~ en l •. ıık' ed 
2308 ıll'mar~ıı J.-arıuıı '?e:cl!ıtıc<' JiniııeH' 111 

aa•!c 
('ın i 

Sıt:ır ctı 13000 

'l'aıe Bakla :ıooo 
;\!anıl aôet l 16!lU 
T ve•il so~an aooo 
Der<.'Olu adet 1:.!0 
Taze i.abak 8000 

:?0:.!50 

12ifi 
990 

i20 
:.!6 ıo 

* 

' * a'I ı,S> !' 
Aşağıda C'ins \e mıktal'l y:ııılı <cbze kaP::ıB· " ff

ran 1954 per cmbe ~aaı ll de Sarıkamı~ siı ur 1 
ıın alınacaktır • arlrıaınc,.i komıs~onda e0~ 01 ,a 
domal<.' , patlıcan ı·e kabı.k T. Bıber ı c 3 psı 11 

ıc~a fa ııl)a. donıaıe~ \C h:ım'a a~ıııe td t dl 
hıber o mak iı·•cre ıki a) ı ı ta'ibc ıh~ cııııc ı,.ı /. 
mektup arının ihale aatınden lııl' ~aat cı f 
)ona \eri.me.)ı. Cı·~ / 

('ın,ı ~fıkt.ın Redcll ./? 
1on r.ir• 

Taze fa su.~ a 
Domates 
Patlıcan 

Taze kahak 
Taze b ber 
Taı<.' han.: a 

l.1 

H 
44 
44 
2i 

8 
2 

u T 

SVENSKA ORtENT LiNiN 

Limanımızda 

--154(1(1 
13200 
ı ınoo 
4800 
:.?800 
1400 -
o 


