
"--------~---...~~-~~-
~ 1

&$MURARRIR1 
"'ıtt Emin YALMAN 

~l1'ANEVI 
'S~0Uatenar1 ıok. so.3z 
~. ,o, - 29316 - Zl315 

· ~ •\TAN - fstanbnJ 

1 ÇARŞAMBA 
28 

MA Y 1 S 

1954 l'ıı. . 
• 14 - \\ 1 : 4683 rtrab 15 ttırnı İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

~~..::=:::====================================================::::::==-~-=-.;...;;iil:;;,;:;;;;;:~------------~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

• ~üreşfe Dünra ampıronu olduk 
J 

:=-ı 

1 

Adnan Menderes ı 

~-~ltcu öGn · · · k. -· ~ "il\tıı· . ENC'll.ER GEi.DiLER - Tur J) e Beılen 'l'crbi) c i Ogı·etmenlrr ı:e- 1 

~ 1 ıa::"b bulunan i ,·eç gen\' kıılar jimnastik grupu dun ehıimilr. gelmi·tir. İ~\E'!:li 
ile 11~ Ulu gr.zıni ter. Vali H Belediye bas kan Hkillni malı:aınıııda ıiyart>l rtmi ltr. 
1 ~trıı\'"lenk ko~ınıışlar \e gec-t i \CÇ kon~olosu tarafından eski elçilik bin:ı~ında 

t'laraı/~~ 'eme~te .h~zır bulunn_ıu ·tardır .. Is~ e~li jiınnaslikçiler ıe ·e.kkiıllerinin ~Ol in 

~
~Ilı 111 ta11 ~ t~msı lieı ını bu gen~ sııor \C Sergı San) ında 'rrt't'cklndır. Gençler htan· 

111•rıı1 'e Israilde gostf'rilr.r ) aptıktan sonrı. gelnıi leı ,.e o nırnılekrtlerde bu} iıt.: 
~ ~:ir 1 Hçli oğrendltr hakkındaki bir ~azı bugün 4'nuı 'a}famııdadır.ı 

~:lEFETIN Ara se~iınleri 
\t~~.1 yapılmıyaeak 
~ ~..,irı YALMAN Bugün Mecijs'te hükumet programı 
~:ıı ııuyuk MiJ. üzerinde görüşmeler olacak 
:W.ııı• 

1 
Başbakanın nuıud lltuhabirırnbdPn 

\.. ~t~aı1~1 beklerken, Ankara. 2:> 7 D. P. lee'i diği gibi seçinı kanununun altın· 
~ ~lfııt 1 bana derli gı upu bugun Abıdın Polotlu· ı cı madde i ara scçımlerının ya. t 
~t, ~ı llı~h nun başkanlığında toplandı. pıiıp j apılnıama ı hususunda 1 
~ tt •ıııı aıırıerin hil' Gı up idare he~ eu münhal bu- Mechse sallihi> et 'ermektedır. 

iL~~ ~~lııı~sı )azık dP.- lunan iki .~i.>eliğe Muzaffer t'nal· ı Meclıs ~apılmama ı ht~susunda 
ı ~~ ~trdı >or ınu un? a Rıfat Oktem'i seçtı. Başkan- bu· karar almadıgı takdırdc ara 
Ilı.."' ~uı ııı: lık dnanının sunuş-arı arasında scçımlerınin 23 temmuzda haşla-! 
lı~~ ~11°ruıu \r, lh- bu yıl ara secimlen ~apılıp ~a- ması \C r.> ulun ıkınci haftasın· 

~ftıırı· kit, il<az ,e ) ı maması husu unda ı:rupun hır 1 da ) apı'ması ıcap etmC'ktC'dır. 
llı~ıı.~1 '~Pan u· karar alma~ı Jhtenı~ ordu, Bılın· (J)cnmı ~a: i ıi: i de> 

"'•k tlın ha retl • --- - - l 
~141 ,:~;~:~~1:~~~ 2 Yunan nıilletvekili tl 
~ )cırı ernıf'kl<'n, d h Kıh ' • d • '~ta~:· ılhe ~a· a a rıs .1 ıste 1 
~ llılatd n t"n agır 
'~ arıq. a bulunur.' • • d k 
srıııak •lfıırı;\et !Avrupa Asamblesmdekı toplantı a onuşan 

S~ı~~~~a:ı411~~~1,:~ Türk delegesi Z. Manda/inci, Kıbns için yetkili 
\~t~:· ~a~r 0,~1•z1 • ~ı- devletlerin görüşmeleri gerektiğini söyledi 

&
~- 1'1t .. ~ ırır. 
~~ik· tli~te diirt Auocıated Press 

tr ~.denıokrasi Stra burg 25 - İki Yuna.nlı öı ala.n Yunan Halk Toplulu k..'"° ııbı"' nıııtıaıc. mı let\ekıli bugün Avrupa a- ~u temsılcıleruıden Stamalis 
ı°'I~ ~ilk baı ikalrır amblcsının top:antısında Ingil. l\lecurı~. Kıbrıs ha'kının çoğun. 
~ 1t d~ 1946 dan; tere~e ait Kıbrıs adasının Yu uk itıbar ,>le adanın Yunanıs 
~1llıı, '-uruk l:ir nanistana \erilmesıni istemıs· tanla btrle mesılli i tC'dığini söy 
~~~tkllıtırııl'kctin lerdır. A amblen n bııgunkil o· lem \e fnrıiJtere~ . Kıbrısı 
~ llıtıır roııer o~. turumunda '!enet mahi~ etteki \ermek suretıyle i) • nı~ etini 
\.~' ~lıııııa:au hahi si~asi müzakereler sıra ında mcumı ~a: 7 ~ü: ı de> 

Amerikaya gidiyor 
Washington' da yapdacak müzakerelerde 
Türk iye iktisadiyatının uzun vôdeli umumi 

inkişafı meseleleri görüşülecek 

Menderes 31 Mayısta Amerikada olacak 
Anadolu AJ.anu 

nkara, 25 - 'l'eblig: 
Başbakan Adnan Mendeıes, .\merika hukümetının da\elİ· 

ne ıcabetle. Bırleşik Amcrıka De\ etleri Başkanı Eı.enhower 
\'e dığer )uksek Amcl'ikan resmi şahsı)etleriy:c ıkı mem!eke· 
ti muşteı·eken a akadar eden me;)eleler hakkında göru~mck 
üzere .Amerika~ a resmi bir uyaret yapacaktır. Kendısı 31 
mayı pazartc i günu \\ ashıngton'a muva alat edecek, haıı
ranın 4'une kadar orada kaladk, bir ;ün i~·iıı de .\ew York'a 
~idecektir. 

Ba bakamı, De\ let Bakanı \ e Başbakan \ardınıcı~ı Fatın 
Rüştu Zoru, :ıtı'li Savunma B:ıkanı Ethem \lcndcrcs, Dış İş
leri Hakan'ığı ~ıuste.arı :'.\'uri Bırgi, Kara h.uvvetlcri Komu. 
tarı Orgeneral Xurettin Baransel, \'C Başba:-anlık Hususi Ka
lem ınlidııru :\luzaffer F.rsü refakat edeceklerdir. 

'I ur ki~ enin uzun \ideli inkişaf meseleleri görüşıilN:ek 

\\'a,hington, 2.'i (,\.P,) - Öıel te,şebbusiı te~ci \e ~aban
cı ) atmmları le; vık hususundaki sıya,etlcrı gecen'eı·de ) ap.· 
lan seçimler neticesi'lde nıi1 1eun büyük bir coğunlu~.ı tara· 
fından kuV\eıle de:ıtekleııen Türk hükumetinin lider erı. Ame· 
rıkan makamlarn• e ma•i ve iktısadi müzakerelerde bu unm.ık 
uzerc Birle ik ;\merıKaya gclmektc<iirler. Türkı~ e hukiımc1 
reisinın \\'a hıngton'u ZJ) aret edecei':i buı:tln Dı Bakanı :Fos. 
ter Du le tarafından ıesmen acıklanmıştır. Bu ~e~ahatınde 
Adnan lcnderes'e en i eri ~elen müşavir erındcn bır grup 
refakat edecektır. Amerikan Hariciye,i idarecileri, Washing. 

<J>eumı Sa: i Su: 7 de) 

Pt1ris'leki h<Aq• OJunlarına katılan komutanlarımı1 

NATO'nun deniz 
tatbikatı basladı 

...> 

Bu tatbikata Türk - ita/yan - Yunan 
kuvvetleri katıldı 

.. 

~ "\ '~ıı y 1'ıHeı bir 

~ :iı·~;~i~~ 1

"

1 Kadına tecavüzden sanık üc 
N~~~cıt~ hıir • d d•• k J d-> 

\ııadolu \J~nS1 

1 
Ankara. 2;; - Medflex • üne 

denıı tatbikatı pazarte;;i gecesi 
ba~lamı-tır. Bu Xı\TO tatbıka· 
tına Türk • ltalyan • Yunan su 
üstü kuv\'etleri ile, Tiırk • Yu
nan dcnızaıtı gemileri ıstirak et· 
mektedirler. Tatbikatın me\'ZUU, 
hıma) e allında 'eyrc<lcn bır kon 
\O~a. ınuhrip er, dcnızaltı \e u· 

~~t ~~~!r.6~~: ıan arnıa un geee ya a an ı 
.J~7-~;1~''a;~!:: Birçok jandarma Savcılığa getirilerek Naile'ye gösterildi. 

~Ş~~k:r;,iıanı. Savcılrk, Jandarma Komutan Yardımcısı'mn Naile ile 
S:~~~:-~ın:~:r~: görüşmesine müsaade etmedi 

ı.·aklarla taarruz cdilıııcsıdir. Tat 
bikaı, 'fıirk, İtalyan. \'unaıı de· 
nizcileri tarafından müstcreken 

~~ tı),. ftlr $UtırJu 
iı...' ttldiil Ull:ı ınu. 

._ ~>lı 2aınan 

~~t~ı~ıe.ı ine 
Hadise yeri 11de dii11 fJiı• keşif yapıldı 

' plan:anmıstır. Üı; afha'ı ıııtbi· 
katın her bır safhası Ttlrk • İ
talyan ve Yunan kumandanları 
tarafından a) rı I~ rı ıdare edıl· 
mektedir. • ttuı • tıp. 

~ 1 U UI· 

~ ır. Yraktarı 
ttJlıııı- •, ltı 'i. 

\.:'il ııı 'il biit 

Sa\cılığa müracaat eden Nai. rc.-
~' ~:;:;~~~~:~;::~::~:: .. ~~ Yenı· romanı . rımız 

~ ~~:uı~oJ~i~ 
~ ~>'•r hır re. 
~' 'ıt 1ıt1ııı.;u fta~ba. 

~ .\f llııatuıı Go~ b. 
ıı.ıı .. dı~e 

'.'> •I "•ende· 
>,lıi 'ııı!, Cldişltrj. 
4, "41, :ııı ış Ci bl 
~t~t·lıı~~ Yatan 
~ 'tııı 1 llıii1Yor, 

dı ını kaçıran uç Jandarmanın. 
teca' tiıüne maruz kaldığı id· 
d•asında bulunduğunu b'ldırm ş 
tik. HAdiseyi ehemmiyelte e'c 
alan sa\Cılık tahkikata başla
mıştır. Dün. postalar halinde 
savcılığa celbedi'en Zeytinbur
nu mıntakası jandarmalarından 
bir kısmı Naileye gösterilmis· 

(De,·amı Sa: "t SÜ: 4 df') 

-0-'it ~tııiııı~•lıasa-

~~,~::<>~1~~ Ati na' da mesken 
~'ııırı~.:;:~ıı::~~:.: Kongresi 

~~l\~ı:tı ~ hic 

~~~.~~~: Ton lan ıvor 
~ ~ • 1•ıı, biz, Rusnci Mub.ıbırlmlzden 

~ ~,11ttıı.ra~ı ~e İLmir 25 - Akden·z mem· 

Re inci sa)fanıızda tefrika e tmekte olduğumuz 
nJigolon arllı roman birkaç güne kadar sona erh·or. 
Onu n ~erine tanııımış İngiliz yazarı A. J . Cronin'in en 
son H en siirül.:k~ic i romanını tefrika etmeğ~ ba~h
~ac·a~11.. 

BU YERİN 
ÖTESİNDE 

' azan: A. J. CRONI~ 
Çm iren: Rezzan A. E. YAL:\IAS 

Çok yakında VAT AN sütunlartnda! 

----"Oı---

' Hemşire de Gallard 
1 Başmdan geçenleri 
Anlattı 

Aw>t'latr<I rreu 
llaııoi, 25 - Kahraman Fran 

~ı! hastabakıcbı :\Icıtmaıel Ge· 
nc\'İeve de Gallard buguıı buı·a 
c:a 9 memlekete mensup 50 ka· 
csr gaı.eteci, ba ın fotografçısı 
\'C Amerikan tele\·iz~ on telllsil· 
ci!erinden müte ekkil . bir grupa 
\'erdiği be)anatla demi tir ki: 
cDehşet \e korku dQlu bu 40 

gün ve ı:ece zarfında ~ara!ılr 
rımıza bakmak hayatımın en 
muazzam ve unutulmaz. tecrube 

CDe\'amı Sa: l Sti: 4 .de> 

• 

~ ·.~ 'li 
1•tı11; •hat ı le ketleri arasında At nada top

~ "111 'tt ttılttı ında 'anacak ola.n şehircılik mimari 
' ~"t.. d Ol· ve me~kcn. meseleleri ile ilı;:ili * lnfilakte iki 
'· ~ S~ltrı ıı ı l~e kongrede lzmir belediyesini 

il: 6 d du. temsıl edecek heyet bugiln u· 
il) Çakla hareket etmiştir. Kongre 

29 vr. 30 mayıs cünleri çalışa. 

\ eni telif romanımız: Makinist öldü 
huınsı '.\lub~bırımııd@n 

Konya, 25 - Dun :ık,am uze· 

,";'l ki' oda dıin~ a birintiıil 
Hüı.eyin Akba5 

Si lı;iloda dlln~ a birindı.I 

,\IWilafıı Dagıstanlı 
ti2 li.iloda dün)a ikindsl 

Ba~ram Şit 

H. Akbaş, M. Dağıstanlı 
Dünya biriiıciliğini; B. Şit 
I. Atlı, A. Atan ikinciliğini; 
i. Atan üçüncülüğünü aldı 
~.fakıuı tasnUbıde Türkiye 1 el. 
Rusya 2 ei, İran da 3 eü oldu 

Tok)o'da )apı an Diınya Seı·· 

bcı.t Gure~ Diın)a amp}l'onluğu 
dun neticelenmi~ \e Türk takı
mı şampiyon olmustur. Gureşçi
lerimizden 52 kıloda Rfü:cv:n 
Akbaş, 57 kılodıı Mustafa Dağı) 

tanlı dünya şampi) onl!.ıguuu .. fi2 
kıloda Ba) ram Şit, 79 kiloda 1 • 
met ,\tlı, 87 kiloda Adıl Atan 
diıny;ı ikinciliğinı, cığııda lrtan 
Atan dlinja uçünculıigunu, 67 
kiloda o~man Kambur dunya 
dörduncütü:ünü, 73 kiloda Be· 
kır .Büke de dun) a be~1:1cıtığıni 
kazanmışlardır. 

Turk mı'lı gureş takımı ıki 
dun) a birinciligi, üç dunya ıkin
eılıği \e bir iıçüncülukie, 36 pu. 
anla bırinciliCi temin etmi;stır. 

Ruı.'ar ÜC sampiyonluk \C 35 
puanla ikinci oımu~lardır. İran 
ıkl birinci1ikle dünya uçıincülü
f:ünü, Japonya bir bir~ncilikle 
dünya dördüncülüğünü, Isveç de 
beşinciliği kazanmıştır. ~facaris· 
tan altıncı, Amerika yedinci, I,.in 
13ndi) a ~ekizinci, r'ılipinler do· 
kuıun,·ıı, Almanya onuncu, Iı'ran 
sa da on birinci o'.mu~lardır. 

, 'l'lir k takımının Dünya 
Şampiyonluğunu kazan· 
ınesıyle neticelenen Tok 
) 'O serbest güreş müsaba· 
kalarının son gününde 
yapılan karşılaşmalara 
dair haberlerle resimler 
altıncı sayfamızdadır. 

Komisyonlara 
Seçilenler 

Rosusf :\luhablrlmlı••ıt 

Ankara 25 - Dün Mecliste 
knmbyon seçimterı yapılmıştır. 
Bugün komisyonlar toplanarak 
ba·kanlaı·ını seçmişlerdir. Ana 
ya a komisyonu ba~kanlıeına 
Fev:ı.i Liıtfı Karao,..manoğlu, söz 
cülüğune !uhlis Ete. kitip:iği 
ne Tarık Kozbek, Dışişleri ko· 
mısyanu ba~kanlığına Cihat Ba 
ban, katipliğine Bahadır Dül
ger, malı) e komisyonu ba kan 
lığına da Hamıt Koray seçilmi~
lerdır. 

Yanhş iğne ölüme 
Sebep oldu 

?J 1 Eğitim Bakanı 
Güreşçilerimizi 
Tebrik etti 

79 kiloda dünya ikinciu 
İ~mel Atlı 

Anadolu Ajansı 

Ankara, 25 - Tokyoda yapıl• 
makta olan Dunya Serbest Giıreı 
Şampiyonasında dünya birinci
liğini alan mıllı cüreş ekibimize 
Mılli E~ıtım Bakanı Celil Yar 
dımcı şu ıctı:rah gondermiştır: 

Yehbı Emıe: 

lllilli Gureş Ekibi Başkanı 
Tokyo 

Turkc ha ba~arınıtı biıtıin 
heyecanımla kutlar hepınil.in ay 
rı ayrı gözlerinizden öperim.• 
Diğer taraftan Beden Terbı~,I!· 

si Umum :'ılüdür Vekili Cemal 
Alpman da ı:üreşçilerimize şu 
telgrafı göndermiştir: 

c\ 'ehbi Emrr: 
:u ıııi Güreş Ekibı Bapanı 

Tokyo 
l\li!le~e iftıhar duyduğumU'r: 

başarının ) urekt en kutlarım. Sa 
ğolun • 

ISüinerbank .iJden 
polis istedi 

Sümerbank mallarmm karaborsaya düşürülme
mesi için tedbir almacak 

Bılhas.ı;a son ,ünlerde, Sümer 
bank ma1ları uzerinde karaborsa 
harekeUerinin artmış olması \e 
bu me\/'luda yapılan de,·amh neş 
rıyııt; ıleilileri bazı müessir 1ed 
birler almaya Se\'ketmi~ bulun· 
maktadır. 

Bu mevzuda 'iJAyet makamı i· 
le temasa 'itçen Sümerbank İs· 
ıanbul malazası müd'Urlll&ti em· 
rine mıiteaddit Sİ\'il \'!! resmi po 
!islerle. bir beledi) e murakıbı 
\·erilmiştlr. Hıaklannı kötüye kul 
!anarak &!ıl ihtiyaç sahiplerinin 
istifade ine mani olan ve işi a· 
l&k&lılara teca\ üu kadar vardı· 

ran karabor11acılal'la sıkı bir mil 
cadele~e ı:iriımek it"in biltün ted 
birler alınmı.ur. Bundan böy
le, sıkı bir takibe ı~bi tutulacak: 
olan k&rahorsacılar yakalanır ya 
kaJanmaz milli korunma hüküm 
!erine ı:örc mahkeme~ e verile
<'ekler \'C Eilratle, . iddetli bir su 
rette ceıalandırılaca1clardır. 
Mağaza içınde \ azife görecek 

resmi polisler de, ızygunsuı ha· 
reketıerde bulunanlara derlial 
nıüdahele edebilee!!klerdir. 
Alınan tedbirlerin; başkaları• 

nın haklarına c:l uzatmak sure
<De\'amı Sa: 7 SÜ: 6 da) 

Bol miktarda kahve 
ithal edilecek 

1 

<:aktır 

Konnreye i t rik eden Akde 

1 

niz memleketleri kc.ndlleTıne 
ait ~ehırcilik. mimaıi \ e mcs· ı 

BU TOPRAK 
UYANACAKTIR 

Ticaret Balcanllğı otomatik olarak müsaade 
vermeyi kararlaştırdı ri Kadınhaıı ve Kon~a arasında c,'cnıberlita~ta elbıse temlı!e· 

!.'alı~makta bulunan 5205 num::r 1) ıcilıği yapan :\lehmet Şinasi 
ralı iş katarının buhar kazanı Gu' en, seyyar iğneci Şükrü Rusu!J lltuhablrfmbdl'n 

ken çalışmalarına da·r serı:ıler 

1 

acacak'ardır. Bu munasebetle 
i\tınada Tilrk m'marisi içın ha 
zırlanan kösede İstanbul. An

i k ra ve Izrn t' beledıyelerı.ııe 
aıt eserler de teshir edilecek· 
tir. 

Yazan: 

Muzaffer Orhan BUYRUKÇU 

Birkaç haftaya kadar VATAN' da 

Sarayönü istasyonunda gürültü Gencay'a iğne ~ aptırmış ve bir· Ankara 25 - 1953 yılı mah· Ticaret Bakanlığı ileride bil' 
ile infilak etmi§, bu sırada ka· az onra ölmüştür. !'ıfehmedin ö- su! denesi zarfında mü~tahsil buhran yaratılmasını önlemek 
zan dairesinde çalı~makta olan himune. iğnenin sebep olup ol· memleketlerde don sebebi ile için miktarla mahdut olmıya. 
makinist Musa Tekin ve ate~çı madığı incelenmektedir. Cesc::li kah\ e rekoltesi geçen yıllara rak ve otomatik surette ithal 
İsmet viicutlan yanarak derhal muayene eden Adli Tabip l\lor· nazaran çok düşüktür. Bu yüz. müsaadesi \ererek memleketi• 
~müştür. Hldisenln buhar kaza. ga kaldınlmasına ltizum görmü& I den kahve fiatları görülmemi~ mizin bir yıllık ihtıyacını kar· 
nının susuz bırakılmasından çık. tur. Tahkikata devam edilmek-! derecede artmıŞtır. şılıyacak miktarda ıthalit yapıl 
tıjı anlaşılmaktadır. tcdir. Bu durumu ;:özönllne alan ( De\'IJIU Sa: '1 Si: t M> 



.. 
' 

,. 

-ı 

Dört sene r y A z A N : '""' kısa bır zaman-
r 1 da refaha ka· 

ewcl ken 1 ERi. LK(J'M.T l rnşabilmesi her dısiyle goriış- B '(} RH Ai\T l ~ şeyden evvel 
tu:um Ame petrollerinin iş 

rı~ an <!onan· E. Amiral ıetilmeı.i) le ka 
mJ~ı petrol !.,_ __________ .:.;..::.~~~-~.:--"ib:":ı:"::d~ır:".':--ı~'':'f',:s7iı~,. eh imlere kapılıp 
Uzmanı Alba)' (Kel;,) §OY e kAnının ço)': m:ıhdut olması ou k 

muhim davayı bir keşıf mahiye bil; Uk bir servet membaını aya · 
demışti: . k tinden i eri göturememlştır 'arımız altında \erim ız Dir hal 

•- :Memleke1 ınl:.:ı jeoloJı · de bırakmanın günah , ... mrs· 
d •· trol o devirde dış siyasi hadıse-

durumu ve c; \ l! .. ı ı ~ .. ı pe d ı ulı'vetı· hatta bunu y311i:~ W 
d b •·k bı'r lere ilaveten Ttirki;.enin i ar ~ ~ı.ynak arı ıı zcle e ti~"· !etmekten de bUyüktüı. Çorak 

b ı d ,,u bünyesindekı mevzuat ne ya- t Petrol reıervuarının u un Uı; Arabı'stan "Ölünde b•ı 11na:1 pe • 
d f k t dev hancı sermayenın ''C ne de ya- ~ 

nu te;ıt etmekte ·r, a a roıu-n bu iptidai ve fıkir mem 
b t k }la bancı ihtisasın mem'.ctete ~ a-letinız rea ist ır sı; ııse u • le kete sa ladığı Ia; d.ı mııliım-

nır da bunu bü)'ıık ıhtısasa ve nasabılmesine imkan vermefr 

Yabancı serma· ey.'.! ışlett.rırsc ğlndcn bu değer'i kt>;ır mevzuku duMr. •n1'.ekelimizdeki petroi is-
k idin uzun seneler "erimsiı oları; • "' memleketınız en ısa :ro !etmeleri randımdii'ı bır ~ola 

k Ur Bl·z ·s '-'uzüstü ka!mıştır. 
refaha ·a\•uşmuş o · .. • J girdiği takdirde devletın akıra 
kerler sıyaset yapmik ıstem_c- TÜRKİYEDE PETROL ğı hisselerden baş.\a s!-llh,te ve 
yiz. Sözleri:n dost Tı.i kıy~nın \'ARDIR harpte memleket.n büyuo( bır 
iyı iğıne masruftur. Kıme ıı.ter ihtiyacı karşılanmı~ o!ac:ıktır. 
seniz ona imtiyaz venn. F.h e· Hakıkat şudur ki Türkiyede, Ayrıca on bin'erce ,mülıcn:Jıs, 
rir ki bunu alacak o an ,ı;ap· Albay Ke:ly'nın tahminı rr;emur ve işçi bu s .. hada ca-
mağa muktedır olsun. EnclA veçhıle, genış \e Z"n"in petro~ ıısmak imkanına maıh:ır o'aeak 
bir mütehassıs sııhsa veya he- men baları vardır. Bunun iş1t>tı , e memleketle genış bir lktısa-
l·ete uygun bır imıiyın şanna· !ebilmesi için başlıca şu şart- di fa:ıliyet ;>er alacaktır. A)Tı 
mesi yaptırın ,·e bu'1u etUd et- lann mevcudiyeti ıazundır: ca iç istihlakin knrşılı:;ı olarak 
tirin. Bundan sonra yabancı ı - Teknik im~an; da yüz mılyonlarca liralık do· 
sermaıe,ı; ı celbedeceıt bir k~- 2 - isletme sermayesi; . vız tasarruf edilecektir. 
nun yapın. Daha sonra ~a. ısı· Bunlardan birincisi. henüz Bugün düşünülecek me ele 
nize ge.ene ımtıyaz verırsınıı. memleketimizde yeter bir kifa artıi. böyle bir imtiyazın Cayda-
Hakikat şudur ki, siz petrol bıl ,ı;ette değildir. İkincisine ge'i~- lı olup olmadığını mülahaza et 
ginız ve milli serve;iniz e _bu· ce bu sis1cm'i bir çnlısma ma:\ mek def:i'dır. Fakir ,.e mali im 
ı:un için bunu tahakırnk ettıre- sadın~ göre hiç me\·sut değ•1- kantardan mahrum bir vatan 
mezsiniı. Bu tahakkuk etme- dir. O halde yapılaca~ is, ken· ustünde muztarip bulunurken 
dikçe de kısa bır ıamanda re- tlıni takdim etmektedır: 'ı' aban bugüne kadar neden bu nimet 
faha kaYuşamazsınız. Slzı refa- cı ihtisas \e sermay~]" dünya ten istifade etmediğımıze ..ı:ı;ul 
ha t:otürecek bır imkan neden da mevcut imtiyaz 5art~ıımele mek yerindedir. 
heder edesiniz?. rinin en iyisıne uyan şc:rttaıla Petrol siyasetimiz 1oğrudu::; 

O \akit siyaset Ylpma tema· bu işletme)! vermek... hatti tahakkuku geç ka'mış 
yu ünden uzak duran iki a ker bir siyasettir. \'atanın refahını 
arasında cereyan etmiş olan PEmOL NA ·ıL temin edecek bu kad:ır iineı:1Ji 
bu mukAlemenin he:ielinin a- ışLETİLİR, bır davayı sb:asi te·ekkiılleri-
mimi ve memlP.-tetimiz menfa- K ifayetli bir petrol iş'etmesi miz ıddialarının dışıııtla hır:?k 
•tine müteveccıh o duğuna ka- nin geçirece i safhalar 5un malı ,.e bunu üzerine tıtrene-
~aat getirerek kcyfı)e'ı iki Ee- lardır: cek müşterek bir mi.il dA ·a te-
ne kadar eV\iel sayın Başvekile 1 _ Petrolün aranması ve lA.kki etmelidır er. 
bir me ·tup a bıldırm'~dm On- fF-

b~ 1 b miıte· bulunması: r '"-\ 
dan 50nra ad'SP er u 2 _ Bulunan pHro.tın arı 1 

has:ıısın tek ıf ettıği nedıuı:ıhc~ yuzıine çıkarılması: j i"_..~ ... ,..w..-'!ll~lll!llll~~~g mütalAalar seyrini taK.p ere· 3 _ Çıkanlan ham p~tro.l~n 
gelişmiş bulundu. Hükumet çok tash)esi ve bunun temını ıçın •ı 1 
doğru bir harel:et hattı olarak luıumlu tesisler 1 
ewelfl bır mutehassıs celbede: 4 - Petrolun ihtiva; ve ih- ı 
rck ona bir lmtb az ~a. tııamcsı raç noktalarına se\ ki; 1 
yaptırdı ve bu şartn~nıe) 1 e- 5 _ Petrolün dış pıyasalara 
sas ı bir tetkıkc tiıh: tuttu. 1 
Ondan sonra bir kan;ın çıkara- sa~~~ arın her bm bü;ı.uk bil 
rak bır kaç ;abancı se ma c gı seıma~e. teşkı U 'e vasıta-
teşeJ-kli tine bu ışı b,l\", c cttı. 'a ıhtıyaç h ettır"n ft'e ele· 
Bugi.ln petrol da,amız de\let.lo Jerdır. Türkı)ede bu v:ıktc l:a 
bu )O'daki bi anla)ış 'e mus- dar işletmc~e açıln petro', 
bet harekeli) le tasa\ ıır haJın- toprak altı me\·cudı) etin tah~ı 
den çıkarak tatbıkat sıı!Jıa ına nen yüzde (4-5) i kadar mın 
girmiştir. Ve bunun taha_kkuku edilmcktedır. Bu :nahdut ışlet· 
için zaruri olan yabancı ıhtı as me bugünkü durtımıyıe 'filrkı-
ve scrma)e devletin dlrektifi~e ;e ihtıyacının ancak bır kısmı 
göre faa ı;ı.ete bas'amıştır. Böy na tekabül etmckteıtır. Bu ~ıl 
1e yapılmakla acaba yan:ış mı çiık işletmenin tahakımku !çın 
hareket edilm.stir? bu vakte kadar sarfe<lilen para 

· · 'so mii"'on liraya baH: olmus-Pt<:TROL • J b ı 
DlİI\'l'ADAKI Örı<E:\Iİ tur. O halde bUyük men a :ı-

Memleketimizde pettohin 
mevcudbetl (40·50) sene· 

dcnberi bı ınen bır l"eyfiyettir. 
Kırk beş sene ewelkı ı•k okul 
coğrafya kitap arı Musul petrol 
lerınin mevcudi:ietı hakkında 
bil"i vermislerdlr. O v.ıkıt bu: 
nu is etememenın ıkı sebebı 
vardı; blrı, mem'ckelin bu key 
fıyetl tahakkuk ettirecek te~
nlk ve mali bir ~Unvcye .. sahıp 
o'mayısı; ikincisı petrolun o 
vakıtler cemiyet dh•ıısında he
nüı fazla rağbet çekecek hır Ih 
tlyaç halinde bulunmaması 

idi. . d 'ti Birinci Dünya Harbın e:ı ı • 

rın. büyük tesis erle ve devlet 
elıyle işletilebilmesi. nı_i:yar:~r 
ca liralık sermayeye ıbtıyaç ~ıs 
settirecektlr ki ge işen Tilrkıye 
nin daha iptidai de\Tlnde olan 
hayati bir çok ihtiyaelan~dan 
kısarak bu maksada bunun on
da birini bi'e tah ıs imkAnı yo~ ı 
tur. A~rıca devlet el~le vtıkı 
bu çeşit işletme'erin ne dere· 
ceye kadar müsmir olduğu da 
ibretle tetkike değer. 
Dünyanın muhtaç olduğu kıy 

metil cevher:erinden biri olan 
kömürün en iyi kalitesine ve 
en bol miktarına ma'ik olduğ~ 
muz halde bu kıymetli madenı 
devletin vaktiyle bun'ardan se~ 
\etler mey ıan.ı getiren hus:ısı 
teşebbüslerin ı>ks•ne olarak her 
sene (20) nıi 'yon lira ıararına 
iş!etmesi ve batılı rr.emleket lh 
ti) aç'annı bile tamamen 1-a~~ı 
lıvamaması dikkat nazarına a
lı~ırsa petrolün devlet eliy'e i· 
Jeti mesınln akıbe:i kolayc:ı an 
ıaşılablliyor. 

Sultan ikinci 
Beyazid 

442 )il entl bugun, 26 .:ııa· 
) ı 1512 de Sekizin~ ~ • 

manlı Padişahı .Sultan lkın
d Ba)tıld öımü~tli. 19 .'.\i-
anda i tanbııla girtn \'anıl. 

sultan ~rlim, orduya \'e dev
let rkalindtn bazılarına da
'anarıık babasının yerine 
ğeçmek i~lE"mi~ti. İhti) ar :sul 
tan Ba) eıid. zor kafiı ında 
boyun e)mişti. 

- O~lum Sultan Selim Ha· 
nı Jtrime nasbeytedim. Mu
barek olsun! 

Dil erek altanatı oğluna 
bırakmıştı. ·onra Halk mü
mes~illerinin, 'arar erkanı
nın ve ,·ezirlerin huzurunda 
kendi ine yiık~r-ı. ı.esle nasl
hatta bulunmu tu. Devleti a· 
daletle idare etme ini, za· 
tim olmamasını, fakirlere ,.e 
biçarelere )ardım elini uzat
masını, ilim a din adamla
rına ihtiram tıö~termr. ini 
soylemiş ve son olarak da: 

- Oğlum, biz otuı. yıl sal
tanat ~urduk. Allah şahittir 
ki, Adaletten a)Tılmadık. 
Sevap işler5tn, yarın Huzuru 
Rabbu18Jeminde yüzün akı 
ile çıkarsın. Bu den:ıo kim
le) e kalmaz. 

Demi ti. :\lahlQ hakan Sul 
tan Rayezid, ha~·atının son 
11larını Dimetokada geçir

mek istemiş, fakat Edirne ) o 
Junda \efat etmiştir. 

F. F. TÜLBE~TÇİ 

r 

VATAN 

Teknik Üniversitenin Taşkışla binasında açılan beledi)e ımar 
sergisı, dün bınlerce İstanbullu tarafından gezılı:nişur._ Şe.hır· 
de imar hareketlerinin ne şekıl bir istikanıet,.ıakıp ~ttığlnı \'a 
tandaşlara izah ıçın açılan bu sergi, Teknik Unnersıtenın. ş~
hircilik mütchas ı !arı ve belediye imar müşavirler heyet.anın 
müştereken hazırladıkları planl:ırın proje ve maketlerıni ıhtı· 
va etmektedir. 

Sergide teşhır edilen maker '<; projelcrd_cn anlaşı!dığın_a 
göre. imar plfın'arı hazırlanırken Istanbul, hır ktiJ olarak mü· 
talil e<lilm•ş; yenı ~olların açılmasında 'e mevcutların geniş· 
letilmesinde trafik vaziyeti nazarı dikkate' alınmıştır., Galata 
tarafından vaDılması mutasavver 27 katlı bir bınanın lstanbulu 
Xew • Yo;k'~n Manhattan kısmına benı.eteccği; Sirkecı - Ye 
dikule yolunun şehrimize Nis gıbı bir veçhe 'ereceği izah olun 
maktadır. 

Bıtmek üzere bulunan Dolapdere ~olu Kasımpaşadan bir 
köprü ile Fenere; oradan da Eöirnekapı - Topkapı as~a'tı~.a 
bağlanacaktır. Bu suretle &!\·oğlundan Marmara sahılıne u

çuncü bir yol açılmış olacaktır .. \uıca Atatürk Bulvarının Un 
kapanı kı mı geni teıılecek, Saraçhanebaşında ~er a'tında \e· 
ya yer u ıUnde ikinci bır yol ~ apılmak suretiyle buradakı tra
fik "'ilçlüğıi önlenecektir. Unkapaııı Köpriısıi, Hanızlar tarafı
na kaydırılacak; Azapkapıda bulunan Sinanın Camii büt~n ih· 
tişnıı ile me)dana çıkarılacak \ e l\Ieid yokuşunun meylı azal· 
:ılacaktır. 

İstık iıl raddesi de dükkAnlar beşer metre ecri almak sure 
tile genişletilecektir. 

Seıgi, Bahar Ba)Tamı sırasında Gtilhane Parkında da teş· 
hir edilecektir 

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

Güney Akdeniz 
Hattı yaz programı 
Başlıyor 
Güney Akdeniz hattı vapur 

sefer!erı ) az programının tat
bikine haziranın ilk haftasın· 
dan itıbaren başlanacaktır. 

Yaz ayları zarfında geçen 
)·ıl olduğu gıbi Beyrut - ::\!ar
sıl)a limanları a~asında ring 

Döviz kaçakçılığı 
Tahkikaflna 
Baslandı 

Döviz kaçakçılığıncl)'J.n sanık 
~Iar ka Gaziyadi, .N'kolas Ka
rus. Çapulas ve Aleko'nun mu
hakemelerine dün ı inci asliye 
reza mahkemesinde de,·am e. 
dilmiştır. Dunkü duru5m<1da 
Marikanın hizmetçisi ile bAzı 
polis memurları ~ahıt olarak 
di.nlenilmişlerdır. Duruşma ba
zı hususların tesb'tl için. ba~ka 
güne bırakılmı~tır. 

Patoloji mütehassısı Prof. 

Mc:ıgrassi istanbul'da 

eklinde yapılacak bu seferle
re Denizyolları lşletmeı.i Sam
sun ve İskMderun gemilerıni 
tahsis etm'şur. Pazar günü İs 
tanbula gelecek olan Sam~un 
gemisi 4 haziran cuma günü 
rıng seferlerine baclamak iıze· 

re. İzmir. Lımasol rnnkiyle İstanbul Unlversııcs' Tıb Fa 
Beyruta gidecektir. Halen se· kiıltesinın m safıri olarak t;· 
ft>rde bulunan İskenderun \'a- tanbula gelmış olan Napoli U· 
puTu Le 11 haziranda ayni is- ni\ersıte~i patoloji mütehassısı 
kelelere uğrayarak Beyruta gi Prof. Filllvıano Magrassi :'ıla
decektır. Ring seferlerini ya· yısın ı 7 sın de Cerrah paşa has 
pan "emiler haftada bir olmak tanesinde • VirusdE'n gelme ha~ 
üzere gidişte Be.}TUt - İskende talıklar çerçe esınde eucemıe· 
riye • Napo1i • '.larsilya, donüş meuuunda bır konferans 'er· 
te Marsil) a - Ceno\Jı - Napo miştır. l\tezku konferans Pı;o· 
ıı . lskenderıye;e uğrayacak· 1 fesor \C talebeler tal'afından 
!ardır. bti~ uk b r ilgı ı c lcıp olun-

Dünkü taşıt kazaları muştur 
Ma) ı~ın 18'inde Prof. Magras· 

si Türk Tıb cem yetınde •Kan· 
serin ılaçla teda\ ıs·• üzerinde 
ikinci bir konferans \Crmişdr. 
Kanferansı muteakip Turk Tıb 
Cemiyeti Başkanı Prof. E. Ş. 

$. Tiyatrosuna bir 
---Y-eş-il-ko-'y_ll_ı ,-.. ı-co_r_ol-oj--i -.i-sıa_s ... 1 Müdür Muavini 

yonunun tahmııılcrıne göre D h lay·n edı"•dı" j 
hugun ehrımiı \ e rh arında a a 1 r. 
onreleri kı~ınen bnluılu, ~on Geçen mevsim baş·n h Se-
raları bulutlu \e Boğ:ız mın hir ~lecl si kararı ile Tanzimat 1 
takıısında ar:ı-sıra ) agmur müzesine nakledılmi; bulunan 
sagan:ıklı ıeçec-ektir. Rıizgiir Şehir Tıyatro u mudur mua· 
htr batı \e kUZE'y ~Önlerden 1 \' nlerinden ?ıledıha ı\kersin a-
orta kun E'tte eserek: ha\ a 

1 

ni bir kararla yine lı} aıroya 
sıraklığında ise diine naza· iade oıu.11 muştur. Bu nakılden 
ran hafü bir dü me olarak- sonra Şehir Tiyatrosu mudür 
ıır. 

Diıniın en 'üksr.k hararN 
derf!ce~i +26: r.n d·i~ük ·d6 
olarak kaycledılmiştır. 

•maaşları 2200 lıraj ı bulmustur. I 
Bil ndığ gibi htanbul Şehir 
Tiyatrosunda halen iki mtidıir 
muııvını, b·r müdür veki i ve 

1 
bir müdür \ardır Müdür olan 
zat kendi kadrosunda terfi im-

K.. •• k h b ( kAnı bulunmadığı için SehiT ! 
__ U~U ___ ~ --~ 1 ~:a~~~sı~J~;~~;~i~n~·e JI:~:~:):~ 
* htanbuı T!IA>·etı dahll1ndelı:ı bü 1 ayda 750 lırava malolmakıadır. ı 

t!in resmi ve huıruıl ilkokulların ça· Vali ve Belediye Reis vekili a· 
Jışma zamanlarını tcaplt etmek ü· dına tıyatroyu ıdare\ e memur I 
ere dün aaat ı.s de. vaıı lllu&\lnt 1 olan müdür \Ckılı Basr Dede· , ·arı Tamer'ln ba$kanııt:ında !lk O~· . .. 

retım mecllal toplantısı yapılmıştır. olğu 400. tı) a•ronun d ğer mu 
* Çamlıca Kız Ltaeaı resim kolu dür muavini Daım Bağcıoğlu 

ötrencilerının: resim Oğretmenını 400 ve bu defa Mediha Aker· 
Zahide Özar nezaretinde hı ırladık· · 600 l 1 kt d k ' 
ıarı resim aer ıı.ı bugün saat U'do sın ra a ma a ır ı ce· 
okul konferans ı..aıonunda meraılm· man 2150 tutmaktadır. 

ıe açııaoktır. Elektrik malzemesinde 
Ser ·ide •lika toplu an resimle· 

rln aahlplerlne mUklrat verllttekttr. karaborsa * Beşlktaşta Nuri Demlrağın ate!· 
yulnde çaJııan kavnakçı Mehmet Ak Son günlerde plya ada kablo, 
knyu 2 metre >ülmk düşerek ba•ın- duy, priz gih elektrik malzeme 
dan yaralanmıştır. Mehmet, haı;ta- lerınin kolaylıkla bulunmayışı haneye kaıdırUm1'tır. 

* Blr ı~ için Beyotlu Adliyesine ve bazı fırsal!:ı!arın karaboTSa 
ııden Şükrl)e Denlzerın üzerine te· vaparak biıyük fat farkları is 
nalık ıreımıt ve kaldırııdıtı llk Yar· temeleri. ıht'yaç sahh>~rini 
dım Haatabaneslnde oımüştür Ha- mü~kül duruma sokmaktadır. 
~ıı~ hakkında tahkikata batıanm~- Bu hidl e üıeri.nde dikkatle 

* Silhrınln Çanta köyünde otu- duran bölge tioJret müdürlü· 
ran Fatmayı, nlşanlıaı Sefer Taşel ğü, mufettl<Jeri \'3Sıtasiyle, pi 
ııe arkadatıarı Rıfat Demir. l\fuıtara' >·asavı kontrol ettirmekte ve 
Adalı, Sabahattin ouz kaçırarak zor 1 karabor~a yapanları cezalandır la ırzına geçmişlerdir. Yakalanan • 
dOrt aanık Adllye~e gonderllıı.ılş ve maktadır. 
tnklt edilmişlerdir. n:<ıcr taraftan. elektrik ınal· 
* Tılrkı~e Kızılay Cemıretı tarafın teme.si ithali ıçin teşebbüslere 

dıın Bahar Bayramı münaaeı:ıetırıe , •eç lnııştir 
tertip edilen mllletleruaaı bebt'k aer • 
ırı.ı 2; ma:rıs perşembe günü ou!ha inşaat malzemesi darlığı 
ne Parkında açılacaktır. 

* Bir mUddet evvel İstanbul tem başladı 
au lıeyetı tarafından ~f'brımtzın ÜQ fn .. aat mevslm'ne girmi( bu-
1emtlnde açılan ı;onuııu hutabakıcı . . . 
ırnrsıarı eona ermiştir lıınmamız sebehıylc, pıvasada ın 

Kurs mezunlarının dlplornıııan 29 şaat mal•cmesine \'e bu arada 
mayııta tö~verııeee"tlr. inşaat demirıne ihtıyaç artmış 

O- tır. B !hassa ithal malı inşaat 
Dün sabahki sis demirleri çok yüksek f atlarla 

Dün sabah erken saatlerden 
itibaren Boğaz~n yukarı kı:ıım 

!arını kaplatan ~esir bır sis 
tabakası denızdc seyrüseferin 
ınkıtaa uğramasına sebep o1 
mustur. 

Anadoluka\ ağından Köprü-
) e saat ~.20 de ·ık sefcrı ya
pan \'apur bu yüzden 35 rlaki 
ka. saat 5.55 de yapılan ikıııri 
sefer bır saat. 6-50 de hare.-et 
eden rnpur 15 dakikalık gec ıt 
me ile Köpriıye varabilmisıır. 
Oığer hatlarda seferler nornnl 
olarak yapılmıştır. 

re büyük güçlıikleTle temin o· 
lunabilmekted•r. 

Halen. "Ümriiklerde bulun<ın 
3000 ton demir. belediyeden 
bel"e a an ihti) aç sahiplerine 
teni edilecektir. 

VE FA T 
Sellnlkll P::alıpçı mUttYeffı Hüae· 

)1n Zeki Efendinin ve Hatice GUI· 
aen'tn otıu. Melek GUlsen'ln uı N.c 
ıA ö~ışık ~·e Nurseren OQ!aen'ln ba· 
baları Ruhiye Kurhan. Zellha Oühıen, 
Sacide O\llsen ve S!lheylı\ Tu~cıı ·nun 
atabeyler1. Neş'et Kurhan ve Kadri 
Tuğcu'nun kayınblrftderlerl Muhlis 
Öz~ık'ın ltayınpederl: Çemberli~ ---
Leke Ye Boyahaneaı sahibi 

Sarıyerde. Bentlerden Çayır· 
başına doğru giden Şaziye Aşıc• 
ldaresindekı Eskişehir 003 plA 
kah hususi otomobil Cemile 
Tamere çarparak ağıT surette 
yaralanmasına sebeb:yct ver· 
miştir. Yaralı koma hali.nde ilk 
yardım hastane~ine kaldırılmış 
tır. 

E~elı tararından Prof. Magras- • • • • • • • • • 
sıye şeref üyel:ği diploması tev ~ 

• e e e e • l.\fl!Jl~ffiT si'\'~ t G Ül .SF.'\' 
• 24 5.l9.S4 ıunü Hakkın rahmetine ka 

YUemuştur. Cenazesi b~n öfle na· 

İsmail Özkan idaresindeki 
1983 plakalı hususi otomobil, 
Halfısktırgazi caddesinden "e
c;erken aksi istikametten gelen 
İlhan DilimeT idaresi.ndeki 6014 
plakalı hu usi otomobil ile çar 
pışmıştır. Çarpışma .sonunda, 
her iki araba da hasara uğra
mış, 1983 pltıkalı otomob lde 
bulunan Katina Papadapulo ya 
ralanmıstır. 

ÖLÜM 
Merhum bahriye mıraıaylarından 

Mehmet Piri Beyin km. m~.ı-hum 
hrtlı: KAmll Paşa otlu Top~ Blnba
eıaı Yuıut Cemalettin Beytn refi
kası n Mühendla ıtdmll Erdllı: Mll
bendla Hatıl Erdik "" Fatma Plrl'nın 
anneleri ıallhatı nlSTandan 

di olunmuştur. • • 
Bu ziyaret esnasında Italyan • 

kilittir heyeıi başkanı Prof. • 
G. Hıspoli, İtalyan bü)uk _elçisi ı • 
ile başkonsolosu .namına z,tan· • 
bul Üniversitesi birincı rerrani • 
klıniğı şefi Pror. Kaz•m ismaıl • 
Gürkan'a İtalyan milli tesanüt : 
nisanını ,·ermi~tir. 1. 

f ta'ya.n kültür heyeti başka· • 
kının hitabe ıne cevap \eren • 
Prof. Gürkan teşekkurlerini i· • 
faCle etmış ve ilım 'e kültUr sa • 
halarındaki Türk - İtalyan is· • 
b"rliğ;nin tesir~r ni belirtmıs • 
tir. • 
Şehir hatları personeline 

1
: 

yedek yazlık elbi5e ı • 
• 

verildi • 

ııri1Ri;\'VE1.' EftnıK nanımtfendl $ehir hatları isletmesinde hii • 
2s.s.1954 uıı sabahı Hakkın rahmt· tün ı;:emi personel' \e kaptanla • 
tlne kavuşmuştur. ra yaılık elbiselcr·!lin tevz·irıe • 

CtnazeAl 28.5.1954 ça~mba &UnU devam edilmektedir • 
saat ıı.ıs de Kadıköy Mıaırııotıu Tı Kı-..·afet talimatnamesine gö • 
vw: Türk Soka~ı 7 numaradaki ev- J • 

9 EYLULDE 
lh- ı dolabuı~ l<ad.ır 

buıun .,,,a.ıle 

10 
DÜSELİ EV 

BiROEN 
S llu:irana kadu 
fU tdan alanlar hu 

kura)& et. cırerlu. 

• • • 

YAPI ve KREDİ 
BANKASI 

• I ma•ını mntealı:ıp BeyaEıt Camllnde 
• namazı kılınarak Ettlrıelı:npı Mezar· 
• ııtına ıı:OtürülecekUr. Tanrıdan rah· 
• met dlleı1ı. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

I_ ....................... ........ 

Burilnkü hanrı Turk r"nt· 
ıı~ı. vatandafıarın ronü11trınt 
ynlt. mit nhn kanat 5eTglstn
dtn doemu tur. Bu 5"'-Ct Ttırk 
Hu·ı Kıırumu'nun ha1at H 

kU'l'Tet 1<a1natıdır. 

. ----------·· 
·: {-TAKVİl\1-} 

26 l\IA YIS 1954 
('.\RŞA:'tlBi\ 

.\ \' 5-GÜ~ 31-llIZIR 2? 
• 
• 
=. ı RU;\tf 1370 - ;\f.\\'IS 13 

U(CRİ 1373 - R,\;\IAZA:"ıi' 23 
\ 'asatt Ezani • 

• 
• 
• 

S\BAH 
ÖGLE 
İKİ~Dt 
AKS\M 
YATSI 
İllSAK 

04.33 09.04 
ı2.ıı 0-1.42 
16 10 08.41 
19.30 12.00 
21.26 01 56 
02.25 06.56 ıertnden alınarak, OIDlln Aln Camıı re gemi personeli. memu~ \'e • • 

~rırınde kıllnacalt namazını müte· kaptanların :,•akalarına yenı e • • 
akıp zıncırıllruyu Mezarllflndakl •1

• kilde \azife ve kıdem ·~aretleı·i • • • • • • • • • • • • • • • 
Gazetemize cond~rllen J•rı 

" resimltr ba•ı1'ın, basılma· 

'" lad~ •ıf!!nın. ıe makbereaıne defnedllecek.tlr. J 1 l t 
ceıenlı: cönderllmemest rica nıunur ili' numara ar konu muş ur. 

baren ewe!A harp maksat an:ı· 
da Ye bunu takiben umumi Sl;l· 
hada asırı bir önem alan (lç 
yakımlı makıne) sana~ ı! petrol 
davasını dün>·anın bellı ba~ıı 
'bir meselesi haline sokmu,cur. 
Bu tarıhten itibaren her mem
leket, bünye.sindeki pet~?ld~n 
"stüade kaygusuna duşmuş ıse 
de bu yeraltı nimetim ancak ı;ı 
nal ve mali kabiliyeti yüksek 
olan bir iki memle!tct sermc:
yedar grupları isletebilmişler
dir. Bu arada ihtisua -ve ser· 
mayeye dayanan bu d~' anın 
takipçileri dünya üzerı'ldeki 
petrol kaynaklarında etUdler 
yapmağa koyularak ç•şltli art 
lar altında bunların çıl•arılma 
ve i8'etılme imtiyawınnı a.· 
mıslardır. 

YAPILA:\" ŞARTNAltE 
\'ERİ~DE llliDİR? 

Burada asıl düşünülecek nok
ta ecnebi serma)eye veri

lecek olan imtiyazların !"e~
lekelin emniyetine \'e iktısadı
yatına yapacağı tesir.lerdir. Ş~
rası muhakkaktır kı artık sı
:> asi mevcudiyetine "e. d_ü~yaca 
saygı gösterilen siya~ı ıtıbarı
na sahip olmuş bulunan kuv
\etli bir Türkiyede yabancı 
sermayenin hiç bir tehlikesi 
mevcut değildir. HattA e.erek 
siyaset, gerek kültür ve vere't 
iktisadiyat bakımından uzun vıı 
deli olarak ali.kalı bulunduğu· 
muz memleketlerle bu yoldıı 
yapacağımız anla§maıarın mem 
ıeketimize büyük m:?r.!a:ıtler 
sağlı,ı;acağı da muhu_k:ıkt:r. 

İki subay, merkezi Pasifik 
paftasını açarak, ma\i ve sarı 
boşluğa baktılar. Paftada i.lç· 
kırmızı fırtına isareti vardı ve 
hepsi de ytizlerce mıl uzak'ar

c~-v· A.K.YARDAR 

TÜRKİYEDE PETROL 
HAREKETLERİ 

Türkiye Cumhuri)•eti:ıde mll
Jl imkanlarla petrol arama 

ve işletme işinin mazisi ancak 
on beş ,sene kadar ewe'e gi
debiliyor. Yeni nesillerde tek
nik imkanlann belirmesi bu 
faaliyeti teşvık etmiş ve devle
tin mahdut sermaye darlılı al· 
tında gırışilen bu faali) et ~azı 
bö'gelerde petrol bulunmasıylc 
musbet netice verml tir Ancak 
bu sahadaki tecrübe ızlik \'e en 
mühim Amil olan serm:ıv:ı im· 

Bir socuk zehirlenerek 

öldü 

Zeytlnburnıındıı oıuran 3 'a· 
eınoa'kı Erol. babas na a t l~::ı 
içtiğindeıı ıehirlenerek olmU:• 

tür. l:lfl.1ıse 'laıtkı.ncta tahKıka 
ıta başlanm Ştır. 

imtiyazlann iktisacıl ıırtları 
na \elince; va ban' ı se:ma)eye 
verilen imtiyazlarda mem'eke
tımiz.. mumasil diğer r.lemlekct 
ler imtiyazlarının temuı edece· 
ğl faydalardan daha azına sanıp 
olmıyacktır. O halde bu durum 
dan çekinecek veya şikayeti m.ı 
cıp o acak bir cihet bahis ko· 
nusu olamaz. 

\'ATAl'\IN REFAH 
\'ı\SITASI 

r urkiye umumi hayat sevlye
~ı bakımından fakir bir 

memlekettir. Bu memleketin 

da idi. 
Keefcr ·Bilmem ki· dedi. 

•Belki tam burada yeni bır tay · · · · h l k ı'stersek elde kafi de.ıl de bu· k ·· d' ~tevsimi Q "1 Kaptan subaylara ne,c i'e da sahıplcrının ı ... mı •ı unııca . fun doğma uzere ır. • \'am etU. Nihayet ueeg_ ı.ı ar- . d G "d t b lunmalı.• dt'dı. 
dir de. Kaptana söyledin mı:'> vk'i ve Keefer'i çağırttı. lki su •Haydi çocuklar artık son sar- lkincı a ım: emı e anı ır .ı·fadesı·11ın onu ele verdı~i-
Willie bafiı ile mü bet işaret bav kamaraya gırdikleri vakit haya girdık, suçluyu sıkıştırıyo araştırma )apıp herke .. ııı anah _ 
) aptı • Peki ne dedi?• Elmasiye göbekli sorguya çekil ruz.,. tarlarını 'erıp 'ermedıginı an- ni .soylcmıştınlz.• 

•HİÇ bir şey. Sadece bugün: mekteydi. Yazıcının beyıız, _,is Keefer •Birisini tevkır ede· ııyacağız. Adım Uç: Bütun a- ·Mantıkan tabii öyle. Aına 
!erdeki Adeti veçhlle •Uhh• dı man yiızünde hiç bir ifade yok cek misiniz dendımD diye sor- nahtarları bu:ı dolabı kılıdınde ,şimdi tek bir anahtara ilıtiya· 

d deniycceıtiz.. O kı ıdi ac;acak o-,_.e bir ses çıkardı.» · . tu • Bil•eydim söylerdim sıze u. 0 cımız var.• 
" ı d ~ lan anahtar üzerindeki etiket 'k" Keefer kaptan köşküne g r ı efendim• di~ordu. •Fakat bil- Queeg •Tabii edeceğim» piye Mar;·k • Efendim gemldn ı ·ı 

d .. ,, · b' vasıtasiyle suçlu~u ele verecek b mikrofonun konuşma u.,mesı- miyorum. Ben uyuyordum.• ce\·ap ,·erdi •Hem de ufak ır bine yakın anahtar çık .. cae.ını 
d · :ı h tir.• ne bastı. Bir an dur u. ~onr Koltuğuna uzanırcasına otur delili tahkik ettikten emen düşündunüz mü?. 

·Dikkat, beni dinleyiniı. Bu muş bilyaları ile oynamakta o. sonra. i~te size burada I~ düşü Keefer ve :'ıtaryk hayretten •Beş bin olsa ne çıkar. Ayı-
tebligat kaptanın emri ile ya- lan Queeg •Bana kalırsa bir yer ... Teşkjlat lazım.» dona kalnıış!ardı. Kaptan yuz- rın. Belki bir saat sürer. Kili· kt el D"kk tle \'e "a'"h bl · !erine baktı ve •Bır sualinız pılma · a ırn ı · a • "' geminın yazıcısı, bir gemide nErler saat on ikide birisinın de uyacak ancak beş yüz tane 
olarak Queeg'in söylediklerini linme:ıi gereken ~er 5eyi bl· tevkıf olunmasını bekli~or ıır- var mı? Yoksa, tutulacak yo- ya çıkar )a çıkmı:z. Saniyede 
tebliğ etti. Kaptan k:>skilndeki lir. Bir şey bildigini ı:.öy'emi· dı.• lun bu 0 duğunda hemfıkirsı- bir tane. dakikada 60 anahtar 
erler birbirlerine baktılar ve ~orıım. Fakat sana soyliyeyim .onları daima merak içinde niz değil mı?11 deni\'ebilirsiniz.. Yarım aatte 
sonra gözlerini tekrtr boş'uğa ki San Fransi co'd:ıkl Ba yazı bırakmak iyidir. Yapacağımı Keefer yavaşça •Kaptan bu de isoo anahtar denen mis o· 
dlkU:er. cılık okuluna müracaatını tas- şimdiki daha doğru~·ı son ha· sabah galiba bana çilekler: ç;ı. lur. Seni dusundüren başka bır 

Queeg kamarasında bütün dik etmeyi çok isteJ'flım. Bir reket anahtann eşıni bulmak- lanı bildiğinizi söylemistıniz..a şey \ar mı?11 
sabah bekledi. Kimse gelmedi. defa bu esrar halledilsin. suç- tır. Bunu nasıl yapmamı ta\'Sı •Tabii biliyorum. Onu i>;ıgıin İkinci kaptan bir eli ile baW 
On ikiden sonra kaptan, mil- lu cezalandırılsın, nıuh:ıkemc ye e~er:ıiniz'l• sorguya bile çektim. Tabı! goz nı okşadı. derin bir nefes aJ:Jı 
rettebattan bazı kimseleri ba- zabıtları tapc edilsin, 0 uırnan Quef'g iki subaya da gi!lüm· göre eöre ya:an söyledi. Fakat ve • Efendim, müteessifim fıı-
ıan ikiser üçer o' arak çağırma· seni okula gönderebilirim Por- siyerek baktı ·Güç. olacak di· elimden kurtulamıız • kat bu planın muvaffak olma-
ya ba&ladı Her on on beş dakl ı.-ı ıÖylı?vse niçın derhal tevkı1 sına ihtimal bulunm:ıdı~.na ka 
kada bir hoparlörden ba~ka bir teus ... Sadece o kadar• yorsun uz değil mi? Is • yapaca etmıyorsunuz". ~ nilm. Kanaatımce murcttebatı 

1 " ·rııd 1• "o"ılerınde "ımız cey. Ü,. adım da, Adım ~ de· er. onbacı veya ı:avusıın ça"rı ıaı:ısının 1 
es e e " "' Queft" mu"stehzi ı:ı•ırla ·E· bor: '"E're kızdırıp, rahat111 e " Jt 'd B til e bir: Gemideki bütün ıınahtıırla ... ., • ,.. , dığı haber veri'iyordu. Bu is- bir pan 1 0 • u • a~us ne • ~er suçlu)u mahkum ettirmek ceğız » 

tıcvaplar saat dorde kadar de- fendim• dedJ \ 'C ıitti. rı top'ıyaca~ız. Bunların ucun- ·------------~ 

~----------------------------·-----------------------

• 



, . AJAN 

Komünistler Çin' de 15 milyon 
insan öldürmüşler 

Chic;ıgo, 2:5 - .\!emıe:..et dahili gun uk ba ın cemıl etınin 
7U ineı }1'lık bahar toplantıs;n da soı a an Bıı·Je;ınuş ınıl'ct er 
neı.dındekı .\ınerikan mur:ıhhoıs he} eli reı:ıı bJ} uke çı Hcnry 
Cabot ı.odge. Jr. komuni~tıı:>r •. 1949 danbcrı Çınde 15 nul~on 
kadar ın an öldlirnıekle i•ham etınış \e Kızı Çının -lun}a .... ş 

l Bir sanık 

Öldii 
Kadıko) l\lısırlıoğ u maha'lesi 

Ya\'Uıtiırk okağı 7 numarada o
turan Mürm \ C't 1'~rdık'ın e\lnde 
J\Umar o~nattığı \C \apılan ba -
kında tanınmış aı e!ere m<'n~ ıp 
bazı kadınların da yaka andığını 
bıldırmışıır. Adin !!Ye . !!\ kedı 
'en :\Jurunet mahkemede oıgu 

'u yap
0

1 1rlı~ı sırada fenalık g~ı::r 
diğınd<"n Xumunc lııa tanesı"!c 
k.ıldırılmı tı Muru\•\ct dun h. 1 
tanede o muştur. Tahkikata de· 
\am edi mektcdır. 

.. 

Otomobil endüstrisinde yeni bir çığır 
......-- .... ~- ----- _ _.....,....,.. ............ 

GAZ TÜRBİNİ 

·-Belediye seçimi 
Kanununda 
Tadil teklifi 

'I urııtel jann 

Ankara. 25 - Beledı: t \'~ Pi 
genel medısı se~·ımıne daıı· ka· 
nunun bazı maddelerınin tadı'l 
hu~u unda Bu~ uk Mıl 'eı \lecl ~i 
ne bır kanun teklıfi ~apı!n115~1r. 

* Başbakan Arlnan l\ltndl'
res Amerika} ı zi arctıc 
l'urki}e \e Amcdka} ı il
gilr.nrliren mc eltler hak 
ı.,nda göru mtlerdc bu· 
ıun;ıt·ak. * lerakeş'tc atılan bir 
bomba netice inde 36 ki· 
i yaratımdı. 

! 
kil~tına ııeden alınmama ı iktiza ettıgıne daır 12 f.CbC'p gô. ter
mı.,tır. 

Cabo. Lodı:e eıcümle <i) le demıştir Bana öyle gC'!ı) or ki, 
Çin!l komlinı:ıtlerı Bire mi~ Mi 1 et ere a ınma~ a la) ık, ulhse· 

Sovyet gemileri 
Bugün geliyor 

Jzm r mı letvekili Perıev .\nıt, 
Ankara mı 1 en ek ılı Atıf Bender 
J.oğlu Balıkesir nıı.Jet \et..\li P.:· 
:.al Budakoğlu 'e hmır mi let· 
\ek lı Rauf Onur al tarafından 
~erılen \e a) rı ıkı kanun ıeklıfi 
halınde buı:un lçı lerı Enclim1>· 
ninde ıncc enen bu lek ıfltı·, be
edh e mecll i lıjcltrı seçım ı'• 

ı l ı:cncl mecli•ı Ü\elerı eçı nıi· 
ne mliteallık hükum'erın e.sa~'ı 
,,ekıldc tadılıni ı tıhdaf e ;melct• 
dir. 

* Çin ilindi mc rlc inin go 
ruşulme~ine }arın de
' anı olunaı-ak. * İngilizleri n ~u ııdı \r;ıbis
tanda Bureynıi \ ah :ı~ını 
ku allıkları hilıfüilrl i . 

-------------------------Almanya Maliye 
Bakam'nm 
Bir itirazı 

Tilrktrl \Janu 

Bonn, 25 - Türk - .\.iman ti
carı muna cbetlcı ındekı bazı ak 
sak ık an :;:ıdermek ıçın hır m'üd 
dcttc.nbcrı burada ;;apılmakta o
lan muzakereler, ati içın unut 
\erici ınkışaflar ka\ derlerken, 
Alman fırmırı arı ııeıdıııdeki 
Turk borçlarının tran leı ı me
selesi hentiz hal'edııemcmlştır .. 
Alman Ba~bakanı Dr denau
er'•n '.l'iırkıye)• ziprctini mtiıca 
kıp bahı:.menuu mın fer ı ınin 
Alman hükfımetı tarafından ac;ı 
lacak uıun \ adcl krcdı ı'e hal
lolunacagı limıt ed•lmi e de, \.1 
m:ın Ma i~e Bakanı bu hal şek
Jıne açıkça ıtıraz eımı tır. Bu 
ebeple. A man tem lc;len mti· 

zakcrelc-r e nasında kredı mese
.es ni bahis menuu cıme) e b'· 

1 e yanaşmamı lar 'e yeni kuru· 
lan Türk huk(ımetindcn ayanı 
kabul ba ka teklıfler be'kledık-

1 

erını ıma etmi leıdir. 
Alman firmalarınca bu bon·un 1 

Turkı\ ede fazla ma 'e bu ara
da bıİha~sa bol m•ktarda pamuk 
alınmak sureti'e tasr ye edılnı!' 
ine mu tema) il bu unrlukl arı an 

la~ı maktadır. 

TEŞEKKÜR 
t:Tnın '.llmllııdanb,.rt ç•kmrkte o1• 

du um aRır gafr'\kt&r.51 iltihabından· 
beni bU lk bir mahn.rrUe yaptıtı •· 
meli at'.3 lrnrtan.n kıymHll Proruıır 1 
Ştnaa Haıtkl Er•I ldarralndtkl, 'l'lp 
fak ıltt' ı cıuraba Haatahanrsl. Tcda
Tl •e Eksprrımanta Crrrahı :KllnL. -

n ha k oprrıı t9rll 
Dr ŞEVKET Tt C'EL,. a lstan ar-
adaşlarına kllnU::ın htm lre ,.. ha! 

ıabakı ılarına alrul tt'Şt"klrnrn bir 
borç bilirim ı 

c u .mr zoıu t n '11~ , 
ÖLÜM 

İ&tanbuı Onıverslte-1 Hulm.: 
Fakt\ltesl Ordlnıı.ryu& Proteaor• 
!erinden Muammer Raşlt Snli 
zevcesi ,.e Doçent Vedat ~uıt 1n 
nlidelerl. Ankara Hııkulc Fakül· 
te&l Profesörlerinden Vasfi Rae:ıt 
Sevıe·ın ;rnı:e 1 

( ' I XAS R \ Sil' l.\ I{; 
Hanımefendi aabaha kar ı Hak· 1 

kın rahmeUn., kaYUşmuştur. 
Merhumenin c~na ~ı 26 5 11154 
çarşamba 11ıOnU lklncl namazını 
müte:ı.klp Şişli nımllnden kal• 
dırıltP Aarl M• arlıC• defnedile
cektir. 

Merhumeye Tanrıdıın rahmrt, 
kederll aıtwne başa& ııtı diltrlı. 

renın maddi. mA.ne\ ı Lam ve 
miic;be: b r :mar \e inşa pia-

nıdır.> 

YENi ISTANBUL 

i\lENDERE~ UÜKÔ~IETİ · 
~i PROGRAl\11 

)J. Nermj Ba bakan tar• · 
fından okunan 'kabinenın 
progranuııdan bahi le dı) or 
1'ı: 

·Yeni kabtnenin pro"r:ıın•n 
d.ı dcğişikl k o'mayışı ~uk
seı. memleket menr1~'ıe ·i ba· 
.t•m.noan çok öneml·cl•r f'l1 n 
aan ilk anladığımı~ ~e~. 
rr.emlı!kctimizin bu-:ıda1 hoy 
le gE.iış1 güzel po.i . a t<'C· 
rıibclerıne gıı·işmck ı le nr
yisidir. Yurdumuz •istemli 
çalısına çağına a)'ak basn1ıs· 
tır artık. Başladığını ıı boz. 
mak, işlerimizi l·anda bıraka 
rak başka ış konularına da· 
ğılmak, kısa bir sôı e ~aldan 
dala sıçramak. gelcne.,ı ka
panmıştır. Acı tcerıibe~"rın 
tekrarlanmasını ist"mıyor .t 
Tın·k milleti çok haklıdıı· I<a 
rarsıvık ve plan• zlık k11dar 
ba arıyı öldüren b r ey dii Li
nuleme;:. 
Tuttuğu yolu deği5tirme

:ı; en b'r kabı ne. iç 'e dış po-
1 tika bakımından giiveni bir 
kaı daha ıığlam laştı l'ecak 
çok önemli bır adım atmış 
a~ ılab•lir Kalkınma politi
kamıza memleket içınde ay 
n1 h•zla dc\'am ecl·lerekt r. 
Dost mılletlerc kar•ı ,·ermiş 
olduf?umuz özlere bağl ka· 
1 ca~ z Du ıinütmelidir ki 
\enı kııbınenın pro::!ram nda 
b<.' rtılen bu ı;ôruş ay.ni ıa-

ver bır de\'let o arak te fıkki cdcbılmek, çok garıp hır manc\'l 
korlüğun ta kendhıdır. Size bu-;:un şunu oz \Crebı'ırim kı, 
merıka Çın'ı komünbtlerin bütiın mancnalarına \C btıkbalde 
doğru hareket edecek:erine dair \'aaıl ıi.iş\'etleri dağıtmak su
rNilc Çınli eri Bırbmiş :\li'letler yo uıııı açmak i tc) rn avu
katiirına sebatla muka\ emct rdeC'ektir. 

:u. ~. B. htııııbul Tenı ıt 
ı o undan Jıılılırılnıi tir : 

SO\'\et Ru 'a tarafından Ame 
rıka 'sırlr ik. Dev'eı'crıne iade 1 
cdılrt·rk ıkıııl'i grup gcmıler bu
gun l~ıanbul lımanıııa gelecek· 
tlr. Bu grupta. 401 , 402, 403, 404, I 
-103, 408, -10!'1 numaralı P . 1' ti
p•nde 7 hiıcumbotuııdan ıııurt'k 
keptir. Bu ı:rııpa 15, 17 nu la-

lngiliz mebuslarının ma

a~ları arttırılacak 

Londra. 25 (AP) - Avam Ka 
marası dun akşam, mebusların 
maaşlarının ~enede 500 İngiliz 
lira ı ) likseltılme,ıni derpi;ı e
den takriri kabul etml~tır. Bu· 
gün İn;:i'iz mebusları senede 
1000 ingıliz 'ırası almaktadırlar 
" bu ı:elır 'er.:ı-ine ıabi bulun 
maktadır. 

'l'akdrde bazı mebusların ma 
11 durııın:arıııın ı~ i ol madıı!ı ve 
bunlara hüklımeıın ) ardım et
me ı istenmektedir. Bu takriı·Jn 
kabulü ile mebu, ların ınaa~ları· 
na derhal zam )apılmayacaktır. 
Bu hlikumetin parlamento m•1-
dıııde te ebbii e ::ecme,'ni .:.ağ

la)acak b'r tedbirdir. Takrir 166 
ya karşı 280 o~la kabul edi'miş· 
tir. Bununla beraber hükumetin 
bu kadar çok zamana taraflar ol· 
madığı bıldıri'mekte<lir. Başba

kan Churchıl! ve Maliye Bakanı 

Butler mü tenkif ka'mışlardır. 

. 
DiKKAT! 

Yeni kanuna göre 

bayram günlerinde 

Yalnız bir tek 

gaxete çıkacok 

Gaıt'lt>cilfr 
( rnı ı~ etın in 

nr~r rdel'rii 

Harbokulu' nun uçurduğu 

balon bulundu 

.Ankara 2!i ( ) _ Hl '.\la- ralı iki ına} ın tarama gemısı ı e· 
fakat edecektır. .\~Tıca romor

>15 Gtnçlık Ba)l'anıın<la >apılıın kör olarak So\ ~et ııcarcı f ,•o-
spor gosterıleri sıra ında, trze- suna mensup Oıchakov gcrnısi 1 
rinde Azız Atatıirk'un resmi bu gc'ecekur. 'l'~km 1 gcnıilerın 
lunan. Harp Okulunun uçurdu- ı 
;; b 1 \ ' F k b 1. k" mecmu ıonaJı 1454 5 tondur. 
ı.U a on oı.gıııın a ı ey ı ·o- . . • 

.. . , Kafılc komutanı u teğmen h. I 
>unde bulunmuşıur. ~atı nuş Doj"· Nc\aehe\ olup tc:.hm cdıle-
ğaner, bulduğu balonu Harp O- cek ; hııcumbotunun muı cttej;>a 
ku una ıadc e ınıştır. u 44 k·~ıdır. 

İKRİM'İlEıLERİ .. 

D O<lgc. De Soto, Pi) ınouıh \'e 
Chr).>'.er otomobıllerini ımal 

rdeıı Chrysler Corporation ) e
ni bir ::az. türbtnını 19j4 mode
lı Pl)ınouth Bclvedcrc spor u
pı otomobilde muvaffak!) etle 
tatbık ctmi~tir imalat safhasın 
<lakı b r otomobilde Hk defa 
gaz türbinınin kullanılması key 
fı} cu Chrysler'ın ihracat kısnu 
mudürti C. B. Thomas ıarafın
dan açık anmı~tır. Motôr mu
hendı:.leri bu ~ enılığı otomob 1 
cndusırı .. ınde bir donum nok· 
ta ı olarak telakki ctmektcdır· 
Jcr. 

9 •Cnl'lık çalı~ma : 
Chr~sler'ın nıuhendı :eri Det 

roıt tckı labor.ııuarlarda dokuz 
,)>cnc'ık gızlı çalışmadan sonra 
~ enı bır gaı tiırbını \Ucu de ı:c· 
tırmiş.crdir 

1 Chrys er gaz turbin nın ba • 
lıra karakterı,,tikleri sun ardır: 

1
. 

ı - Çckışı benzin motörüne 
nazaran daha 'uk ektır. 

2 - Yakı• sarfi) atı. ben •ın 
motoriınc nazaran farklı dcğıl
dır. 

3 - Hararet arka teker ekle 
rı dondürecek mekanik enerji
~ c çe\ rilmcktcdır. 

4 - A) nı ;üçıekı b r bemin 
motôrune nazaran 90 kı o ~ani 
r;. 25 daha lıafiftır. 

5 - Donen parçaları henzın 
motiırUne nazaran beşte birin
den daha azdır. 

Tek ıfc görl'. şımdı~ e k ... dar 
)apılan bele<lı~r. meclis ı \e ıl ,::e 
n<'I ıneclısi aıa eçım , bundan 

dönme Anının ."'.safı ) iı~lindcn 1 boy le, a~ıı ve ) edck lİ~ e'cr te{· 
tı?kı 160 beygırlık benıın mo· ı rık edılmek uretiy'e ) apılarak
toru ıle şanJmanından elde e- tır. Cari usullere ~ort', bu gıbi 
dilen dönm~ l\nı~ın. a)nısını ar Ü)elik er ıçın ada)lıklarını kn
ka tekerlek.ere ıletır. ı, anlardan en çok ı·e\ alanlar 

Benz.in motöründc cg:ı:ost gaz ~Si aza \e dığerlerı" de )edek 
!arının h~rarcti ralanıide 1~00 U) e olmakta~ dılar. Teklıfe naza· 
derece f ahrenhayı, ambaladc rnn iııe, partı'er meclı U) elık-
14~ derece ~ahr~nha)t'tır. lrrı •çin her bel<fenın çıkarac·a· 

Chr)slcr tur~ını.~de egzost ğı 8 11 aza sa\ 1 1 kadar ~ edek 
gazının harııretı ) uzlerce daha iızahk çın namzet g0 , 1erec"'k er 
aş?ğıdadır. ı dır Her ıkı namzet er de a) nı 

Jmalatın umumıl e~tırıl m~ i lı ıe Utcrındc :orüneeekler ' f! 

Mr Thomas ChQ:. er ıurbı- bun ardan en çok re\ alan ar a· 
nının ı:k tatbıkatında eldı' .cd~- sıl aza , e , ıne ~ edeklerden t'n 
l~n. muuffa~ı?cun, ~u t~rbı- çok re\ alan 31' da ~e<lek ilu 
nın.ın um~mı çapta ımalatına c.larıık <eçı'eceklcrdır. Ytdek a· 
gırı •leceğı demek olmadığını za olarak a ınan re). a i i\1a· 
so~ cmı tır. darı faz'a nl I! clahı. bunlar asil 

t:ırı: tLirbıninın ıeneı.züh ara- aza addedılmevtcektlr. 
ba!al" .. ıd .. kullanı 'nıa:.ı için ~e- Bi; tayin 
rı halde ıma,fıta baslanması bA 
zı mü kü' mctallürji " imalat n. r. il merkeı ba ın ~ ' 
prob'emlerının hal"cdilme'i ı-

1 
yazı ı Jer mensuplarındıın ~a

lc mumkündı.ir. lahadd·n Karaka l·. Ba(bakan 
Bu problemlerin hallınin ne )ardımcılığı hu u ı kalem mll 

kadar zaman ıılaca~ı ımdıden diirü olmu lUr. 
kc ıırrnenin ımkiını )oktur. İzmir Sanayi Odasında 
~ kel, Kob3lt. Tungsten. \lo I . K · · k ld 

libden \C Krom ı:ibi sıratejık stışare omıtesı uru u 
ehemnıi)etı haiz madenler.n Izmir, 25 (Te efon 'a) r.ıe 
mahdut mıktar arda ıemın edil bö "esı ~ana) ı Odasında mt•lıte
me ı, otomo:ıil sahasında sıaı l lif b anslardan 11 nıiıhe:-ri •ın 
tiırbınlerinıo imdılik yayılma- l.urakhle bir teknik i·t~:ı ·ı: o. 
sına mani teşkil edcrekıir. mıtesı kunılmu,tur. Korıı•:e J;J:e 

bö'gcı;indc kurulacak ol t:ı mııh

6 Egzoster. orta 'ama oto- ZAMAN 
mobı l'gzo tundan daha soğuk 

le if ana~ ı te ıs'erin::ı d ha 
ranlab C' olabilme:.I içın :ı,creklı 
tetkık \C ta\ ·ı~elerde b.ıh: ı nıak 
la ı:111 e\ ı o a('aktır. ' 

tur. VEADE 
7 - lhtızaz asgari hadde ın- NDJr!UWftMAU rnTnTB"H"• ı·rrrrn ı nı m\ 

dirilmiştir. ~ i ~ 
Chr~sler'ın ıurbınindc kulla J 

nılan hararet )Üksc.t•cl 1 bara- UU.lRVn~Rl[ 9 EYLu·· LDE 
r<'t• türbinin içme emılen ha· S, iiDllQl~ !: \ :_· . 
'aya \'ermek surc,tıy'e otomobi s; -, 

nerjhe tahTil ederek ileıir. ''"" ı .. , ..... ıuıı ~ 

,.$iMDİDEN BİR HESAP AÇTIRINIZ 
J HER 150 LİRAYA BİR KURA NUHARASI 

lin tekt:r"e!:lerine mekanik e· VQZll.ARLQ 1 l'uıun .,, • .,ı • .ı .. • il : 

Chr' sler'in yeni tıp ı:n tür· •lobılır"nır ..., 

J 
b ini vlicuda gctırilince) e kadar :-
i tcnilen randıman ve \'akıt ur :ı 

fı\·aunı temin edecek hararet, 1 1 Q ~ 

BAYRAM 
1 

GAZETESi 
İlan ahiplt'rinf', tirajı 

20U 000 İ neçecek olan bu 
g;ııeıeye ilan vermenin 
menfaa lel'j icabı olduğu. 

mı batır!alırız. Rabdili A· 
§irefcndi raddesi Kahra
manzade hanındaki İIAncı
lık KolJektif Şirketi emrı
n ';:i beklıyor. 

manda Türk eçmenlednin go 
l'lİ~iıdiır. Adnan :\tendeı-esin 
politikası Türk milletinı.n se

çi m yoluy:a dile ieien b• 
raı·ından ba,ka bır :e~ d•· 
fildir.• 

AKŞAM 

IF.CLISTJI: 
B AGBJSIZLAlt 

Ak am. fni '.:\ltclisteki 
bağımm nıillehekillfnne mil 
rak abt sahasında önemli ~a· 
'lifelt r d ıi'itüğiin ii ö~ liıyor 
H dİ} OI' k i: 

'\leclisteki ba~ıınsıı millet 
\l'killeri. b'ri mü:.te,na, De
mokrat Parti lbtesinde ~cçi1' 
mi~ olmak itibari) le, suphe
!!Z iktidarın sempati ile kar· 
~ıtadığı ahsiyetlerdir: O. P. 
lkendilcrıne dü man ~öıiyle 
bakamaz. :\leclise intikal ede 
cek mc elelerle yakından il 
~ılenmek. iktidarın gôrülebi 
lecek hatalarını serbc.<tçe i· 
fade ederek hükumeti ikaı 
etmek. çoğunluk partisiyle 
muhalefet arasında zuhuru 
maa esef ihtimal dahilinde 
olan taşkın tartı malarda iti
dal ve müvazene unS11ru ol· 
ınağa calışarak partilerarası 
mlina•ebetlerin soysuzla~ma
~ı.n· onlemeğ(' gayret etmek 
'\1el·listeki ba!tımsı1 milletve 
killerıne dıi~cn, fikrimi7.ce, 
tok ınlihim bir Yatan vatife-
iıfü. 

Sözün kısası, Onuncu Mil
let '.\Ieclisinde ba!:ımsız mil
letvekillerimizin arasıra ol
un seslerin i du3' mak istiyo. 

nız.• 

iTıiRK TicARET BANKASI 

Arıulannızın tahakkukunu. 

Gayeli f asarrul 
yoluyla 

1uvan ıza rrı uhakk ak 
lcavuşursunuz 

EMLAK 

t esadü fe 
bırakm a) ın ız 

BANKl\SltmIPa ~~crnoow, 

1 , \ökselticisi bir tenezzüh otoıno MEDUSiN+UVKl' +OKUVAC1'8t+ ... 
~:l~~~ sığacak bü)iiklUkte de· Ü ö Ş EL j Ev ~ 

160 bev_ıriılik benzin :. 

motörıiyle muka~ e e : 1 B ,. R Ü (. N .., 

~;~:'\;~·~.~·~:·::::'::::~:lerd•~ Jtlbm• ' , .. ,:~"·:::.: ''';,'. ~ 
• ! . ~.,~ure~~ .~.~E~~~~.~A 11 

.. .. .. .. 

1 - A G A o üş EN K AD ı N YAPI ve KREDİ ~ 
1 BANKASI ~ 2 

Baş Rolde: RO!SSANO PODES1'.\. 

KARDEŞ KURBAN/ 
tu 11 u u c : .U.l.U r tt ı ı 1111 .1 (Fransızca özhi) 

R:.ı$ Rolde: !\IARGI-: ı.oPE:Z 

1 KiŞiYE 100 REŞAT ALTINI 

YENi AÇILAN 

OSMANBEY 
Subemizın hu usi ıkramı)esinc i~tirU: için hesap a~·tırınıı. 

CAZ i P AÇILIŞ HEDiYELERI 
Umumi kc~ide<ic Erenkö) Eteme!endi asfalttnda her ay bir apartman daır~i. 

1 O Haziran ak~amına kadar bir hesap açtırınız 

TİJR&İYE .-BEDİ 
Şmu'ların Güney Slobovya'ya atılışı!! 

IUAlt.AR/ KkP...f' .µ1'!. 
KJNA,e S4WYIM*~~.!'
,PAKAµ/T a:AV?~~ 
,..c'"AfRK/NAll' AtF~/~A'-"' 



~. ~~~~~~~--.-.----------------------------------------~--------------------~~-- 'YATAN 

Güzel bir kadının resimleri 
9 kif nin ölümüne sebep oldu 
: ......................... ... ....................... . 
~ Güzel kadın: «Hayatta muvaffak oldum, fakat dünya- ~ 
~ nın en talihsiz insanıyım» diyor ~ 
!......................... • •••••••..•.•••••••.••.•• ~ 

! 
1 

Gay Jlaydl'n 

Amerikanın en çok re mi çe-
ki' en kadını ne t\va Gard

ner'dır ne Esthcr Wıl iam , ne 
de bilmem hangi en parlak ~ ıl 
dız. 

E ektrik siıpurgesi satan fab 
nkalardan tutun da diş macun· 
lan, radyo ~e otomobil ima -
cbı firmalara kadar ~uıcl 
·Gay Ha~den• nin resimlerini 
reklamlarına mcuu yapm:ı~·an 
ıarına aı rastlanır. Onun foto
:raf arı sa) esınde bu şirketler 
dun) anın parasını kazanmakta 
dırl.ır. 

Amerikada Gay Ha~dcn'i ta· 
nıma~an ~oktur. Ama o bır i· 
ımden ıı)·ade Amerıkalı ıçın 

bir modc dır. Bakar ınız Gay 
Ha~den. bır gun şık bır otomo 
bılle göruniır. Erte ı glın b r 
-:kah\C fincanıyle, gazete \eya 
magazin mccmualannın sa~fa
larını uslcr. 

Fi m \l}dızı dcğildır am.ı A· 
merıka ı)a bütün sinema )Ildır 
lanndan d a ~akın ve a ina 
bır sımadır Bundan ba ka yıne 
Hollywood ) 1ldız arından ço
ğuna taş çıkartacak bır gı.ize lik 
ve kazanca sahiptır. 

Fakat bu kadının resımleri 
ilk gorü 'dilğündenberi dokuı 

insanın canına kı) m~tır. Canı 

nı ) akmı~tır demi) oruz, sahi· 
den kıymıştır. 

l 'Gl R~l:Z 

RE~İJILI:R 

İlk dcra bir fotografçı ı .e ev 
!enen Ga:ıı kısa ıam:ınd:ı p:ır 

lak bir reklAm ) ıldm 
rcsım eriy e buyüled.~i 
kım~e erden hedıyelcr 

ba 'amıştır. Zamanla gelen aşk 
'c hayranlık mektupları koca
sını kıskqndırmış, kıskançlık 
gıtgıde fazlalusmı~tır. 

Gunun birinde ) ani tomJr to 
mar a~k mektuplarmı:l eve a
kın ettiği bır zamendJ 1 linoıs 
li ıengın bır çıftıık s3hıb~ çı
kıp geliyor Adam, her gun re 
sınılerını gordugü nıeçhu ka· 
dına aşıktır. Onsuz yapam yor. 
Gazetelerde bır gün resmini 
gormcse de.i dı\•ane oluyor. 

Dert dokmeye gelen ziyaret
çi Ga~ 'c kocasından a) nlıp 
kcndısı) e e\ lenmesıni teklif 
cdı~ or. Hatta ya'vanp yakarı
) or. Çıftlık sahıbı zıırar ziyan 
olarak kocasına dn hatırı san· 
lır bir para verecektir. 1\lc e
ıe:ıı i kocasına açan kadın z.ı) a
rctçi ıle onu tanı tınyor. 

Fotografçı, onu tek başına 
görmek istedigıni söylüyor. Ar 

. kasından ıki erkeğın buluştuk 

)arı yer, korkunç bi:- faciaya 
sahne o uyor. Kı ka'lç koca. 
kansının A~ıkını oracıkta )ere 

"rdıktcn sonra intin:ır ediyor. 

Mahkeme)e intikal eden hadise 
de Gay, suçu olmamakla beraber 
te~kıf cdılıyor. Kadının suçsuzlu 

ğıı ~Jbıt olunca ser~c.,t bır .. ıa 
.;~o- Çunku kabahat ;l:endisi.1 
d öeğıl resimlerindcti!r. Bırı
nın 1 ı.; atına, dıl:eriniı:ı btıkbn 
lınc mal o'an o guzel resım· 

lcrde: ... 

G ay yine modellikte, rek]{ım 
fotografçılığında ça'ışmak 

tadır. Bilhassa bu hAdıscden 
sonra re ımleri o derece kıy
metli meta olmustur ki firma-

KÜÇÜK ÖGREXCiLERI~ lHÜSAlllERLERİ - Kalaını5 özel 
n ana ilkokulunun pazar gilnü yapılan mü amere inin tafsilltı. 
nı dün yazmı~tık. Yukarıdaki resimlel' bu mli amereden Altın 
ncbck (üstte> \e Fakir Çocuk (aU-1) sahnelerini ı;ostcrbor. 

lar mallarının reklamını daha 
doğrusu süriımünı.i gUzel kad•· 
nın resımlerıne borçluclur ar. 
Gıtgıdc hararetlenen iş her iki 
tarafa da bol kazanç sa&·amak 
tadır. 

nı R iUl HAR Rİ Rl,E 
NİŞA~'l.ANl\'OR 

B u sırada Gay Ha) den, bir 
muharrirle nişanlanmıştır. 

Nışanlısı, Gangsterlerin ha~ atı 
nı an atan hır roman ) a;:acak
tır O hayatı iyice görüp tet1'.k 
etlebilrnek içın yer:ı'tı Alemine 
girmek lazım. Araştırmalara 
başlıyor ,.c cinayet yuvalarına 
slrip çıkı) or. 

Bır gün ~,ne böyle bir b:ıtak 
haneye dalmak iızcrc sokağın 

:kö c ini do andığı zaman nere
den geldiği bilinmez kurşunla· 
ra hedef oluyor ve oblır dun
~ a~ ı bo) luyor. 

lladise bir meyhanen:n önün 
ele olmu tur. ::'II:ıktuhin üzerın
de yapılan araştırmac!a bır ı c· 
sim çıkıyor. Xişanlbıntn res
mi! Gay Hayden'in güzel resim 
!erinden biri ... 

Aradan geçen uzun hlr z:ını:ın 
sonra Gay l lne nişan'.ıdır. Bu 
cferkl bir otomobıl ) arışı;ısı 

Gay ile nışanlandıktan bir gün 
sonra, ul:ursuıluk bu ya, de:i
kanlı bir kaz.aya kurban gitınis 
tır. Hem de ni~anlı ının re ım 
leri )apışık olan bır dm·arn 
çarparak .. . Bu resim'crdc Ga) 
bir di~ macununun ı·ekliınımı 
yapmakta idi. 

RİR AİLE 
FACİA.Si 

B unun ardından başka bir fa· 
cıa geliyor. Bir aile facıa 

sı!. 
Gazetelere göre hadı e bu

~ ük bır tüccann C\inde cere
) an elmi~tir. Tüccarın karısı 
hu·agaıı mu tuğunu açmış, iki 
çoeuğiyle beraber koca ını 'c 
kendıni zehirleyip öldl.irmUs· 
tı.ir. Uzun zaman süren tahkık 
\'e tetklk'er korkunç hidi ey: 
a) dın'atmakuın uıaktır. Polıs 
bır muamma karsı ında kalmı 
ve a) dın'atırı bir ıp ucu ele 
ı;eçirinceye kadar akla kara)ı 
seçmıştir. 

'ihayct blr mektup bulun
muştur. Kadın tarafından ya -
2ılmış bir mektup.. . Tarihine 
göre lıfıcli~eden iki glin evvel 
yazı nıış ... 

Mektubun meali şu: 
•Kocam, foto modeli Gav 

Hayden"c aşıktır. Onun yüzun~ 
gormecliği halde keı:.dinl her 
J:Ün okuduğu gazetelerde sey· 
rctmektcdir. HattA bu resimler 
den birini dolabına asnıı~tır. 
Artık bu ''azi)ete tahammül e
dcmi)eceğim. Çocuklarımla be 
raber onu ve kendimi ôlrlilre
ceğim ...• 

ı .A~ETIJ BİR 
l'OLCCLl'K 

G ay Hayden'ın resimleriyle 1 
ilgili son hAdıse bundan 

birkaç ay evvel çıktı. Şımdi 
Londrada dA\'ası gihiilmckte· 
dir. 

Bir gün .l\"cw Yor:;:'tan Lon
dra)'a gitmek üıerc \cıpura bi
ni) or. Orada bir firma ile tc· 
ma edecek, resimli reklamlar 
yapı'acaktır. Yolda, Y.lni v:ı. 

purda ikıı kardesler \"ar. Gen~· 
kardeşler ... Gay, gayet gilıe. 
bır kadın olduğu için Mreye 
gitse etrafını Aşıklar sarıyôr. 
Bunlar da, onların ara ındadır. 
Aşık karde,ler kadına evıen
mek teklifinde bulunuyorlar. 
Aralarında yarıs başlıyor Ta· 
bir bu yarış kıskan~·lık ta do
ğurmakta ... 
~ihayct Gay birine söz ve

ri~ ol'. Londraya varınca onun· 
la nişan:anacak ... Namı.edin a
dı Douglas Bo::.e'dir. 

Gemi tam Londrara varacıı
~ı glin bir heyecan dalgası or· 
ta ığı sarmıştır. Sebep şu: 

İkiz kardeşlerden Douı: as 
Bose kamarasında ölü yatmak 
tadı~. Gemi yanasınca polise 
haber Yeriliyor. O anda Doug
las'ın kardeşi çıkıyor, •Ben öl
dürdUmı. diyor. 

- Neden öldürdün?. 
- Foto rnode!f onu tercih et 

tiği için kı kct:'ldım. 
Bu ifadeye göre davanın 5s. 

bcbi ) ine Gay llaydc~'dır. Hiç 
Euçu ) okken yiııe mahkenıe'ik 
o'muştur. HAkim l:u7.u1"Uı1a çı
kıırıldtğı zaman dıvor ki: 

- Üstümde bll' !:lnet dola· 
ıyor ki sormayın! Bu, dokuzun 

eu udur. Eğer e!J~:> ben :~em 
~imdiye kadar do~uı kişi bu 
yüzden öldü. Ve U:nıts~zlikle i
ll~e ediyor: 

- Ne fena talıhlm varmıs 
bir sürü clna)'etlere atlım ka
rıştı! 

Londrada §imdi konuşulan 
tek me\·zu budur. Gazetecil<'re 
söylediği sözlerde Gay'ın pek 
mliteessır o'duğu gözükmekte· 

ı dir. Güzel kadın: 
- Hayatta muvaffak oldum. 

Fakat dünyanın en bahtsız in· 
sanı) ım diyor. 

Bedia A. 

SİNEMA TENKİDLERİ 

wÇAYKO\'SKİe ~b· Yll.DÖ~P:\lC - Ste,e ('ochran, :nan· ,\1. 
don 'e Cochran 'ın köpeği Ça) ko\. ki, Çelik kahramanlar fil· 
minin çenili~I esnasında J.üı>l'ğin onuntu dolum Jtldönt.imünu 

kutlarken ... 

ÇELİK KAHRAMANLAR 
•Tht ı anlı:s Art Comını:• - le 
Te l'ochran Tr "arıt \ldot'ın 
r~Jisor ı ouh ~ııor ld.ıre inde 
\\amrr Broı htsalıına ı·rvırdık
l~rt bir \merıkan filmi - L \. 
u: n \n, 

R eJI ör L. Seı'eı"i · Gızli Vıı-
zıfe» fılmindc <;' htk(.:11 ha· 

şarılı bir terkip la;>m s olıırak 
görmiı,tük. Bi'hassa O)llncula
ı ını sahici insanlu haline ge· 
tırmesini biliyordu. Bu iı'mi 

aynı hususi~ ele sahıp. Yıne bir 
harp filmi. .. Tankların ik;nci 
cıhan harbi lçersindcki sc. ü
' enlerini anlatıyor Amerikan 
ordusuna ait öı.el ikleri nakledi 
~ or. Savaş ~ ı llarında gördüğü
m uz propaganda film!erıne 

benzer bır çok tarafları \ar. 
Hatta tanklar ve tank savaşla-

Atti/ô İLHAN 
rı hakkında ilgi çekid bir do· 
kümanter fi lmi bile deneblllr. 
Xe \'ar ki senaryo yazarı ·:e re 
jisör, bu dokümanteri ilgi çeki 
ci tip'.er ve olaylarla örmeslni 
bilmiş, Ye neticede ıkınıısızca 
se~ redılcn, biraz mübalaga!ı, fa 
kat her ha'.dc bünyesi sağlam, 
bir film haline getirml ler. Re 
jı~ör. yine tip·erlni, büyük bir 
rralizmle çizmiş. Oyııııcular dıı 
ona y:ırdım ediyorlar. Stc\e 
Corhran'ı bundan ene:kı f:'
minde de gormllştlik. Bu o~·un 
l"U, giln geçtikçe açılıyor ve ba 
-arılı kompozisyonlar \eriyor. 
Bu c erdeki Çavuş Su'li\':ın 

kompozisyonu da kolay unutu· 
lsrak tlp'erden değil. Sa\ aş 
fı mlcrinl se\enler !ılmi te\·kle 
C)Tede bilir. 

Günalı Kulübesi 
olı ;o,-ıdo di Falasroa - l'mbn• 
to "P•daro, 1.llJ:ına Tellf'nln re· 
JWir Guldo llrlgnunt idare ln• 
dcı ıntmrx hesabına çtl'lrdlk· 
ltrı bır İlalyan filmi - SARA\' 

ReJısoru · Ölfiın ı.:usc.)i» \C 

• Ha):ıt Kasırgası• filmın· 
den bıli~ oruz. Film anlayı~ı iti 
barı~ le me odrarıı rejis' !"!eri 
ile nco • rcalı tler arasında 

arasında bir yer işgal eden 
Guıdo Brı;nonc, batı bazı Ö· 
lilm Buscsı nde oldugu g,bi 
melodrama, bazı baıı Ha~ at 
Kasır~ası • nda olduğu gıbı 
nco • rca ist'crın fo. nıalıst ta
ra[larınn, yahut d:ıh ı do.;ıu.)u 
u lüp'arına kayı)Or. Bu fıımin 
de, bir romandan, !>a~ıt bir hA 
dı-r~ ı beyaz perdeye aklarm:ık 
i temı., \ e her iki t<'m.ı~ ü!ıi 

eritıneğe, kendine has. yeni bir 
terkıp çıkarmağa çalışmış. Bir j 
genç kızın başı derde giriyor, 1 
hir ~chirden kaçıyor, trende 
bir delikanlıya rastlıyor, onun
la bırlıkte bir av kulübesine 
gıdi~ or ar. Delikanlı avcıdır. 
Kıza da e ascn o cn•ardan bir 

ko) dendir, onu tanıyorlar. Der 
ken jandarma'ar geliyor. Vs. 
Vs. Butiın bunlar, maalesef, 
çekici olmı)an bir şek! ôe sıra 
lanmış. :Senaryo do;ıırucıı tle· 
ğıl. 0stelık, rejısoriın gırıştiği 
denemeden başarıyla da çıktı
ğı so) leneıııez. Oyuncu ar ara-
mda sadece Umbc:-to Spadaro 

her zamanki gıbı ~uur:u Lir 
kompozis~on yapını~. Galıba 
hcp.)i de bu kadar. 

İ:.Hçli genç kıılann ttnı.)ılinden bir sahne 

« Sofia genç kızları» 
lsveçli jimnastik heyeti temsillerine 

başlıyor 
İsveçten şehrimize bir jim· 

na tik heyeti ge:miştir. Heyet 
26, 27, 28 mayıs akşamları a
at 21 de Spor ve Sergi Sarayın 
da gösteriler yapacaktır. Ge:en 
heyet Sofiaflickama • Sofia 
Genç Kızları• teşekkülüne men 
;,uptur. dını Stokholm'dc bu· 
Junan · Sofiafolskola• ısminde 

ki ilk okuldan almıştır. Bu O· 
kulda müdürleri Bayan :'ılaja 
Carlquist jimnastiğine ait yeni 
Crkirleriyle bütün eski nazariye 
lerı altüst clmi~tir. Bu fıkir
ler Tıtm •ahenk• esasına dayan 
maktadır. 

ıSofia Genç Kızları. modern 
jimnastik anlarışını en bariz se· 
kilde temi! co·yorlar. Bu jım· 
nast•k dinlend"rme yolu ile 
ıor hareketleri kolay bir ~ekil 

de yapabilmek esa~·na dayanı
yor ve beden terbiyesinde o1· 
duğu kadar günlük hareketler 
de de ken<'lin i :;ö teriyor. 

Bundan 17 )ıl evvel faali)eıe 
başlıyan grup 14 • 21 y:ış ara· 
•Lnda 25 genç k•zdan milteşck· 
kildır. Bunlar öğrenci olarak 
\'eya çalışarak hayatlarını ka· 
ıanıyorlar. Grup Türkiye be
den terbiye i öğretmenler der
neğin in da\ eti üzerine f stan· 
bula geım:ştir. buradan Anka
raya gidecektir. 

. sofia Genç Kızları• ilk de· 
fa 1936 olimpiyadı esnasında 
Berlindc gösteriittde bulun
mu~. ?\ew York Fuarı esnasın 
da yirmiden fazla temsil 'ermiş 
tir. Teşekküle 10 • 11 yaşında 
kız çocuklar alınır. Bunlar 12 • 

' fAENEPAl ALİ FUAT CEBESQY~ 

1 
-ıoı-

SOVyellerin vehil11 
ve endişeleri 

(R_l _____ ı·- ıh ·· · · b '· t·· k · ı k k Türkiye'ııi~ 
us ar, emperya ıst su un tesırıne u un uvvetı e arıı oyan . gibi 

hareketini kendi lehlerine tefsir ederek Garp'ta bir müttefik hareket• 

L göstermeğe çolışıyorlordı ~ 

Rl'SJ,AR FEDAK.\RLI(il'.\U· yerek göremiyccek b!r ha'e ge- bliylık masrafları gott 
zıs KIY)laTl!lil TAKDİR lecek 'e hatta aleyhte tedbi:- tı. 
EDE~IE:\IİŞLERDİ. !er düşünecek kadar Hu.s) a:ıı i- KÖTÜ DURl'l\ID·"~ tçJ~ 
T ürk İstiklal d:iva ı, butün 

celfıdctiyle orta.} a çıkma
mış olı;aydı, Rusyanın cenup 
hudutları Garpta o'duğundan 

leriye ~otürecekti. Kt:RTULABİl·l\IE~ 
Aleyhte tedbir ''e teJebbils

lcre bır çok misaller \ermek 
mUmküııclur. Mesela bır gıin 
hay'Ii olarak, Ankara blıku· 
ıııctı şayet SO\'Jct idJrc~ı aley· 
hine bir vaıiyct alırsa, AnkarJ 
hükumetini SoV) et tarafları 
bir zümre ile restore elmeği 
dıi~unmüşler, hatta teşebbus
Jere geçmişlerdi , Bu maksatla 
Osmanlı İmparatorluğunun es
ki Harbiye Nazırı Em er Paşa 
ve arkadaşlarına resmi siyasi 
bir heyet muamele ı yapmış
lar, daima ve her fırsattan fay 
lla:anarak bunları Anadolu a
le) hine kazanmak btemişlerdi. 

AÇLIK TEHLİKESİ 

• ıı 
1 921 ~ ı!ında tabıtın 

olmaması, ıhtltııı 
yet 'erdığı Z8) 

18 us~~ 
ıcmeınesi gıbı hUd \ile . 1 1. 
başlıca tımıJl~rı 8~ııı 
ni rejimin ıstık~ a ı ııı 
maks:ıdıy'c )aP~ıtlı a 
masrafların da 

5 
rre' 

duğu aşikardı. ~tO d 
tı, duştuğu bu b~ 
kurtulabllmesıııııı tr 

f gıl ı pazarlarının 11 dırscJk 
i. tlhasını u) aıı ıc ııı 
on'ara açıınıası) ıııı 

i mıd'· ... , lacağına nan . • \e ııv 
la yeni rejınıın_ııı ıııtı 
kendi kendUerı.n• ıı~ p t 
danı etmeleri prr e d 
da edilmesındeıı ' •• tı4 

Rusya, açlığın yarattığı d:ılı;- d ruıııı..- n 
Iİ durumun vehametınl ön· llılinın dur u d gııı• • 

ka çare ka.ma 1 ııı ş t 
liyebilmek için nıç bir vasıta- , e tatbıkata gdeç fs ı 
~ ı ihmal etmem isti. Yuıı.arıda rejimın Rusya a gıırıı; 
da iıaha çalıstığını {;ıhı haıdki her şe) i mubah bur. 
dostları a eyhine !ilıe dünuıüş- Emperyalist s_u JıJ 
ıu. Sovyetlerin bu rtti•;u~tlnUn btitün kU\'\etıyl~etı 

MÜŞTEREK l\IENFAATLEl<E bir faydası olmamıştı. Açtık, Türkl)enın. har~re1' 
R.\G.l\IBX bilha sa \'o'ga nehı-ıni lio}dan lehine te!sır e~ıere t 

daha sıkı bir ablukaya girecek ve 
muhakkak ki daha fazl:ı ıcı.-r.
vüılcre maruz kalacaktı. Fakat 
Ruslar, bu fedakarlıCım:zın 
~ı) metini takdir c<lemediler. 
Ingiıtcredcn bir miktar fabri
ka malı.emesi \C mun:ıkal~t ~
Jetleri almak lcln biti Adeta 
feda eder gibi davranda'ar. Hnl 
bukı, bun:arın hiç birine fü:ı.um 
yoktu. Pek aliı dürlist bır si· 
yaset takıp edebllir:erdı. ingıl· 
tere her şe~ e rağmen Rusya ile 
alış veriş yapacaktı. İktisadi 
durumları Rus pazar.arına ınuh 
taç olduk:arını gösteriyordu. 
Ablukaya rağmen ve Ru;yada 
yerleşecek komunizmh bUtUn 
dünya için muzır o du~unıı bil 
diği halde yıne Rus par.arları
na mal satacaktı. Bu, İn"ilit e
rin ezeli iktısadi prensiplerın
dendi. 

N e için ACganistan \'C İran 
ile ittifaklar yapmak JU. 

zumunu duymuştuk? Çünkii 
her ikisini de İngılizlerln tesiri 
altından kurtarmak, yine İngi· 
ıız:erin teşvikiyle bu memleke~ 
lerden Türkiye ve Rusyaya ya· 
pılacak çe~itli tesebbıb yolları 
nı kapamak istemis1 ık. Sonra, 
Jlindistanda lngi'iz empcrs aliz
mıne karşı çıkarılarak ilıti:Al
'er için bu memleketler en ıyl 
bırl'r üs \'azife i !!Öre.:•kic.-di. 
::'\ereclen bakarsak bııka ıın 

menfaatlerimiz mtisterekti. Fa-

kat ne yaz.ık ki, S:l\·yet'erin 

vehmi daima üstiin rııtı) ordu. 
İşte bu \'ehım, müsterek men· 
faatleri bilerek vcy.ı bilm!· 

Teknik Üniverıite'de 

kurulan bir merkez: 
fı.tanbul Teknik Üniver3itesi, 

Türk Teknik Haberleşme merke 
ıl vatandasların karşıla~tığı bü
tün rnuşkü!leri çözmek kararını 
vermıstir. ~lakineleı·dc \'e tek
nik tesisatlardaki Arızaların, Tek 
nik Üniversite Tilrk Teknik JJa. 
berleşme merkezlnc bildlrllmcsl 
rica edilmektedir. 

Kemal Atay Üniversitede 
kalıyor 

1stanbuldan milleh ekili seçi· 
Jen Kemal Atay'ın Ünl\'ersitcdc 
ki kilrsüsünil tercih ettiğine da· 
ir bir müddettenberi haberler 
çıkmakta idi. 

Dün akşam öğrendiğimize gö· 
re, ~rof. Kemal Atay kat'! ola
rak Üni\'ersitede ka maya karar 
vermiş \'e millel\ekilli inden ay 
rılmıstır. 

Mevsimin en başarılı 

Türk filmi davetlilere 
gösterilecek 

il. nci Türk Film Festh·alin 
de jüri tarafından 953-5! 
meniminin en ba~arılı e~eri 
seçilen renkli kültı.ir filmi 
•Bir şchr"n hikh·esi • Film Dost 
larLnın 31 ma) ıs saat ıs da KU 
çuk Sahnede tert'plediği bir 
çayı müteakip da\·et!ilcre göste 
rilecektir. Şehrimiz film. bnsın 
ve sanat çeneleri mensupları 
toplantıda hazır bulunacaktır. 

14 yaş arasında tasfiyt>ye . uğ
rarlar. Kazananlar kiiçükler a
rasına girerler. Bunları bil}'Ük 
!er idare edttler. •Sofia Genç 
Kızları• üç ayda 5 kron 
aidat verirler. Temsil \'e seya
hat ma rafı. sair masraflar tem 
sil hasılatlyle ıemin edılir. 

Genç kızlar \'e idarecileri 
hiç bir maddi menfaat bekle· 
mez:er. 'turne esnasında da 
para almazlar. Her taraftan da 
vet edilen Sofia Genç R ızla
rı • modern İsveç jimnastiğinin 
propagandacıları olmuşlardır. 

~taja Carlquist Stokholın yük 
sek jimnastık okulundan me· 
zundur. 1910 • 1930 yılları ara
sında lsveç jimnastiği.nin başlı 
ca kurucularından biri olan 
Elin Falk'ın usulünü kabul et 
miştir. Kendisine birçok fahri 
ünvanlar ve nişanlar veri im 'ş· 
tir. :\faja muhtelif eserler de 
neşretml:tir. 

Şehrimizde 3 temsilden ba,. 
ka 28 mayıs cuma günü Mıt
hatpaşa stadyomunda maç haf 
tyımında da gösterıler yapıla· 
caktır. 

boya sarmıştı. Otuz milyon gıltere oımak tı bil !ı 
halk, açlık tehlikesi ile karşı peryalist Aıeıne ti ~ 
karşıya gelmişlerdi. Yakın ta- mlittefik hareke dl I' 
rıh tetkik edilirse, Rusy.:ıdakl meğe çaiışınıŞ art ıı 
lhtilAllerin bu yüzden çıictığı hariçte bır ıtl!ll~u• 
anlaşılır. Sovyet hUkümeti l:en kil ettığı hal~e •·l>e\ 
disini halka beğendirmek jçin strgıyerek Tür~ Jı:! 
bütün vasıtalara re bu arada çeklnmıımışierdft~ıı Jl • 
tabiatiyle propagandaya da bas lince: bır tara .ııııd 5 

'urmuştu, şı Turkı) e ,.e Pıab 
Kıtlık çıkmasının hakiki mü lesinden dola)'! fıııd• 

sebbiplerı'nin Fransız alacak- düşman arı ıar318rııı ~ 
larının ôncUsti o.an Po~onya, mcmcğe \'C RU5 bt ı 
Romanya ,.e di~er devleller o'.· tıkları yardım• nıj" 
duğunu etra[a yaymıştı. Fakat ğe, ittıfakıınııa d' 6:1 
bunun'a beraber lleride !uz ımu diğer taraftan ı.oıııc 
takdirinde !.iç milyon'uk muaz· Iet Meclisi h: do ııı 
zam bir ordu) u efcrber ede- rnımi bolşe~ı ı>e , ' 
bılmek için halkın her şeyıni suretıyle :urk n'C ç , 
alarak orduya vermişti. Kurdu istiyenlerı ıne ( v• 

d:----=::::;;; 

TIY ATROLAR 1 
-* \"ESİ SES OPERF:Tt - ÇABALA· 

MA KArTAS - BUftlk Opnet 3 perde. 
Her ııece 2ı'de. Çarpmba. Cumarte$I 
,., Pazar matine uat ı5'de ve her l'a 
urtcsı. Tel: 49399 
* TE\ RiD 811.GF. Opnetı - Tl· 

MAR.HANl!: DÖN0Ş0. Operet 3 per
de. H~r gece 2ı'de, Çarşamba, C\ı· 

ıuartesı •e Panr matine uat 15'te 
n her Pazartesi, Tel• 493611. * Kl:Çt)K SUJ:\C - Meşhur Al· 
ır.an 'TRİOS ALBERTO'ıı Komik Kulı: 
lalar Tlratrosu ı emııııerı. Hl!r ;ün 
aaat~ ı4.30 - ı6.30 - 18'de. Anıca: 
Perşembe, Cumartesi Tt Pazar ııe· 
celerl aaat 2l.15'1e. * APOU.O SiRKİ - Her ııun ı6.45 
matine. 21.15 ıuare, pazar eünlerı 

10.30 matlne. 

SiNEMALAR 

Hb\OGLU CUIE'ıl 

* ALKAZAR: ·reı: 425G2 - Kor
uıılar Kralı • 'rrlt.au Akıncıları. * .-\R. Tel: •~• - CeUlt Kahra
manlar. * ATLAS: Tel: 40335 - Kaçalı:. * EL.HAMRA - t>ahte ŞöVlll)• • 
Öhlm Yolcuları. * wct: Tel: 84l95 - Kndın Ber· 
beri • Yol.kano. 
* LALE: Ttl: 435P5 - Çelllt Kah· 

ramanlar. 

* L0KS: Tel: 40380 - Batakha
neye Dil$en Kız.. * MELEK: Tel: 40858 - Dünya Cen 
neti • Atetll Aşk. * SARAY: Tel: 4ı6.50 Oünah 
KulUbeal. 



ı• ,,, """' 11/r ~ ki-lt'r "16 IMIMni• tHI lurattt/i d-
tarafmdan müdk bil" de- rmitttk, lifi lt!rblltle ,etreıı 

11e~11 ft' Arnıpa'da n"fret Ru• Halk müuJinl hu'""ttili 
uyandıran genç bir Rus beste- pndenberi .oıuuı laıliyet JİM 
Ajrı müıilr dünyasını [aşırtmış termişUr. 
tı. Guip notılırının miiıi!i hır Boş bir ııyenin peşinde koş 
pılıdığı söyleniyordu. llu ·fe- tutuna inınınlar toktu. Fakat 
.rıırocuk· un müı.i~i bugün kli- Stnvinsky'nin ilerlemesi man-
•ik olmuştur ve bu yaştaki he- tıki olmuş. y11dığı veya yJptı-
men hemen bütün bestekarla· tı her şeyde kltiyet ve di;iplln 
rın eserlerinde tesiri görülmek esulı vasıfları teşkil etmiştir. 
tedir. )f üıiği bir plana göre dikkatli 

1gw Stravinsky kc:ndi eserle bir şekilde yapıldığı intibamı 
Tini idıre iı;in yarınki 27 Ma- uyandırır. 
yıs günü Ce.stival Hall'ıla görün Ne istediğini daima bilmis-
dii!tünde, Petrouchk:ı, ·'l'he tir. Bugün de biliyor ve mÜlİ· 
Finı Bird ~- Ateş Kuşu• ve ğinin kulağa nasıl gelmesi U-
hep1inin üstünde ·The Rite of ıım ıeldiğini bilen tek kımse 
Spring = İlkbahar ayınio adlı olduğunda ısrar ediyor. Yıtrı:ı-
öerlerinin ilk defa Avrupa'da ki perşembe günii de bunu fn-
~alı ndığı vakit sebep olduğu glliı dinleyicilerine isbat ede· 
lıeyecını hatırlıyabi!en bir çok bi'ecektir. 
4iinlcyici bulunacaktır. 1934 de Fransız vatandaşı O· 

Belki salond:ı yine gürültü- ]arak harpten az evvele kadar 
1er kopacak: fakat bu 41 yıl ev Fransada kaldı. Daha sonra, 
Yel Paris'te ·'ilkbahar ayinh ad şimdi daimi vatanı olan Anıc-
lı eserinin iln temsiline kar~ı rika'ya gitmiş ve Paris'teki ilk 
~uku bulan gösterid~n farklı o- eserlerinin yapmış olduğu ka-
lacaktır. isyan edenler o kııdar dar fakat farklı bir zaviyeden, 
~k .patırdı etmişlerdi ki dan- ihtilif yaralan müı.ik dalgalan· 
-~·r müıiği .işitmedikierinden nı Ilolivut'tan yayıyor. 
Dıııghilerr Balesi hem~n hemen Resimlerinde ur.un boylu ve 
duracaktı. ·~ te.>ir edici bir adam gibi görli· 

Yine o temsilde, vakur ve a- nürse de l.62 boyunda olup bir 
sil bir kodını bu derue tahkir çok kimselerin tekaütlüğü dü-
~dilmek iı;in 70 yıl y.ı~am:ıdığı· şlindüğli bir yaşta enerji He da 
.nı yüksek sesle söylemi5 ve ti- lu olarak çalışıyor. 
J'•lroy'J terketmiştir. O.ıha bir Holivut'takl küçük evinde, he 
~klan da aynı haro?keli yap· men hemen liboratuvarda ça-
mışlardı. !ışın ilim gibidir. Studyosu ses 
Yuın ise bugünk:i, Avrupa absorblayan mantarla çevdl-

mü-ıiğinin hemen heml'n her miştir. İki kapı~ı vaıiyeti, ıih· 
notası iı;ine nüfuz edecek bazı nini dağılacak ses!erin i~eri 
ltereler tamamen yüzgeri ki3>ik girmemesi ve aynı ı.am311d:ı ı-
atile dönen bir ~stekarı t:ık- ilesine bir ihtar olması bakı· 
d ise meraklı olanlar tarafından mından mühimdir. Şöyle ki: 
s:ıı londaki bütün yerler kapışı- Eğer iki~i de kapalı ise sebep 
laeat:tır. ne olursa olsun hiç bir kimse 

17 Hatiran 1882 de Lenin- çalışmasını inkıta:ı uğratamaz. 
«nd yakınında Oranicnbaum'da Eğer biri açık ise, onı bakan 
dn!hn Stravinsky, Rimsky - Kor ve ev ihtiyaı;larını temin eden 
eakorr ile ı;alışıp, kendisini ilk karısı girebilir ... 
deh dünyaya tanıtan Diaghi- Stravinsky'nin en çok çalı-

• 

.. 

• 

.Stcavdlsky; ILM.ııec i4larc e4lerkee 

ifan H«'i«'i ... nunüıı ol· 
4•1rı 6'Jnlent. ~ilenler· 
dir . .Rus kanun!annı beyne'mi· 
Jel telil hılrtını unım11:lı Ye 

böylece ilk eserleri •Petrouh
b· ·Ateş Kuşu. ve diğerleri 
telif hıkkındın mulf icliier • 
Acaba onları yeniden dUz.en!I· 
yerek para toplıyabilir mıydl? 
Belki de bu birçoklan tarafın
dan daha iyi olduğu nazarı i!l
bare alınan i lk eserlerinin ida
resinde ısrar edenlere karşı hid 
delinin sebeplerinden biridir. 

Kendi eserlerinde o'.duğu ita 
dar başkalarının hakkında da 
kuvvetli fikirlere sahiptir. Wag 
ner operaları için • değersiı ve 
gürültülü• der, Debussy'nin 
Pelleas ve Melisande ve Mous· 
sorgsky'.nin Boris Godouno!f 
adlı eserlerinin •Operadaki en 
büyük sıkıntı• diye tarif eder. 
Diğer taraftan Verdi, Puccini, 
Gounod ve Tschaikowsky'e 
hayrandır. 

Stravinsky bir .iş adamı <!a
kikliği ile çalışmakla kalmayıp 
gün~Uk bir programla hareket 
eder. 

Her sabah 8 de ka lkar, bir 
fincan kahve ve bir sigara iı;ip 
gözleri için hususi bir jimnas· 
tik kursu takip eder. Sonra ga
zetesi yanında olmak şırtiy:e 
yalnız olarak kahvaltı etmeyi 
sever. 9,30 da başlıyan çalışma 
mektup :annın geldiği J 1 e ka
dar devam eder. MUhimlerine 
derhal cevap verir. Yemekten 
sonra yarım saat uyuyup ak
şam yemeğine kadar tekrar ça 
lışır. 

igor Strninslıy 

Son derece dindar olup sa· 
bahleyin l!'i dakikasını duaya 
hısreder. Los Angeles'deki Rus 
Ortodoks ki lisesinin müdavirn
ler;indendir. Dini kitap'.arı ve 
münakaşaları sever ve mOteıd 
dit dini eserler yazmıştır. 

Roma'dan başlayıp bir çok 
memleketlerde devam edecelc 
bu Avrupa turunda !tendf eser· 

* 

1 
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]erini idare edecektir. Daha 
genç bir kimse için bile böyle 
bir tur ıor o'.urdu. F:ıkat İgor 
Stravinsky'nin .fıtri yaradılı~ı 
\'e ça'.ışma disiplini bu on yı
lın müzik olaylarından biri o
lan turunu hafifletecrktir. 

•Music and Musidans. ian 
Çeviren: Tarlnf Türkmen 

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

i Dinlemeyi i 
~ UnufmayınlZ ! ~ 
• • 
: 2 Hazinn Çar.samba gUnO i • • : saat 23.30 daki ·Günüınüıiin : 
: llüziği • saatinde İgor Slra- : 
: vinsky'nin Lı majör Sen•na ; 
i dı ile yaylı saz!ar için kon- : 
: çertosunu dinlemeyi u:ıut- i 
: mafınıı! : . . .................................. 

RADYO 
'/71 . ' / · 1~1ı•U.::. ı1..ı .. ,, L ıtft ,....,,.-: . ~ 

Dtrle~·en : ORHAS IŞILGAN 
Yeni yapı:an bu televiıyo• 

nun da hususiyeti dalı::ıcın ıi.• 
remedili derinliklere kadar ine 
bilmeleri ve yukarıda:t y<1pılın. 
muharrik müdahalelel'IP. Meni 
len tarafa revrllebilmeleri· 
dir. 

Bu sayede de gemide bulu
nan aynadan denizin dibini a
dım ıdım seyretmek mümkü• 
olmaktadır. 

Öyle tahmin edilmektedir Jd 
leleviıyon sanayii bir11 daha 
inkişaf etmiş olsaydı, ~e(en yıl 
Çanakkale Boğazında batmıt 
olan Dumlupınar deniıaıtısım 

kurtarmak imUnı bulunal>it~ 
cekti. 

Gençerler' de bir saat 
<Bısı ı lnt'lıle l 

Choo• ve •Seren'ld.! 1n Blue• 
parçaları.nı zevki~ ve içimde 
bôr şeyler uyandı?,ı nı h·ssecic 
rck dinlemiştim . 

Kısa br mliddet dışarı çık 
mı5 olan Ayten GençC'I' gi· 
yinmiş içeri girdi. 

- Son Mr sual daha. ıarıı 
dıklarınızdı-.n 11hsiypt :ne de 
ğer \'erdi~iniz biri ~i:ndır'.' 

İlham Gençer: 
- Yesari Asım. Kuvvelli sa 

natUrdır. Kendine mah,;ı, ~ de 
rin .içli, e~arengiı bir hava 
sı vardır. dedi. 

- Siz birbirinizden bir sual 
sor.sa.aıı! 

- Sen sor .. . 
- Sen sor .. . 
İlham Gençler en kolay ça 

reyi buldu. 
- Yazı tura atalım. 
Ayten yazı demişti. Su ıl 

sormak İlham Gençer•e düs
tn: 

- F.n çok hangi yemc~i se 
versin? 

- Aman yemek bahsini aç 

, 

ma. Öyle pisboğpz olduın ltl 
heps:.ni seviyorum. Şimdi ete 
canım baklava i>lliyor ... Gülüş 
tük ... 
Kend:ıerine teşekkür erle

rek ayrıldım. Onlardd !:>u se
vimlilik ve tatlı sör.lülük var 
ken röportajcılardan kurtula· 
bileceklerini hiç tahmin etml 
yorum... O. S. 

MÜZfKt.f ll ı\J.lt 
TEMSfl.l.ERI 
Diğer tırraftan müzikli halle 
. ıe ;• •illerinin sayısı ırllı· 
rılacaktır. Orijinal bir kont 
iştiriki)''e hazırlanmış ve ya· 
kL11da yayınlanacak olan mü· 
zikli •Emrııh· pi~sinden son 
ra bu çeşit piyesler, devanıı 
edecektir. •Palandöken Yıl. 
dııı•, ·Emrah· ı takip eden 
ikinci müzikli ha lk temsili nla 
caktır. 

Ankara radyosu diıkotr.l!io 
ne yeniden illve edilmi, olan 
Türk ve Batı müxiği. ılanıı "' 
caı yayınları bu pl~klarla ıe
min edilecektir. 

~ 
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30. Mayıs. 1954 - S. Hazir~n. 1954 

GENCER'LERDE· BİR SAAT 
-.> 

n orivaj... Emlrganda sevim-
li. nez ih bir gere klUbü .. 

Henüz yeni aı;ılmış olmasına 
rağmen her gün, b:ihassa cu
martesi ve paurlar•, fsıanbul 
80iyete.>lni miknatlsl bir ku\'· 
vetle kendine çekiyor. Bunda 
sevim'i p iyanistimiz İlham 
Gençeri.n de btlyükçe bir pa
yı var herha lde. 1şte bu :rö
portaj için randevuyu kendi· 
sinden orida, piyanosunun ha 
fında ald?!\ı. 

Geç~n paıartcsi. ö~leden 
sonra saat üçte )laçkada bir 
apart ımanın ıemin katındaki 
evlerindeyinı. Salonları sade 
fakat ıevıc :e döşenmiş. Ayten 
<".ençer, sırtLtıda lıiimile ha
llımlxa mahsus şık b:r ev 
rohu, beni karsılad1. misafir 
!eri ile tanıstıl'dı. ,;e yıırıila 
lalmış sözünü famaml:ıılı: 
• ... İşıe. böy'e .. Kocamdan ya
na h lç korkum yik ... JJ:ıni ka· 
donlar aşı rı iltifatlardan geri 
kalmıyorlar doJ!'rusu. ama o 
Pırmağ\ndaki halkadan mem 
rıun. onu .srviyor .. 

Kahvelt'r:miz henfiz bitm;~ 
ti. lıham Gencer mii:ebes~im 
bir çehreylı- içt'ri girdi. Söz ıı
t"asında öğrendim. orııı; ıu!u 
yocmuş, herha lclP. ondan b:rnz 
durgundu. Coruk ba.,si.nde 
heve•l i görünüyorlar. 1lham. 
erkek, Aytense kıı istiyor. İ· 
•imdı- b ir karara \'armamışlar. 
İlham Gençer: 

- Kız veya erkek. beş ya· 
:sına gelir gelmez piyanoya 
ba,lııtacağ•m. Zaten o da is
telc: duvacaktır. Müz;k ce\'gi
~;nde ailen!n bliyOk rolü var 
dır. !\fcselıi b:vıa annrmin te· 
s iri olmu~tıı ... Piyano çalardı. 
dinlerdim. Öfrenmem uwn 
siirmeıti. ilerlettim. nerken 
hayat -;arıl ~rı hunu hana mes 
lek eci iverrli. d'vor. 

- htikhal hakkında ne gi 
b j fikirleriniz var? ded!m. 

- Anupara g:tmek isliyo 
l!"ıır. . Geçe.rı sene s•rl ;1ımolri
l ii?lmiz vü1iinclen Fran~:ıd:ı 
N ictrn aldığımız bir :ıngııiman 
teklifinin arkasını bıraktık. 
1ırc3'1ı kaçırd•k. Yer .rlizün· 

den müthiş ihmalci üç kişi 
Yarsa, ikisi muhakkak biziz. 
Fakat, şimdi yapılacak her· 
hangj b ir daveti derhal kabul 
edeceğiz. Yalnız çocuk mese
lesi var a..-t ık, onu alır mıyız. 
bırakır mıyıı bilmiyorum, di 
ye sualimi cevaplandıran Ay· 
ten Gençer'i f iham tasdik et 
ti: ·Evet, Anupaya gldcce· 
ğiz.• 

- :\femleket sınırları dahi 
l!ncle hrrha.rı;ıi bir proJrniz'.' 

- Dört ayd ır radyoda çal 
m•yorum. Temmuı ayında ye 
ni bir grupla ralmağa baş1ı
yacdım, diyen İ lham Gençere 
sordum: 

- Türkiyede raz.ın bugünidJ 
durumu hakkında ne dü Jüııü 
)'OrSU!ıUz.:' 

- Caz sevgisi .fazlası lif' :.ı-t 
tı. Ht'vesl! gı-nçler ço~aldı. 
Durum çok İYİ ve ümit Vi!r'ci 
~e yazık ki. genç istidaılar l>a 
~ıbo5 yetişivir. Temel bilgi 
almıyorlar. Kulaktan. pliictan, 
radyodan ö~rrniyorlar. Ço~ıı 
bu yüzden ziyan oluvor. C'ı:z 
mül'"yeni oek az. Halbuki, Pn 
b!h•iik ek5iğimiz olı>.n A·mıpıı 
dakiler ayarında b:r caz or· 
kestruın ın kuru'abilmesi i· 
r~n Plemana ihı'vıır. var. ~Hi
h:m balolarda gö~•ümüzil ka 
b:ıı1arak orıaya c:ıkarahi!Pce 
~ım:z hir orkestramız ımıale· 
~er ~·ok. Bunun OİT ~ehelı: d!' 
ınmlekt'timiz ıe b ir müz· :-ı~rıl 
bıılıtVmayı~•· Umumlyc!tle. 
trio. yahut Quarleı'ler ha;io:clc 
çalışmai!:ı mecburuz. Bıı lıe 
ıı:m fo;tündı- <:ok cl ıırdııliutıı 
b:r dava. Bcnre ilk defa Kon 
ı:en•ptuarımızda caz mü?i~i 

öll--e•imine de bir yer verilme 
i:dir Arlık bur~ırı r.amıını gel 
mi<Pr Bıı hıı,'.ısfa sııhsr.n :~ 
ı:rlılıli•" tıiri,mck f ikrinde\•l•r. 

- Y:obanrı caz orkestralıı-
rınd:ın hangisini beğeniyor~u 
ıııız? 

- S!an Kt'nten Orkestrasını. 
- S:ırkıcılardıın? 

- VauJ!hn Moııreo'yu eli· 
:vrn 1thıım Gt'nçn'e Ayten 
Gençf'r takı'd•: 

- Sakın bıı Mar:ıyn Mon· 

roe olmasın... Ben Junc 
Christy'nin hayranıyım, tabii. ' 

- Biıimkilerden .beğendik. 
]eriniz? 

- Celal f nce, Sevinç Tevs, 
dediler. 

- Meslek hayatınızda en 
mühim olaTak vasıfland ı rab!
leceğiniz blr olay? 

- Radyoya ilk çıkışım , di· 
ye Ayten, öyle heyecanlanmış 
tım ki az kalsın bayılacak!ım. 
HalA da mikrofon ö.nünde kial 
bim çarpar, i tirafında bu!,ı;ı. 
du. 

İlham Gençer gülüms:ye. 
rek: 

- Benim anlataeağım h3yli 
enteresan, ded i. Eartha Ki.t: ı 
şöhretini sayemde yap:ı. Da 
ha İstanbuldayke.n, ona ·l<i· 
tfb;m. şarkısını ben öğrc tır.1ş 
tim. Meşhur oluverdi, pJra 
tuttu bu şarkıyla. Pl ~k1:ır ı 
geldi. Biıde de günün H:t'Je. 
rinden ildu. 

Ayten Gençer: 
- Hat1i , flham ona şarkı 

nın b ir yerini yanlış öğre•miş, 
hala ayn i yerde, aynı yanlışı 
yaparak söylüyor. ôiyc ilave 
etti , 

- Sık, sık hatırlayı.) gül· 
düğüniiz brr vak'a var mıdır? 

- İ lhamın deni:ıe düştü. İş 
dönüşü, Emirgana ıı~r:ırıp bl 
rer çay içmek istemiştik. B iıi 
oraya kadar otomo'>H~'! geti
ren arkadaşlar tıım rıhtıının 
k<>narına park ya;>'nışlardı. 
İlham. dalgın. herke~in :eker 
tekt'r elini sıktıktan sonr3, ,ı.a 
pıyı aı;tı. ve ... 

- Kendimi denizirı içırıde 
huldum, dedi İlham. Alj3h12r. 
orası sığmış. Yüzmesini rıek 

iyı bilmem, halim kötü olur 
du. 

Foto Muhabirimi'. r!!;im'.e
rini çekerken, sevimli ~ifıin 
b irb irlerine pek candan bir 
sokuluşlat'ı vardı. 

- S hce hatırası ola.n bir 
şarKı! 

- Cok uman n~·eı •Beyaz. 
Senfon i. isminde bir film oy 
namıştı. Glenn M.I e: <ı ailtı. 
Filmde ·Chattannga C'hoo · 

!Devamı Sı; 4, "il: 4 te) 

İlham Gençer 

Ra ,,,~ 
• 

lstanbul Radyosunda dünya 
radyo senfoni orkestraları 

İstanbul Radyosu programla-
rında , •Dünya Radyo Senfo· 

ni orke.>traları. adı a ltında yeni 
bir yayın yer a!mış bulunmak
tadır. 

Bir müddet önce de !>u sü
tunda hazırlandığını !uıbe:- ver 
diğimlz bu program her j>aıar 
saat 16,15 de yayın:.m:c:ıktır 

Bu suretle düny:ının eı:. bü
yük radyo ista.syonlıır·nın :ünlü 
şefler idaresindeki orkestraları 
nın sırf bu program içiıı Bzel 
olarak doldurduklan ve fstan
bul radyosuna yolladık!an e;;er 
leri dinlemek mümkiln olııcıık
tır. 

Geçen paıar günU b25lıy3n 
bu öıe l program seri:sinin ilkin 
de Hans Schınidt • hst'rsteılt 
idaresindeki kuzey Batı Alman 
radyosu .Senfoni Orkestrası n~
t'tho\•en'in si bemol ınajiil' O· 

pus 133 · Büyük Fili:• ünü ve 
Paut Hindemilh'in •C. ?ol. Vo:ı 
Weber'in temleri !herine sen· 
tonik metamorfozlar,. ını lcra 
ettL 

Gelecek hafta da , aynı suret 
te Fransız. Radyosu Senroııi or 
kestrasının konseri yayınlana
caktır. 

RADYO il,ı\ V:ESI - ft• !(ii. 
tel teşebbüsünden dolayı, io;. 
tanbuı Radyosunu alluıılarız. 
iZMİR RADVOSllNDA 
•YARIN NF. PtştREl.İM!• 
PROC:AMI 
İzmir Radyosunda her akşam 

ni bir program yayınlanmaya 
başlnnnııstır. 
saat 2155 de beş dıkika ıüren 
•Yarın ne pişirelim?• ıdlı ye· 

:························ .. ·~ 
i Dinlemeyi . : . , . 
~ Unutmayınız ! 1 · 
• • • • : 30 Mayıs Pnar günü nat : 
: 16.15 de İstanbul Radyo>un- : 
: da ·Diinya Radyo Senrı•ni : 
: Orkestraları. programında; : 
: fnghelbrech ve Jean Mırt.i- : 
i non idaresindeki Fran:m; : 
: Radyosu Senfoni Orke>lra. : 
: sından Claude l>ebussy"ni11 : . . ' . 
: • Prin temps - Jlkbahar. ı ile : 
: • Vil!on'un üç ba ll ad'ı. nı ve : 
: Florent Schmitt'fo ·OrLıne : 
: veya Aşk .Pren~ .adlı e"r· : 
: !erini dinlemeyi 'Unutmayı- : 
: nız ' : . . . . . . ................................... 
İNGtıJZCE DERSl.F.ftt ı 
DAHA GEÇE Al.INU'Olt ., 
s erbest konuşmaların mer 

z.u larında değişiklık olll
caktır. Mevcut konuşmalard11111 
ra~bet görmUş olanlar eski&i 
gibi ve ayni saatinde devıım 
edecektir. 

Bu arada ·Radyo ile lngi
Ji7.Ce• derslerinin saatlerinde, 
dinleyieilerin arzusunu reri· 
ne getirmek üzere değişiltlilı: 
yapılmış. Pazar. Salı. ÇııQ:u11-
ba \'e Cumartesi günleri ya
yın1anm:ıkll olan bu derslefi 
bir saat geçe alınmıştır. 

Hııiranın ilk hartuınıha 
itibaren • Radyo ile lngili!N• 
dersleri Ankara R11dyo3unrt.11 
umumiyetle 18.30 dıı y:ıyınlr 
nıeakur. 

B;LPi'f,:Ş:,""'' 
· PlllLIPS e AuNızl 

Gençer'ler ba4başa ... Bi.rltirlerine ae yakışıyorlar 4leiil mi? 
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30·5·954 PAZAR 

ANKARA 
'1.28 >.cılış Tc program, 
'7.30 Günaydın. 
8.00 Sevilen ~rkılar. 
1.30 M. S. Ayarı, haberltr ve hua 

raporu. 
9.00 O~'\ln hnvaıarı, 
9.15 Haflf ~rk.ılar, 
9.30 l'ahrtre Caner. 
9.50 Kadın ae. ve ı;az torıluluğU. 

10.15 Karadeniz havaları. 
10.30 Sadi Hoşses. 
u.oo Daldan dala. 
ll .30 Paıar &keçi. 
12.00 Asker aaatl. 
12.30 Yurttan Se81er. 
13.00 M. s. Ayarı ve haberler. 
13.15 Rogu orkeatrnsı. 
13.30 Öğle ı:aretea1. 
13.45 Neş'cll r ltlmler . 
14.00 Havn raporu, akşam progra

mı Ye k.Apanıf, 

16.!18 Açılış ve ı>roırram. 
17.00 EnTer Kaı>elman Te arkadaş-

ları. 
17. 30 Türlt{ller. 
ıı.45 incesaz (Hkukllr faslı). 
18.30 Radyo ile İnglllue. 
18.45 Esen Altan. 
19 00 M. s. Ayarı TC haberler. 
19.15 Tarihten blr yaprak. 
1ıı.20 a) Dlock: Shelmo (Viyolon

sel. ve orkestra için rapSOdl) 
b) vııın Lobos k.Uçült tren. 

19.U Necdet \'trol. 
20.15 Radyo g~eteıl. 
20.30 Kwı ııpor haberleri. 
20.35 İsteyin çalalım. 
21.45 Pl!I: alb!lmü. 
22.00 Caz Te dans. 
22.30 Rılnl: Couperln'ln mezarı. 

22.45 Haberler. 
23.00 Pn>Gram ve kapanı,, 

i STANBUL 
10.57 Açılış ·ve program. 
11.00 Belediye oazınosundan nak

len btıınbul Belediyesi Kon
urvatuarı kon.sal. 

13.00 Jiııberlcr. 
13.15 Nubıır Teltyny ve Fey11 Ars-

lanr;ll. 
13.30 Orgla hafif melodiler. 
13.45 Safiye Ayin. 
14.15 Dans ve caz müZ1!;1. 
14.40 Necntl Bıışara topıuıuı;·1. 
15.00 Domenlco Scarlettl'nln Flüt 

ve Yaylı sazlar kuarteti için 
ı;ult. Çalanlar: Klmll Şeker-

karan (Pl0t) semih Argeşo 
ve Alim Almnt (.Kemanı Pa
nayot Abacı (Viyola) Cesara 
Cc.radlnl (Viyolonsel}. 

15.20 Nlmet Ergüder ve Sami Öz
kanıı. 

JS.45 Unutuımaynn uıılcr. 
_ 16.CO Azize Töztm. 

1 

16.15 Fransız naıı~·o:nı senfoni or
kestrası idare edenlu: fng
hclbrech ve Jenn l\Iartlnon 
a)Olaudo Debussy •Plrlntcmps 
• İlk.bahar b) Claude DebUSSY 
•Vlllon'un Üç llallad'ı c) Flo 
rent Schmltt •Orlano veyn 
Aşk Prensi" 

17.oo suzaıi oo, .. ~n. 
17.30 Dana mü~ıııı 

18.00 
18.45 
19.00 
19.15 
19.45 

20.15 
2030 
20.50 
21.00 
21.15 

2L30 
21.45 

22 00 
22.10 

2~.45 
23.CO 
23.05 

23.30 
24.00 

Okul - ôdrcncl ı;aatl, 
Kanşık hafif müzlk, 
Haberler. 
Küçük Koro. 
Ne arzu rocrıenlz a) Lcon
ccvallo, •l'.\lyaço• operasın
dan intermezzo b) Vlnla-rskl , 
•Scherzo Taran telle• c) Ar
dltl, •Parla• Vala d) P. Cho
pln, Fantaıılc İmpromtue• 
e) o. Pucclnl. •Manon uıı
caut> arya f) Scott, cLotus 
Lnnd• g) P. Schubert, •hk
bnlıarda• Lled. 
Radyo ı:azetest. 
~mrşlde Şener. 
Bunu duydunuz mu? 
Şehl~de b-.ı hafta. 
Sevilmiş piyano melodllrrl 
(Ferdi Statzerl. 
Spor haberleri. 
Tnnbur soloları dzzettın Ök 
te). 
Radyomuzda bir mısatır nr 
Dinleyici ısteklerl (Türk mu
alklal). 
Hnberler •• 
Proı;ramıar. 
Güzel sesler - OUzel melodi-

ler . 
D•uı& mUzlfıl. 
Kapanlf. 

i Z Mi R 
8.58 Açılış >'e proaramlar. 
9.00 Zeybekler. 
9.10 Türk mu&1klsl 
9.!10 iznılrdc ıc-çeıı hafta. 
9.40 'Nevcll sabah mü2la;ı . 

10.00 Kadın dlnleylcllerl için. 
J0.15 Zeki Müren. 
10.45 Nimet Oı'!uz'dnn lürkOler. 
11.15 Mür.lkll bir hlk(lye. 
11.30 Emin GündUz. 
12.00 Yayınm EOllU, ..... 
14 S9 Açılış. 

15.00 MürUnet GUdücU • Fahri 
Kavala - Salbe Küçükollııllım 

15.30 Başlıca pr0gramların takdimi 
15.35 Yma Suınac ve Marlo Lanza 
15.45 Ttlrküler. 
lf.15 Oltar melodileri. 
ll.30 irraıı Dolrusöz. 
17.15 Çlı;ıın müzJıll. 

17.30 aJ Verdi : ·rııllhln kudreti u
vertürU b) Verdi: •Alda• o
perasından Mıırş ve Koro. 

17.45 R.adyo )'Urt türk{ılerı korosu 
ıs.ıs Dıınsedcllm. 
18.40 Senet Candaş. 
18.55 Zeybcltlrr, 
19.00 Haberler. 
19.15 ince 11az: (Knrcıtar faali), 
20.00 Maurlcc Chevaller. 
20.10 Radyo - Spor. 
20.15 Radyo cuctesJ. 
20.30 (Türk mualkls1). 
21.00 Sanat dUııynııından haber-

ler. 
21 ıo Yalnız sıızlarla müz!k. 
21.25 Pagantnl: ne Minör keman 

Konscrto&\1 Qalan: Zlno 
Francescattı. 

21.55 Yarın ne pl~lrellm? 

22.00 Güler ÖZgeçlt. 
22.30 Program n yayının ıonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açlllf ve Türk musikisi, 
20.45 Hattaıııı: proı;ramın takdimi. 
2.t.50 J . 8traueıı: •YUUll• unrtü-

J1L 
20.50 Lehar: •13en Duh opuetın

den Melodiler. 
21.15 Aubrr: •Sronz At. UTertürü. 

21 22 DYorak: Sin dansları. 
21 .39 Dctıbeıı: Nalla Balesinden ln 

termezzo. 
21.43 J. St.rallZI: cVl:rana Kanı• vaı 

ıl. 

21.$1 SarualN •Zlgeunerwd&tll" 
22.00 Program .,. kapanıf. 

31-5-954 PAZARTESİ 
ANKARA 

'1.28 Açılış Ye vroııram. 
'1.30 Oüna:rdın. 
'1.45 Hııberler Ye han raporu, 
ı.oo Karma sabah müziği, 
ı.ııo Operet dUnyaaında Unlü bet 

tecııer. 
9.00 Oünün programı Te kapanış, 

*** JJ.$8 Açılış n Procrıım. 
12.00 Mker Galltl, 
12.20 Türk knlıramantı~. 
12.30 Munlll Mukadder Atakl\n. 
J3.00 h!. 6. Ayan To haberler 
J3.IS Koleratur aoıırıınoıar. 
13.30 öı!ıo gazoteıı. 
J3.45 Çigan hnvalan. 
14.t'O Hava raporu, akçam rıroera-

mı ve kapanif. .... 
111.58 Açılış ve program. 
17 00 l>orts Day Ye Pnınclı: sınatra 
l'1.30 Serbest lllllt. 
17.45 Mediha Pldan • 
18.00 Tschalkovsky: Keman 1ton-

çrrtoau. 
18.30 KltWlt Ttlrk müzlfl, 
19.00 M. s. Ayan n haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprak, 
J!l.20 Müzikhol Varyete orkestra-

ları. 
lll.30 KöJ11n u.au. 
l!>.4S Yurttan ııesler. 
20.15 l?adyo gazetcsJ. 
20.30 Radyo senfoni orkcslraın. (lef 

Heymo Tauber a) Bcelhoven 
Leonoro uvertUrO, b) Scbu
mann: 1. senfoni. 

21.15 Radyo haftası, 
21.30 Nevin Dtmlrdönn. 
22.0 Büyük Millet l.fecllalnde bu-

tün. 
22.15 l.Atlıı Amerika dans ork eı;tra 

Jarı. 

22.45 M . S. Ayarı ve haberler. 

. 23.00 Procram ve kapanış. 

i_STANBUL 
J2.S7 Açılış ve program. 
J3.00 Haberler. 
13.15 cıaude Tornlhılle ortcslrası. 

13.30 Akile Artun. 
H 00 al Lud't!'tg un Beetlıonn 

•li:cmonb uYertürl.I b)l'rnnz 
Llut •Mazeppa• unter.llt eı

lr. 
14.20 Alaetııın Yavaşçı. 
14,45 Caz ~rkıları. 
15.00 Kaı>anış. ••• 
18.00 Açılış Ye ta~l he)'etl. 
18.30 İnglllzce ders. 
18.45 (İbrahim Solmaz Ye arkadaş-

ları). 
19.00 Haberler. 
19.15 MelAhat Pıırs. 
19.45 Pll\k ,r;eçldl. a) n. Waı:nrr, 

•Tannhau&er• arya b) czerny 
•La rucordanzıı• aryası üze
rine Varyasyonlar c) Verdi, 

cfvesprt Slclllanb arya d) O . 
arya d) O . Faure, •Nectnrne 
No: 5 e) C. Dcbusay, cDanse• 
f) Jlump!!rdlııck, •Haen&el 
und Gretel> •·aıs düeti. 

20.1s Radyo gazetesi. 
20.30 iısa tehir haberleri. 
20.35 Nadir Hılkat Çulha. 
21.00 Konıı,ma. 
21.10 Perlban Kll,.enç. 
21.30 Ram Pctrosyan lPly:ı.nlst). 
21.45 Spor hnablhallerl. 
22.00 Mustafa Kocancı. 
22.30 Saz e~rlrrl (Enise Can n 

Hama Varoı'llu), 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo - Dorsa ve proııram 

Jar. 
23.07 Dans moııııı. 
23.20 Dlnleyld istekleri (Kll'ıslk 

Batı ımııcıı. 
24.00 Kapanış. 

i Z Mi R 
15.58 Açılış Te program. 
16.00 AIAettln Şensoy - Güzin Er

gün. 
lf,30 Olnette Genevln Ye Hcnrt 

Uecker. 
1645 Radyo rur~ türküleri korosu. 
17.15 Başlıcn programların takdimi 
17.20 izzet Önver Tango - Valll ve 

Polka kuarteti. 
17.40 Şarkılar. 

18.00 nenny OOOdman orkestrası. 
18.25 Suzan Taşsllken. 
18.45 Türk tarihinden saytıılar. 

18.SS Marşlar. 

19.00 Haberler 
19.15 Radyo kOme faslı. 

20.00 Keman 6ololan Çalan: Jawa 
Heltetz. 

20.10 Şehirden küçük haberler. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 Radyofonik piyes. 
21.15 Durmuş Ynzıeıotıu. 
21.55 Yann ne pişirelim? 
22.00 Kemal Mısırlı. 

22.30 Dorııa ve :rarıntt program. 
22.35 Yayının sonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış -re program. 
20.16 Dcbusay: Noktürnıer. 
20.39 Purwacll{;ler: J.!I mlnllr, 2. 

Senfoni. 
22.05 Program Ye kapanış. 

J • 6 • 954 SAl.JI 

ANKARA 
7.28 Açılış \'c program. 
'7.30 Günaydın. 

7.45 Haberler •·c hava raı><>ru. 
8.00 Karma Sllbah mtızııtı. 
ll.30 Valsler çeçldl. 
9.00 GUnUn N'll!nımı Te kııp:ınış. .... 

ll58 Açılış -re program. 
17w00 Asker saati. 
12.30 Caniye Ceyhun. 
J3.00 J.f. 8. Ayarı »e hoberler. 
13.15 Radyo salon orkestrası Şef: 

Sedad Ediz a) Robresbt: ope 
ret Potpurisi, b) Blzet : AI
Jeslcnne ıültlnden ad~lctto, 

11) zauder: Polka. d) Strauss: 
Polka, e) I.clıar: Eva TBW. 

13.30 Öğle gozetesl. 
13.4l R.adyo salon orkestrasının de 

Tamı. 

14.00 Hava raporu. akşam proı:
mı n kaoanı,. ...... 

16.~ Açıllf ve program. 
17.00 Deethoven: Ml manlır yaylı 

aaztar ku&rtetl. 
1'7.30 MunllCI Aracı - Sevim Erdi -

OllnOl Akıncı'dan benıber 
ş:ırkılar. 

18.00 Nurettin Çamlıdaı?. 
18.30 Rarlyo ile inııllızcc 
18.45 Tanınmış ııım şarkıları. 
19.00 M. S. Ayarı Te haberler. 
19.15 Tarlhltn bir yaprak. 
19.20 Muzaffer İlk.ar'dan film şar

kıları. 

111.45 Pini - Abllkl musahab-:. 
lll.55 Tanbur taksimi ( Rnıııp Tan-

ju). 
20.00 Elgar: MI minör ıerenad, 
20.IS ruıdyo ı;ueteal. 
20.30 incesaz (Eviç falsı). 
21.00 Temsil: 
22.00 Avrupa tonae:rl Tilrk kom:-

teıl adına konuşma. 

22.15 Saz eserler i. 
22.30 Biraz da dana ed~llm. 
22.45 M. S. Ayarı Te haberler. 
23.00 Proııram ... kapanış. 

iSTANBUL 
12.57 
13.00 
1:1.15 
13.30 
14.00 

14.20 
14.45 
l5.00 

18.00 
18.20 
11.30 

19.ClO 
Ul.15 
19.45 

Açılış ve proıram. 
Haberler. 
Operet fantazllerl. 
Ayten Arıkan - Kasım final, 
Peter Çııykonkl İtalyan Kep 
rlçÇIO$U. 
NlgAr uıuerer. 
Dana mtızıf:l, 
Kapanış. ..... 
Açılış n dana müzil:I~ 
SeTdlklerl tı.krlllar. 
Memleket haavları ese ve tıı.• 
blrıtCL 
Habtrler. 
Karışık. akşam müv.u;ı. 

Radyo ınccsaz be7ctl (Bcate-
11lcar) • 

20.15 
20.30 
20.35 
20.50 
21.00 
21.30 
21.40 
22.00 
22.10 

22.30 
22.45 
23.00 

23.07 
23.30 
23 4S 
24.00 

Radyo ıazettsl. 
Kısa şebır haberlerı .. 
Küçük orke5tra. 
Hepimizin ııaatL 
Şükran özer. 
Şiir dünyamm. 
Salih Dlnr. 
Semt eemt btanbul. 
Pl)'llTIO DünYMlndt. ıeztntı
ler (Oemal Retlt Rey). 
saz eacrıcrı. 
Haberler. 
Kambiyo - .Boru. ve ııroııram 
lar, 
Dans müzlfl, 
Duke Elllnııton orkettruı. 
Oı tar soloları. 
Kapanış. 

1 Z Mi R 
ıs .sa Açılif ve ıırogram, 
16.00 Zeki Of;uz. 
16.30 Frcddy Martin. 
16.U Kerim bert • Allettln ŞensoJ 
17.15 Dllf)ıca programların takdimi 
17.20 Lea Pauı Trlo'au Ye Ma17 

Ford. 
17.30 Küme caz cııcrlerı. 
ıs.oo Şarkılar. 

18.30 Zeybekler. 
18.4!1 Çiftçinin ıanll. 

18.55 Rl!J hııvaıarı • 
lfl.15 Padyo erkekler fulı. 
20.00 İspanyol müzıı;ı. 
20.10 Şehirden küçük haberler. 
20.15 Rad:ro ııucted. 
20.30 Piyano eolo Çalan: Sc.rlde 

narı as. 
20.45 Şartılann mnctrıısı. 
21.10 SelAhattın Ö2gU. 
21.30 Ege mltoloJlal. 

21 .40 Mozart ; Fa majör Obua'lı tu 
arlet. 

21.55 Yarın ne pişirelim? 

22.00 Fahri Kaoıa. 
22.30 .Borıa Ye proııram. 

22.35 Yayının ııonu. 

TEKN iK üNIVERSITESi 
20.ıs Açılı, .-o Tü rk musikisi. 
20.45 Program. 
20.46 Schubrrt: •R0&amunde• bale 

m üzlf:l, 
20.55 Bcetho•en : P'a mııJör, e. • Pil! 

torale• ~r.,nfonı. 
21.35 Mozıırt : 4 No. ıu •AT> tııı.rı~ 

ti. Çalan: Loc'll·enııuth kuar
teti. 

22 .. 00 Pro:;ram u kapanış, 

2 • 6 • 954 ÇARŞAMBA 
A N KARA 

'7.28 Açılış .,e Proeram. 
7.30 Glina:rdın. 
8.00 Sevilen şarkılar, 

S.30 M. s . Ayarı, haberler Te hna 
raporu • 

8.45 Dayram neşesl. 
9.00 Oyun bavalnrı. 
9.15 Edlth Pıar, Andre Cleveau. 
9.30 Sevim Erdi - GönUI Söyler, 

l.fuaıın Aracı, OönOI Akıncı, 
Ml'dlha Fldan'dan ba)-ram 
şarkıları. 

!1.50 Kadııı ses \'C saz toplulufu, 
ıo.ıs fnccsaz orun havaları. 
10.30 Behiye Aksoy. 
ıı.oo Daldan dala. 
11.30 Operetlerden &ıhncler. 
12.00 Asker E&ntı, 

12.30 Yurt tOrkülcrl. 
13.00 M. S. Ayarı ve haberler. 
13.15 Radyo Enlon orkestraın. Şet: 

iıbnn Özsoy a) Tosto: Serc
nad, b) Lchar: Tlyatroyn gi
diyoruz, c) Faushey nııır vals 
d) Llneke: İlkbahar ne ı:üzcı. 
sin, C) Lalo: Gitar. 

13.30 Öllle gazetesi. 
13.45 Radyo salon orkestrasının de 

va mı. 
14.00 Hava raponı, akşam progra

mı ve kapanı~. 

Hl!i8 Açılı• Ye proı:arm. 
17.00 Stmabat Ergökmen - hmet 

Uğurlu - Nermin Vural - Mus 
tara Sağyaşar'dan beraber 
şarkılar. 

17.20 Rl)-asetlcumhtır armoni mı21 
kası. 

18.00 Solmaz Tefmcn - Zıya Tat-
kent. 

18.15 l::ientrndlar. 
18.30 Radyo Ue inclllzcc. 
18.45 Piyano re hkntl.ndl! f!lkılar 

Okuyan : Fahriye Cııner Pi
yanoda: Muazzez Ollııtıı. 

19.00 M. 8. Ayarı ve haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprak 
19.20 Roger Rober •·e Angellnl or-

kestraları. 
19.30 Kl!yUn sııatl. 
19.45 Yurttan &cslıır. 
20.15 Radyo gazetesl. 
20.30 Hep neş'c, 
21.l5 Heptm1zln saati. 
21.30 Dans mü2lğl. 
22.00 BOyllk millet mecllslm~e bu

gUn. 
22.lS Ulvi Cemal fükln: L'.\ minör 

keman konçertosumı.m kı
sımlar. Solist: Erdoj!nıı Çaplı 

22.4.5 M. S. Ayarı ve haberlt'r. 
23.00 Pro;rnm ve kapanı,, 

iSTANBUL 
12.57 Açılış v" program. 
13.00 Haberler. 
13.15 Dans mUL~I. 
13.30 Fcrlha Tunceli Ye Samı Öz

knnlı. 

14.00 Radyo salon orkestrası kon
seri a) il.. Ketelbey, •Oallan
tıy• b) E. Urbach. •Mozartl
ana (Potpml) cı J. Schram
mel, •Viyana Viyana kalın. 
(Marş). 

14.30 Türküler, 
14.45 Kar~ık hafif şarkılar. 
15.00 Sevllmls ecsler - Sevilmiş şıır 

kılar. 
15.30 Nlkola RlmRk - :ıtors:ıkof 

•Şebrar.ato Renronlk ~~ilt. 
18.10 Oyıın havaları. 
1630 Daııs mtızıı;ı. 
17.00 Şarkılar. 
17,30 Viyolonist Jl'rrd Oarden. 
17.45 iti Piyano ile dans müZ1tl. 

18.00 Coşkun Kardeşler. 
18.15 Dllly Eckııteln'den şarkılar. 

18.30 Faruk Akel ve arkndaştarı. 
19.00 ııabrrfer. 
19.15 Radyo küme rasıt heyeti. 
19.50 Yakin tarihten bir sahife. 
20.00 vaısa davet. 
20.15 Radyo ıınzetesl. 
20.35 Rad)'O tiyatrosu Pcr1':ın Bey 

seyahatte Yaznn: Euıcııc Ln
blelıe. 

21.40 Ekrem Kongar. 
22.10 MUll tesnnUt blrllltl adını\ 

konu~a. 

22.20 Derrln Erbay, 
22.45 llabcrlrr. 
23.00 Pn>Gramlıır. 
23,QS Dans VI! Clll'I mUz!ğl , 

23.30 a) igor 6tra\'lıılll •Serenad> 
La Majör b) igor Stravlnakl 
Ya)11' ıazlar için konçerto. 

24.00 Kapanı,, 

i Z Mi R 
15.58 Açılış le proııram. 
18.00 Fikret Karahan. 
lG.30 Piyanist Carmen Canllero ve 

dana orkcatraaı. 

18 45 Radyo yurt türkOlul torosn 
17.15 BaşlıC'll procramlann takdimi 
17.20 Suzan Yaman. 
17.50 Aleııander Horodln: ikinci ıen 

ronı. 

11.15 İncesu:~ (Tahlrbuaellk taslı}. 
19.00 Haberler . 
19.15 ismet Çetırueı . 
19.30 Dlııkotelllnlz için blrkııç yeni 

ııllk, 

19.45 s~root saat. 
19.SO ı.ıart,a Amatl'den •Keman ao 

loları .. 
20.10 Şehlrdcn ki\çük haberler. 
20.15 .Radyo P.Y.tıtcsı. 
20.30 Yalnız kemençe (COneyd Or 

bon). 
20.45 Blzbl7e. 
20.55 bı sıow. 
21.00 Radyonun müz!kll bilmecesi 
22.25 Yarın ne ı>lı;lrellm ? 
22.30 Borsa 'Ve Program. 
2ı.3s Tayının ,ıoııu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış ve program. 
>0.18 Beethoven: Do mınor, ı No, 

ıu piyano konçertosu. 
20.47 Bnıhms: •TraJlb unrlQr. 
21.02 Tschaıkowsk.1: 81 minör, ı. 

•Pathetlque• renfon!. 
21.47 Obopln: ,Oç parça. a) Op. 53. 

No 6 Polonez. b) Op. t , No 2 
Notıürn, c) Op 64, No 2 Vala 

22 00 Program 'fil kapanış. 

3·6·954 PERŞEMBE 
ANKARA 

'l.28 Açılış n program. 
'1.30 ounaydın. 
ı oo Snllen ;arltllar. 
8.30 M. s. Ayarı haberler Ti! hua 

raporu. 
'8 .45 Polka ve Paeodobleler. 
9.00 Oyun ııanıarı. 

9 .15 Oarmen cavııııero orkestrası 
0.30 Da)·ram raalı, 

JO.QO Zeki ll.!Uren. 
10.is Şükran öur. 
l 0.30 Sadi Hoşı;eıı. 

11.00 Daldan dala. 
11 ,30 Saatinde bildirilecek. 

114!1 Saml:ia -re mambolar. 
12.00 Asker aııall. 
12.20 Ordudan habcrl~r. 

12.30 Yurltnn ııealer. 
13 00 M. s. ,Ayarı n haberler. 
13.15 Radfo aalon orlı:eıtrası. Şef: 

Sodııd Ediz a ı Decthonn: 
MönQat, b) Wccsay: Hazin 
Yalıı, r.ı Kromc: La Paloma, 
d) Dlume: Anneme fllrkı, e) 
Klose: Serenad, f) Leopold". 
Mncnr fnııtez161, 

J3.30 Öğle cazctesı. 
13.45 Undyo ııaton orkestrasının de 

vamı. 

14.00 Hnva rapGru, akçam progra
mı TCt kapanış. . .... 

18.58 Açılış ve proı;rnm. 
17.00 Oençlcrln k~I • 
17.30 Zehra K üçük - Fikret U{.'1lr-

hı. 
17.45 Serbest sut. 
18.00 Operet se•·eııler eaatl. 
18 .. 20 fnccsıız (Çifte fasıl, Acema-

flran - AcemkOrdl faslı). 
19.00 M. S. A)-ıırı ve haberler. 
19.15 Tarihten bir yaprak, 
19 20 Muzaffer Akgün. 

111.45 Dlnl - ahlfikl muaalıabl!. 
19.SS Vlolonscl takalml (Zeki DU)' 

gulu), 
20.00 Erdoıtan Çaplı'dan kemnn eo 

ıoıan. 

20.15 Radyo gazclesl. 
20.30 .Munlll Mukadder Alakan. 
21.00 Kahramanlar &CCl)'or. 
21.15 Marşlar. 
21.30 Spor gazete61. 
21,45 Asuman Arsun. 
22.0 l'!mnlyet saati. 
22.15 Operaya davet. 
22.45 M. s . A)'llrı Te haberler. 
23.00 Program ,.e kapanış. 

ISTANBUL 
12.57 Açılış n program. 
13.00 llaberler. 
13.15 Dans mlizıııı. 
13.30 Sabite Tur. 
14 00 Knrışık hatır ~rkılar, 

14.15 TfirkUlcr. 
14.30 Dııns müzıtı. 
14.45 Şarkılar. 
15.15 \\', A. Mozart •Piyano l:on-

çertoeu• •Do majör> No. 25 
15.50 Çocuklar için karagOz. 
16.00 oyun havaları. 
16.15 Karı,ık mllıo:lk. 

16.30 Snilmlf Besler - Sevilmiş pr 
kılar. 

17.00 Radyo tiyatrosu Delinin Zo
nı - Yazan: Nazım Kurtıın
llı. 

17 .30 Dans ve caz mtl?.lğl, 
19.30 Viyolonist Danaş. 
18.20 Zlranı snntl. 
18.30 CelAI inceden scvdlılln!z f!\r

kılar. 
l!>.00 Hnbnltr. 

19.1!1 Herkes tein müzik. 
19.30 Viyolonist Darşııv. 
19.4S İleri Ttlrk muslklal l:ü~ıver-

ntuan demeti toplul\•ı;u. 

20.15 Radyo ıaı:eteıl. 

20.30 Kısa şehir hnberler. 
20.15 Robcrt Penıhya (Plynıılstl. 

al J . Ph. P.amMıu Tem \'C Vrr 
yasyonlar b) P. Chrpln Nee
ıurne ve Etude. 

20.50 Dünyada bu harta. 
21.00 Safiye Ayin, 
21.30 Tarihi rıkralnr. 

21.40 Milzlk mecmuası. 
22.00 Muzaffer Birtan. 
22.30 B Uyük vırıuozlar (Vlyolonıst 

Jclıudl Menuhln ), 
22.45 Haberler. 
23 00 Kambiyo - Bor~a ve program 

lnr. 
23.07 Knrışık ı~ıırlf şarkılar, 

23.30 Dans ve caz mııııcıcı. 
24.00 Kapanı,,. 

iZM i R 
1!I 58 Açılış Ye 11rogram. 
16.00 Zeybekler. 
16.15 Eddoardo LuC'chlna Tango -

Vela orkcslrnu. 
16.25 Güzin ErgOn. 
16.45 Çcşllll dans orkestralnrı. 

17.15 Başlıca programlann takdimi 
'il~.20 Muharrem tl'naı. 
17 40 Dlrkaç ııüzel ml'lodl. 
17.50 Radyo yurt türklılerl korosu 
18.20 Serbest g.u t. 
18.30 Btthıı.)'llt Orhon. 
19.00 Haberler. 
111.15 İzmir Türk musikisi cemiyeti 

19.45 Polkalar. 
19"50 Piyano musikisi Çalan: :Mlh 

ter Çelebi. 
20.10 Şehirden küçllk haberler. 
20.ıs Radyo ı:a:ı:etelll. 
20.30 Ahıriet Şcnses. 
20.50 Spora dair. 
21.00 Şansımızı deneyelim. 
2125 izahlı Opera: Palyaço. 
2J ~5 Yarın ne plşlrcıtm? 

22.00 ı;mın Oündüz. 
22 30 Borsa n ıırogram. 
22.35 Yayının sonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış •·e Türk musikisi. 
20.45 Program, 
20.46 \Vagncr: •Tannhatıcrn uver 

t11rü. 
21 .00 Scbubcrt· Sl minör, 8 •Bit· 

memlş• lll'nfonl. 

21.24 Bclıumann: <'Salr Aşkı• - U
edler. Söyllyeıı: Tenor waıt
her Ludwlı:. 

21.54 Brahma: İki Lled Söyllren: 
Bariton Hdnrlch Sehlusnus. 

22,00 Program ve kapanış. 

4 -6-954 CVJJlıl 

A N KARA 
7 .30 Açılış n Kuran-ı Kerim. 
7.(0 Clllnlln ııroı;rıımı. 
7.45 Günaydın. 
ı.oo Sevilen türlı.Ultr. 
1.30 M. S. Ayarı haberler Te ııa

Ya raporu. 
8.45 .Rltlınlcrle l!f.ş'e. 
1.00 Haydar Tathyay'dan oyun 

lı"vaları. 
11.15 İ.&panyol yıldızlan. 
9.30 Nermin DErLmçay • F1krtt U 

iurıu • Zehra KUçük - Uhl• 
.::re Helclmcı - Solmaz Tefmeu 

1 .50 inceaaııla köçekçeler. 
10.15 I>aTul - Zurna ile oyun ba• 

Taları. 

10.30 Yurttan eesıer. 
ll.00 Daldan dala. 
11.30 Saatinde bildirilecek.. 
11.45 Vala n tanao programı, 

12.00 A,ker aaaıı. 

12.30 Nevin Demlrdöven. 
13.00 M, S. Ayan n haberler. 
13.111 Radyo 1111loıı orkeıııraıı. Sr-1: 

:tlhnn Özaoy a) Leon Onallo: 
Pal}'llÇO operasıııdan fantezi, 
b) Blon: Çiçeklerin fııııılc.1 , 
cı otrenbach: Barkarol. 

13.30 öıtıe gazetesi. 
13.45 Radyo alon orkeatrnaınıu dt 

Tamı. 

14,00 HaTll raporu, akşam proı;nı• 

mı Ye kapanış. 

*** 11~8 Açılış n program. 
17.00 Tenor Jnn Pterce. 
17.lS Turban Kanıbulut. 

17.30 Piyano eololan • 
17.45 Küme faslı. 

18 .. 15 a) Ooldmark : Klly dansı. b) 
n. Hıırrıa: .nıtlmler. c) Han
son: Yaylı gazlar flüt ve harp 
için serenad. 

11.45 Gôn\ll Söyler. 
19.oo M. S. Ayarı n haberler. 
19.15 Tarihten bir yııprak, 
19.20 ı.ıüscte orkestraları. 
19.30 Köyün caall. 
19.45 Yurttan 11e1ler. 
20.15 Radyo ııazetesl. 
20.30 llatı Eruıtrtımanıarlle Türk 

mUzlltl. 
20.45 Rad:ro küme aazı. 
21.00 Slyut ıcmal. 
21.15 Sıdıka Çandarlı'dan dans f&? 

kıları. 
21.30 Tarihimizden seçme tıkralııor. 
21.40 Dana mUzlfl, 
22.00 DUyilk Millet Mecllılndı bu-

.ııtin. 
22.ıs Sevim çanıayan. 
22,45 M. s. Ayarı ve haberler, 
23.00 Program -re kapanış. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış ve program. 
13.00 Haberler. 
13.15 NeŞCll melodllt'T. 
13.30 Afife Edlbo{'.lu. 
ıt.oo aı Clııt·.de l>t'bussy •Mchrııp• 

b )Fraıız 1.A'har •Lültsemburıı 
Koıım vals c) Zdenko Flblş 
•l'ocın> d ı Edward Mac Do'lll"d 
•lkl parça• e) Drtgc •Senr-

nad• t) P. Ça7konkı Vals. 
14.30 ,Dans mUZlğl. 
15.00 Mustafa Cağlar. 

15.20 Film yıldızları. 
15.40 çocuklara karagöz. 
16.00 TtlrkUler. 
IG.15 namabaş Von Oetzl ortı-st· 

ra.sı. 

16.30 ŞarkılRr 

ı 7 .oo Radyo tıya lro&u Ha:r:ıı ı n 
Hakikat - Yazan : cıaude .tınd 
re Fuı:e. 

.17.30 Dans müzll':I. 
17.45 Oyun hayaları. 
18.00 Oı>eret melodileri. 
18.15 Hasan Tunç. 
18.30 Konııoma. 
18.40 Mehmet Akttr ve ıırtadasla.-

rı. 

19.00 Habfrler. 
19.15 Radyo senfoni orl:eatraı;ı )'on 

aerl ~f: Cemal Reşit Rey 11) 
Johann Sebutlan Bnch •Do
maJör• auıı b) Jules Muse
ne •Sccnea Plttoresques>. 

20.oo Saz eserleri (Cevdet ç.'litl•. 
Vecihe Dnryal Mesut Cemil, 
Sadettin Heper'· 

20.15 Radyo gMetesı. 

20 30 Kısa tehir haberleri • 
20.35 Tülin Korman, 
20.50 Şehirden fehln~. 

2 ı .00 Haftanın al rast icmali. 
21 .1 5 Radyo kl"6lk Türk mualkbl 

toıııuıuı:tı. 
22.00 Konu~ma, 
22.10 Viyolonist Zlno Franccscattı 

Ernest Cheuason <Prem" 
22.30 Cıız ı;e,·enlerln saati. 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo - Borsa TO program 

ıar. 
23.07 Dans mü"1ğl. 

23.30 Opera aaatı coaetano Donl
Y.ettl'nln •Ala:nn kıvı• Te 
•Don Paaquale• operalarından 
Parçalar). 

24 00 Kapanış 

. Z Mi R 
15.58 Açılış \'e proçram. 19.l!i İııcesar.: (.Mahur rastı), 
ıa.oo Salbe KUçükoğullan. 20.00 Morlaıı /ındcrson'dan fan ıo 
16.20 aı Wagner: I.ohcngrln Uver- lolnrı. 

tür b) Tchalkowııky: C:ıprlc- 20.10 Şehirden kOçük haberler. 
cıo İtallen. 20.ıs Rad,-o gazetesi. 

16.40 Suzan Taşs(;ken. 20.30 İsmet Yazar. 
17 00 Fraıısız şarkıları. 21 oo Haft.'lnın sl)·ıısl ıcmaıı. 
17.15 Bn~lıcn proı;ramııırın takdimi 21.15 İzahlı Türk musikisi. 
1'1.20 Oençler konuşu)'Or. 21 .45 Ej;lencell fıkralar. 
17.30 A>1ılln Yılmam - Osmnn Til 21..55 Yarın ne plfirellm" 

rc11. 22.00 Oüler Özgeçlt. 
18.00 Modem Caz ork<'.straıarı. 22.30 'Borsa ve progrnm. 
18.30 Kemal l\.lısırıı. 22.35 Yayının sonu. 
19.00 Haberler. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış Ye inlılı mür.lk. 

HıızırJıyan -re Takdim eden: 
Ömer Umar ~c.rler: aı B<'rlı 
oz: Pnntastlk Senfoni, Op. 14 

b)Tschaıkı)Waky: Re maJOr, 
Keman· konçertosu, Op. 35. 

22.00 Program \'e kapnnış. 

-·~---~· ~----------

5 • 6 • 954 ClJltlAR 
ANKARA 

ESİ 

7.28 Açılış ve program. 
'1.30 Gllnııydın. 
7.45 Haberler -re hava raponı. 
ll.00 Karma a:ıbah mUzl!I. 
8.30 Ro=lnl: L6 Boutıquıı fıın:ııs

que bale müziği. 
9.00 Günllıı programı ve ltrpunış. 

*** 11.M Açılış ve prognım. 

12.00 AskC'r saati. 
12.30 Sevim Tan Orek. 
13.00 M. S. Ayıırı ve haberler. 
13.15 Yeni dana plAkları. 
13.45 Piyano refakatinde şarkılar. 

Okuyan: Behiye Aksoy Piyano 
da: Nihal Erkutun. 

14.00 Radyo bağlama ta'l:ımı. 
14.20 Neşeli hafif müzik. 
15.00 Kayııı nİel:tuplnrı , han ra

poru, akşam prOirl&ml >'e ka-

panış. . ... 
JG.58 A~ılış ve program. 
17 o Radyo çocuk saati. 
18.00 inccsaz (Hicaz faslı). 
18.30 Radyo ile fıı:Jllzce. 
18.45 incesazıa o)'ıın havaları. 
19.00 M. s. Ayarı ve habulcr. 
19.15 Tarihten bir yaıırak. 
uı.20 Cevriye Ceyhun. 
20.00 Mandolin kuarteti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 .Kısa•sPOr haberleri. 
20.35 Hnrdn • Re maıor •·lyolonsel 

konçl'rt0$ll. 
21 .00 Hafta aonu sohbeti. 
21.15 Hafta sonu proııramı. 

22 45 M. s. Ayarı ve haberler. 
23.00 Eillence yerlerini geziyoruz. 
23.45 Pn>Gram ve kapanış. 

i STANBUL 
12.57 Açılış u program. 
J3.00 Haberler. 
13.15· Necmi Rıza Ahıakan. 
13.45 Radyo salon orkestrası kon

ı;ert aı A. Tbamaa Ra)'monıı 
(Uvertür) bl Mlchlela Karan 
lıkta Huaeler (Suıerııdl c) 
Aub Wlnter Çaykovakl'nln 
Vals Hatıraları (Potpuri) dl 
P. ·Marquına ispan)'ol Dansı 
( Passadob·eı. 

14.15 Danıı ınü2J41. 
14.30 Saz eserler! (!liubar Tekray 

- Ercllment Datanay). 
14.50 Ilaftanm programı. 
15.00 Ekrem JIOr . 
15.15 cu müzıc-ı. 
15.30 fk:yl!mlş uslu - ScTllmlş 

(!artılar. 

16.00 Edlth Pıarr'dan 411rkılar. 
16.15 MuallA Ollk.çny. 
16.45 Umberto te Nora Moralee or

Jte.traları . 

17.00 Kadınlar fasıl heJetl. 
17.40 :ıtayıp mektupları, 

17.45 Oöçmcz ı.ardrflu. 
18.00 Necdet Koyuttırk orkestrıısı. 
18.30 B:ılo sahnelerinden. 
18.4S Şfltrü Tuııar n arkadaşları. 

19.00 Haberler. 
19.15 Zeki MUrrn. 
19.45 Viyolonist Hanı Wllk. 
20.00 Saz eserleri 4 Enıse oan, .Pul 

ya Ataydın). 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 Kısa şehlr lıabcrlrrl. 
20.3!1 Optret dünyasından. 
20.50 Konuşma (Hasan Dcdrcttln 

Ölgrıı). 
21 .00 Mefharet fıldırım. 
21.30 Dın1e11cl ıstülerl (llnflt Da-

tı müziği) , 

22.0 Afitap Karacan. 
22.30 Deyaz Perdeden müzik, 
22.45 Habt.rler. 
'.l3.00 Kambiyo Borsa Ttı proıınım

ıar. 

23.07 Karıfık hafif Gf,rkılıır elanı 
n ca:ı; müzl(ıl. 

24.00 Kapaııış. 

i Z M 1 R 
14~8 Açılış ve ııroı;ram. 
15.ı>C Mükerrem Daydan. 
15.30 a ) Deetbonn: Pathetıque 

piyano sonatı b) Beethoven: 
Fa Majör Romence • Keman 
için, • 

le.oo .Küçük dlnleyldlerle başbaşa 
H.45 Başlıcn programların takdlml 
Je.50 Fahri Knvnıa. 
17.20 Opera mt'lodllerl. 
17.45 Radyo yurt ttlrkUlerl korosu. 
18.15 SeYlm Tan Söylüyor. 

18.30 
19.00 
19.15 
20.00 
20.10 
20.15 
20.30 
21 45 
21.50 
22.30 
22.35 

Niyaz! Erden danı orkutruı 
Haberler. 
Radyo kadınlar fıslı. 
cumarten S()hbell. 
Şehirden küçük haberler. 

Radyo ı:aııotesı. 
Dinleyicinin uatı 
Yarın ne pişirelim? 
Suzan Yaınan. 
Bora& TC ıırogramlar. 
Yayııun aonu. 

C\\t.\tt. Olan.\) 

ALMANYA 
A.F.N. 000 kw) ...... 547 

11 (100 ltw) ...... 344 
(50 kwl ...... 271 

Baden • Baden C70 kw) 295 
Berlln Riıı.s C300 kw) 303 
FrankCurt (100 kw) 505.9 

< 10 kw) 48.47 
Hamburg 000 kw) 308.9 

il 47.81 - 41-15 25.44 
Münich cıoo kw) ...... 375 
Stuttgart 000 kw) ...... 523 

ClO kw) ...... 49.75 
DESİZ.\ŞIRI 
20 kw ......... 1964 - 25.44 

AVUSTURYA 
Viyana 1 ...... 48.78 • 2548 
R. W. R 
Viyana 000 kw) ...... 397.4 

11 cıoo kw) ...... 388 

BELÇİKA 
Brüksel l (1:50 kw) ... 483.9 
Brüksel 11 050 kw) ... 324 

DANiMARKA 
Kopcnhag 1 C150 kw) 1224 

11 Cl50 kw) 49.50 
Kopenhag J1 <60 kwl 282.8 

FRANC~ 

PARİS - İNTER 
Allouis (250 kw> ,._ ... 1829 
Nice ı C60 kw) ......... l9'J 
NATİ01'.'AL 
Paris ı CIOO kw> ...... 347 
Bordeaııx 000 kw) ... 249 
Marscilıe cıoo kw> ... 422 
Strasbourg 000 kw ) .•. 335 
PARİSİE~ 
Paris <100 kw) ......... 280 
Lille cıoo kw) ......... 218 
Llmogcs 000 kw) ...... 379 
Lyon <100 kw) ......... 498 
Rennes cıoo kw) ...... 445 
Strasbourg Cl50 kw) ... 258 
Touıouse (100 kw) ••• 318 

HOLLANDA 
Jlilversum I Cl20 kw) 402 
Hilversum il C120 kw) 296 

İNGİLTERE 
e. n. c. 
Saat Dalga urunluğu 
6.30 - 8.15 ......... 48.43 
6.30 - 8 .15 ......... 4}.49 
6.30 - 8.15 ......... 3188 
6.30 - 8.15 ......... 24.80 

12.30 - 17.30 ......... 13 9'1 
12.30 - 18 15 ......... 19 82 
12.30 - 19.30 ......... 16 84 
12.30 - 22.15 ......... 1985 
18.00 - 23.00 ......... 25.12 
2000 - 23.00 ......... 4098 
20 00 - 23.00 ......... 31.88 

iSPANYA 
Nı\TIONAL 
Madrid 020 

iSVEC 
kw) ...... 407,1 

1 
Motola (150 kw) ...... 1571 
Sundsvall 050 kw) ... 505.9 
Gothcnburg (150 tw) 306.1 
Hörby (100 kw) ...... 2M,'1 
Falun cıoo kw) ......... 24:5.3 
Stockholm C55 kw) ... 388,1 

iSV/CRE 
Schwarıenbourg 41J .~·31 .4& 
AJonte - Cenerl (50 kw> 5.,8.tl 
Bc.romunster (150 kw) ·56'7,1 

iT ALYA 
NATİONAL 
225 tw •• •• •••••• •••••••• 457,3 

150 kw •••••••••••••••••• 833ı'1 
205 lı:w ..................... 225.4 
İKİ.SCI PROGRAM 
150 tw ,, •.•..••.••••••••.••• 3!5.S 
70 kw ••••••••••••••••••••• 269 

5 kw ••••••••••••••••••••• 4'7,92 
LÜKSENBURG 
Lükscmburg (150 kw) 12!J3 

• n cı50 kw> 208,6 

NORVEÇ 
Oslo (100 kw) ......... 47'1 

• (100 kw) ......... 228 
(60 kw) ......... 1376 

11 no kwl ......... 13 85 



ıc. s 
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Ü~Umet programının metninin son kısmı 
\ 'lle1:?an Mcndefcs bu unan umumi şiklıyeti kanun ı tandaşın muhabbet H ıtımadına 
.._,_!lııııd~ 1 ıun UU)ük değı~memis olduğu halde a zan da)anan bır ıdarc sisteminin ta· 
ı;.~ okunan hükiı- hadde indırmış bulunuyoruı Ka tıakkkuk cttırılmc:.ı oımu~tur. 
~~ı ~ hastaraCını nunu stir'atic çıkarmak :tiıksck Dığer lmme hizme:lerınde o·-

bqd~ 1 nugüıı de he)etınizc me\du bır kcyfi~et duğu gibı ndalct 'e idJre işle
'l'lıt.ı 1

l or 'c metni olduğu gıbı cinilmlizdeki ~,ııarda •inde de hizmetleri r.ıliınku:ı. 
~e~ tcdt! k• memleket ormancı:ığını kıymet· mertebe halka yakla~th"mdk ye 
~•ha •mc l kaldı- ıendırml'k i~in gereken tcdbıı'- buııl:ırııı ıfasmda _ üı"a~. inli-
• ~t ı;:~·· 'ergısinın lcri pt'ydcrpey almak•a dc\•ıım I tam, ad elik \'e \'erinı lili:- .sağla· 

etme " ) ılında il· edeceğiz. nıak dort l ıldanberi sarfettiği-
L ı ı it sureliy e bu il~ \'Y ~Cll.IGl:\IJZ miz gayret'ere i tikamet vermiş· 
caı:~aınıHe taslı- :Memleketimizin ge:ıiş bır i • tır. Bundan böyle de çalı~m:ıla-
lle ısı h a.et 'e ın· lıh a şubesi \'e sene• k:ı~ nağı rımıza a) nı istikamette de\ am 

'6 ~ a~ edece ımıı o'an hay' ancılığımıZJ otedcnbc- edeceğiz. 
tce '1 ınış bulun- rı ehemmiyet \'ermekte) ız An· S.\GI.IK 

;.ı~ \ esa~ rı haıır- cak hır istihsal \'e en·ct kayna. Sağlık hızmellen sahasında 
b r ası•as,z Hrgi e ğı o manın yanında, ha~\ancıtı· I dort ) ı' zarfında ) apılan çalış-

ı o ac~ılnzume hali- ğımız bugun baş'ıca gıda madde-, ma ar \ e e de edilen netlccl:!r 
..ı-ı ille \e z::manl:ı ıerımızle sanayiimizin muhtaç verımli \'c pek blı) ük olmu~tu!". 
, sıne ça ısıla· bulunduğu ham madde!c:in k ) • 9:>0 ) ılında sağlık :ıı-crı ıçin 
°' !lıiıJn ., r.ağı olmak bakımından bil'dcn- tahsıs edilen 60 mil) on ı. ra) 3 
eden ııı ı;cınci gru- bire ~eni bir ehemmiyet l:ıızrın· mukabil 1954 de 128 :.~ılyoı1 Ji 
t ın10 uaıneJ.? ve ıs mış bulunuyor. ra tahsis edilmi~ bulunduğuna, 
deı're:sa .ı suret· 1950 yılında me:nlckclimiıde dcvır alınan 16 sağ'ık mcrkezı-

~ illa a e )ilpac;ığı- mevcut ha)van miktarı 48 mı nııı 242 ye, yatak aded!nin 7759 
il bıt' rının bıı~·ıca ) on iken bugün 64 mı ) ona l tik dan 15.871 e çıkarıl mı~ olduğu-

ını tcskıl et- sclmış \'e hay\•an ihracı da ~on na, sııdece 7 aclettC'n ibaret bu· 
~ 111ııtı derece tahdit edilmış o'masına lunan \ ercm ha:. tane ve p:n·iyon 
~~ur 11 •nkı,a[ı b:ı- rağmen memleket ıhtıvııçla:ınrn !arının 84 c ,.e bunlarfaki yatak 
n ıııı.~~ ınalümu· tatmin edilememr. ı "İl>ı bır me· adedınin de 1097 den 63:'ı7 ye 

uııkıı i · k' nıuamelc ele olarak karşımızdadır. ~ıkarıldığına işaret etmek ı.a~·ık 
~ııı Q~ il \'C tat- Fı hakıka butiın ı::tih lik mad- .ahasındakı gayretler miı.ı açık-

l nuy
0 

ıı·ınağa ka dclerınde o'dı/t:u gibi mc.m:eke- ça gö,,tcrebllir. 
'tl ef truz.. , timızde haY\'an ar~ı,ının oüyük Önilmilzdeki devre uırfınd:ı 

e bu te atll'lm cdıl· hır hızla de\•amı, artan ihtiyaç. da ağlık sahasında giriş.l(!n bu 
~bi.itun l'~ıııc tc\clh !arımızı karşılayabilmek ıçin hay gayretlerimize de\·am <.!decegımi? 

ıı takı 8Yetıcr ta- vancılığımızı sür"at'e inkişaf et· gibi milli ağlığın \'e onunla çok 
ll'lı~ buluna- tırmek uıruretini ortaya çıirnr- sıkı bir irtibat halinrle bulunan 

t ~da~ı mıs bulunuyor. nüfus artımının kıymet ve ehE-m 
'."tt llıtı d a:, Hayvancılığımızın istikbo'ıni m'yctini gözl:inünde t!ltarak va-

l'trın: kı.ara göı ş'ddeıle alakadar eden bir mc· tandas sağlığını mutlaka koruma 
11ıt,1~ olur. sele de ziraat araz.isinin rn:o ye 'e bu hu5ustaki çalışmaları köy-

t 4ibet1ı Unda, hü- nazaran l'Üule 40 nlsbetinde art- lere kadar götürme i•ararındô1.
e Oluna tedbirleri mı o'ması ve daha da artmakta yız. 
~ k,01.~ ~etıccler, de\'am edeceğinin süi>lıesıı btı
)U t ra~kı •Yas ol· lunmsı ve netice o'arak mer·a

EGİThl İŞLEP.l 
)Juhterem arkadaş!ar, -imdi 

de maarif Jslcrimize ~e t'ceğim: !Uııij cııt \'e .~ııem- larımııın sür'atle daralmakta ol· 
r, 8 dUrur ma masıdır. 

lıtrı tJ~' ınevıuda İşte bu sebepledi:- ki enlaıısif 
n lat ııo .1f etmekte haY\·an yetiştiricılığini'l sur'atle 

tr...,,~t u,~ ~kası leni inkişafını temin etnıek, heı· ba
ı,""'1 p0 ıtıınde dık· kımdan daha §ümuı u ve genış 
it llın ıs 1:a .olacak tedbirlerin tatbikıne gi!·ismek, 
~er a etını sa- hayvancılık kredis'•ü siır'at'e art 

' ı e(~ k:dar hal- tırmak, nes'in ıslahı içi·ı gerpk· 
baı e~ lık bı>ğ- li ) erlerde sun'i tohumlııma ıs
~ ~ a erken ıkı tasyon:arı vucuda getirmek ve 

l: ~ ıstıb bır devre hastalıklarla mücadeleyi ~iddct
'ıt iaıııda saı eden lendirmek kararında\ ız. 

' a•t • <et er • ır.rı 'OC Geçen dbrt yıl zarfında, maz.i-
i ~•bı eh arası:'lda den ıntıkal edip gelen çesıtli 

5 bu• ell'lm.yet muşkü ler \e sakım itırat 1ur cid 
lllt:tıed·Unınamız dı çalışma'arımız mU\'acrhe•in· 

~l l ana ır de birer birer yenilerek yuruun 
• 411 hub ;ı:ıa \'C her tarafında hususi te ·ebbü:.ün 
~ Yon~batın ıs· de muessir iştırakiy:e yeni ) eni 
e ı:e01 lizer.n- fabrikaların. termik re nıdı·oe
tl,aı S \'alı~ına· lektrik enerji santraI:erinin, ha· 
b~, Pilin ve raj ,.e benzcrı muaıza:n tr isle-

b 11 c.ı IllC\ZU· rın teme 'eri atılmış ,.e inanılmaz 
U!J:J:~ktadır. bır Şe\k \e sayre~e bunların in· 

u 1 ta-.5. şa arına girişılmi~tir. 
anı ,1~ır itına YOLl.AR, KÖPRİİLEH. 
a ,1 lcc .. ı.iı.\ı ~~l.A n 

t n 1 tı-dı ı Yapıl n \e )apılmJk'a olan 
c g 1 til·ı ne- \'Ol ar 'r kopru er. lıman'ar ı · 

:iret saı·· kele 'e barınak ar \C ha\a mc~-
c the . danları bu fabrika. baraj \'e san 

:•ıııuau ının Yet'ı traller e bır arada düşünı.ile::ck 
bteı, :ı da. ti!. o ursa biıtün bunların ancak \'e 

ı arın t~ ve ıyi ancak iktidarınız tarafından yurt 
t.İ ~tlrı sh,sı su· hizmetine \'e mil et refahına ve· 

~~~lııııı ~ı1 ırt~ı- rilen ehemmiyet \'e neticeye kar 
,, a Pij!l ı u seıtıı. şı duyulan innancın büytiklüğli 
~-~hr. Calı~nuı ve derinliği sayt'sinde tahakku~ 
~-S'tlt ALI ettirılmekte olduğu anlası!ır. 
~ ~ dUııya Bü) ilk çaplı muazzam inşaatın 

f.h.lltı \'t Paınuk yanı ıra köy yolları \'e kö)' su-
~'"llti de~:~uk ıh !arına \'enlen ehemmiyr.t "e e!· 
\."'- cyı al- de olunan muvaffaklyetıi netice 
~ ~ın b ı ıeri de hatırlatmak yerinde ola-
~·ı lllli aş ıca caktır. 

ı 'ttrı iil~ade e., Önümüzdeki çalışma de\Tele· 
'he ıııe),.re \e rinde yalnız bugün ba lanmış o-

\~ 6 ili tıeb acılık, lan islere de\·am etmek dcğıl, 
'tı ~ ftetıın atıarı, a) ni zamanda yeni yeni ham ele 
:11;~ da. ve ve bı.- re girışmek her çeft imkAnlar 
... ~tı ve ehem dan istifade ederek zirai ve u-
~;~ lla ieçtı ı:~nls nai kalkınmamızı !uzlnnaım1ıık, 
~~ d •rasıtıd ~~nıiz yallıırıınızı, barajlarımız. liman

bııb 'ttc~lna ır: larımızı, hava meydan~arımııı, 
~ 11ba.t tohe lıır köy yolları Ye içme sularını y:ıp 

~ t,, hır ı'" Umu mak ve köy me:.kenlerınin inşa-
~ ı~ lktıd"1 ra. sı, köylerimiıın elektri:c kavu~· 
ı:"lt\ı • ıO.:~ za· ması jçin gerekli tedl)ir eri al-

Hür Ye müstakil bir millet o
larak yaşamanın teminatını yal· 
nız memleketin maddi kudret \'e 
takatınde değil, ayni zamanda 
miş olmamı1.a rafmen maarif hiz 
metlerine 1950 nin 197 milyon 
lira ına mukabil 1954 yılında 313 
mılyon lira tahsis etmiş bulunu 
yoruz. 

İktısadi tedbirlcrimlıin müs
bet neticeleri \'e mali takatimiz.
de hu u'c gelen inkişaf üıerıne 
onUmuzdeki devrede, bütiln ida· 
rı hızmet ~ubelerindc olduğu gi. 
bı, maarif sahasında da. iktidarı· 
mızdan ene iki de\ irlerle muka. 
ye e edılemiyrcek derecede hum 
mnlı harekeı:ere ~ıri~ınenin za· 
manı artık ge lmiş bulunmakta. 
dır. Ge'eeek yıllarda, hıı ~aharla 
~·ok mı.ihlnı nctıcelcr elde edı:cc 
ğimizc!en emin bulunuyoruz. 

·~ il\ \',\Ti 
Geçen on dört ) ı. zarfında 

nıemlekctımıun kn uştu!'.u biı · 
)'Uk iktı~adı in ki af 'e ış hac
mındc mr} dana gcle:ı art•ş ı,çi 
'e ış\erl'n ınunasebet erir.ı i'·tı

dorımıulan c\\ elkı ıaman :ı J 

nı belle <;Ok daha ehem mı) c:Jı 
bır hale gctırmış bulunmaktadır. 
Bıı sebeple önünıüıdeki df"\'l'C· 
!erde de iş\'ercn 'erinıiz't! işçi ınii 
r.asebeı:erinin içtim:ı ı <ı<la!et 

prensiplerine uygun olarai: ka
nun Ye niıam yo'larıj'!I.! düzen
,enmesıne bilhassa di:.kat w ıti
na i:Ö:.terilecpktir. 

DIŞ POLiTİK .\ 
Dı~ siyasetimize gelıntc; 
Takip edt'ceğimıı dıs :ııya:.et 

hakkında da uzun iı.ah!ara ;ir;ş
mek istcmiyoruı; çıi:1k1.ı dör:.) ıl
danberı dış munasel>:etıerimızi 
idare eden ana prensır:er, her 
'csıle i'e iıah edilmiş olduğu 
gıbi; bunların ıvısıı tatbik edil
diği \'e ne gıbı miisbct netice
ler elde olunduğu da, mem:eket 
içınde \e dışında, tamamı)le ma 
!Um bulunuyor. İktidara geldiği· 
mıı zaman, dünyanın yegane ınü~ 
terek emnb et teşki!Atı o1an .\t
lantik Paktı dışında bırakılmış 
bulunan memleketimiz. iki yıl· 
dan aı bir zaman zartında bu tes 
kilat içinde ) er almı~. \'e böyle
ce kendi emniyetini ve müdafaa 
imkanlarını çok ı:enis nisbette 

hodan Kore'de miıEterek emnl· 
yet cephesinin kurulmasında 
Türkiyenın takip ettiği faal \ e 
dürüst siyaset, o günden bugü
ne kadar her me elede tcce.li 
etmi3, ve dı~ siyasetimııin sıığ· 
lam \'e insanı prensiplere bağlı 
olduğu umumiyet e kabul cdil
mhtir. 

l\lü terek eınııi) el mcııe'csin
dcn bahsederken, bu lıusust.t 
~imdh·e kadar nıııddi \ e mı\nevi 
büyUk fcdakftrhklar :ı apmış 'e 
) apmakta o an Birle-ik Amcri

bakımından da zaruri added!) O· 
ruz. Şimdı)e kadar olduğu gibi 
milli :_:e'lrimiıin arttığı nisbet
lc ordumuza ayırdığımız tahsisat 
da artacaktır. 

BUyük dostumuz Birleşik A· 
merikanın ~ayanı şükran olan 
maddi \'e teknik yardımlarından, 
müşterek anlayış ıçerisinde da· 
ha geniş olçUde Ve daha sür'at· 
e istifade imkanlarını temine ça 
lışaca!!ız. 
· KARA ~.\PA~ lll'DUT DiŞi 

EDiLECEKTİR· 
kaya karşı şükran ve nuh3b~t- Önumiızdekı dört ene zarfın· 
ıerlmizi ifade etmek ' ~ ka:·şıhk- da bütçelcrimiı 'e de\ let gelır
lı itimat 'C görlis r.ırliğınc ll3· leri :ıenıden bü)uk bır inkişafa 
)anan bu mlinasebetıeıın hergun mazhar olmuş, kara sapan \'e 
daha ku\•\'Ctli inki~.ıCmc!:ı,1 du~- ka~nı Türkıre hudutlarından ta
duğıımuı bahti:;arlıgı bc'irtmek mamen dışarı atılmış; ıiraat, sa 
isterız. nayi \'e madencillk saha'arında· 

Dost Amerika Bır!eııı'• De\ iet- ki ı.:.tihsalatımız ihracat \'c dış 
leri hükümetinin ,.e 1'a'Rının sa- ticaret hacmimiz bugllnkiı sevı· 
yın Rcisicumhurumuıa .eo:ı seya· yesine nisbet'e birkaç mislini 
hallerinde gösterm:s oldı.k'aıı bulmuş; hayvancılığımız çok 
samimi ve sıcak kabul 'l urk mil- münkesir hale getiri'miş; k<ly :;ol 
!etini minnettar bırakmı~~ır. ları \'e köprılleri inşaatı büyük 

parça daha 
olan surlar 

Hergün bir 
harap 

* E:.ki ve Yelakar ınlıtlcC!kiıı1iz ni~bette ikmal <'dllnıi ;yol selı~
Fran a ,-e İngilterıı iL her saha· kemiz pek ı.iyade genişletilm~; 
ıla yapmakta o'duğuınuı işbirıi- J bug~n inşalan?a baş' adığımız Gcı;en günkıi sa)',mmfa Kuş 
ğinin her an daha :.ıın·ctıcndi- baraJ ,-e r.lektrık santralleri \'e Bakışı sütununda bakılamıyan \'e 
ğini :.öylemeklc de !ıu~ u:: bir modern sulama tcsi!lerinden ço. korunamı):a~ s~rlar ve. Kos~a 
memnunluk duyma.it~) ıı:. ğu iş' etmeye açılmış. yeni baraj ham~mı gıbı eskı eserlerın gün 

B d I.t 1. \ ' • lar \'e santra:ıer insaatına da gi- geçtıkçe harap olup yıkıld•~ı. 
u ara a, a )a \'~ • .m .. n)a . bö •• d • tt'"' t kd' d b' ·ı d ti k .. t k girışilmiş bulunacaktır Kov elek 

1 

Y e e\ am e ıısı a ır e ır 
ı e os u munaseoa ıınızı:ı ço ·r·k . d" ·d ·b 1 müddet sonra tamamen yok oıa. 
hızlı bır şekilde gclıfp kuvvet- trı ı a~yonu a\•asına a aş a- .. • 
1 d .,,. · ilk 1 f j. d k mış \'e hatta ilerletmiş o'acağız, cağı, tamamı suzelce muhafaza e 
en 10ını ş rran a ı a· e e er en . . d'' d 'ğl .. k d' k Alman ~ansölyesi Aden:ıcer''n radyo ıstasyonlarımızı; :ımanlar, ! eme ı ne gore, ya ·en ı ·rn 

1 k ı· · d b ıct ,. 1• 1 hava me\danları silo'ar depola· dıne :rıkıldığını \'eya taşların1,11 
memhe te ıml ız de ırad tı.,ı ukn.u • u ma \ 'C yükleme t~sisl~rl.;,izin in- çalındığını. bunların biç o'maz· 
maz a ıra arı a ~a e mc· ıs.e· · . . b' k · . · ö · .. el k' d"rt , 1 • şaatını da ıkmaı etmış bulunaea. sa ır ısınının tamır \e restore 
fnmd. bı:~tı;nuzbe ı ~ )lb tıar . ~ıı. Çiftçi ve köy evleri in6ası edilerek alıkonulması teklif e· 
ın a u un u munas!l e en h d k' h 1 1 1 . . dilmi•ti 

mütemadi surette tak\'İycyc ra· usu~un a ı am e er mız me). . " 
1 ğ • valarını \'ermeğe ba~lamış ola- Istanbu:•u yer yer çenele) en 
ı~aca ıı.. cak, içme suyu getirilmemiş kliy surlar her gün bir kısmı daha 

BugUn, ~ a ' nız dost \'e nıül!e- bırakılmı\'acak· elektrik ve su yıkılmakta ve yok olmaktadır. 
fiklerimil değil, iyi niyrt sahibi tesisatı oİmıya~ kasaba, ortaoku Resimlerde görülenler Eôirneka
\'c sulh ve hürri) et tarilft.:ırı hü- ıu ve sa~lık merkezi ,.e,·a hasta. pıdan Yedlkuleye kadar olan gı;· 
tün milletler bizim dört yıldan- nesi olmıyan kaza merkezi. lise· hadaki surların bazı parçıı'arı
beri takip ettiğimız aı.Im I, rea· siz vilayet merkeıi ka mamı~ 0 • dı:. İhmal so.n~~da bu .. hale gel
list, yapıcı sbasetımiıi anlaı:rıak. ıacak; hulasa, memleketın çeh- mıştır. Bu gıdış.e_ henuz ayakta 
ta, bize i!im~t ctmekte~ır:.er. resinden ortaç;ığ mahrumiyetle- duranların bır gun yıkılmaları 
Bunun netıce ı olarak Türkıye rinin son izleri de silinecek \'e mukadderdir. 
ar.tı~ ) aınıı de~ildir; onun s.~~ hür. mesi,t ,.e müreffeh Türki
mımı \'e kuwetlı do tlnrı ve mut ye idealinın tahakkuku için lü
tefikleri vardır. Onun işbirlıği ıum:u bütün tedbirler alınmış 
aranm:ıkta \'e dünya sulhunun \'C ''asıta \'e imkanlar temin edil 
baş'ıca istınatgahlarındnn biri ol mi~ olacaktır. 
mak itıbari) le ona yardım edıl- Bu suret'e birinci htikQmet 
mektedır. )lt'mlekctimlze bugü- programında müşahede ve tes· 
nıin en ku\ vetlı müşterek emni- bite çalışılmış olan 1950 Türki· 
) et sıstemi halkın 'e "ençliğin )'esine mukabil iki devrelik De
mane\ i değerlerle teçhiz.inde bu· mokrat Parti iktidarı sonunda 
lan iktidarımızın maarif sahası - memleketin ilerleme manzarası 
na hayati bir chemmbet atfet· bu derece farktı bir hac gelecek 
me.:.i clbctır. ki tabii idi. ve iktidarımıı:dan öncesiyle kı-

l!l.50 yılında iktidara gcldigi- yaslanamıyacak bir .ı;eviyeye ulas 
nııı zaman l'k iş olarak iktıs&di mış bulunacaktır .• 
ka) naklarımız.ı \'e malı ımkfın a-

n mızı takvı)e edecek işlere gi- Egvı·ıı·m Bakanı 
rış· içinde şerefli bır me\ ki te. 
minine muvaffak olan. ona bü· 
ıun dun~ada bü~ük bır itıbar ,.e Toplanf 

1 
yapf I 

muhabbet ajtlıyan dort yıJ'ık 
dış ıya r.tımızı, bundan onrıı .\nkara .\Jansı 
d . Caali~etıerimizı imkanlal'ımıı Ankara. 25 - ;\Iıl&1 Egitını Ba 
nı~bt'tinde artırarak, takıp elle- kanı, Celal Yardımcı merkezde 
ceğız, ; I bu unan umum ınlıdür \e mü-

ORDU dLiı lt'rle \'ckalet salonunda hır 

Aziz arkadaşlarım mil.I sa\'U top:an~ı ~ aparak .bundan sonra! 
mamıza gc:ınce: ' n gosıerılecek. fan.1.ı)~ettcr hakkın·; 

Mıllı var:ığımızın en bu) tik oa etr~flı. bır ~oruşme yapmış 
teminatı olan kahraman ordu- 'e Yekaletın ça, ışma programı_nı 

d .. 1 'd b · .. t .1 1 hazırlaınıstır. Bu toplantıda l\Iıl· 
muz, or yı. an erı ıos erı ege- ı·ı Eğ 't 'm Bakanı " · 1 o 

d , , . d ı ı • ı 11 ı mus eşarı s 
len evam.ı gayre~.cr saye,,ın e, man Faruk Vcrımcr de hazır bu 
mıktarı hergiln bıraı daha ar-

1 
t 

d ·ı~h t 1 , unmuş ur. 
tan .mo ern sı " ve \'as~ a 8 '.·:ı Ayrıca hazırlanmış bulunan 
teçhıı o.lunarak şanlı tarılıını.ıe ?ıiılli Eğitim Bakanlığı teskılat 
!ayı~ ~Uyuk bır ku\'\'et ve. kud· kanunu tasarısı ıle terfi ve tec· 
retıı bır \'arlık halıne gelmı:ı bu· ziye kanunu liiyihası ve yeni ha· 
lunmaktadır. zırlanmakta olan ilk ö~etlm ka 

İktısadl ve mali imkAnlar:mı- nun layihası e~rafında da muza· 
z.tn takati nisbetinde ,.e maddi kereler yapılmı~tır. 
H' mlnevi biltün kaynak:arımız- iki randevu evi basıldı 
dan istifade etmek suretiyle kah 
raman ordumuzu bugilniın ıcap- Emniyet müdürlüğünün Os
larına uygun ve hertUrlli te::a- man Aksu idaresindeki ahlak 
vüıü kat'i olarak önlb ccck bir ubıtası ekibi diln iki randevu 
varlık halıne getirmek için ça- e\'i daha basmıştır. Bunlar, Tal'
lı~malarımııa devam ~deceğıı:. Jaba~ı caddesi 130/5 num:ıradıı 

* 

1 

~tıı liört la. mak \e bu memleketı en kısa 
'>tklaıı hu~ı!J:k ıamanda bir mamure hdıne ı:c· 

~lıı Onu 148Ubat tirmek nıim ' 'e kararmdayız. 
,ıı.t t t bu tıı ~37 Memleket müdafaasından iktı-

ağlamakla beraber Xato'ya da 
mühim bir km'\·et unsuru ıc•.u:ı 
etmiştir. Halbuki bızden ev\'elki 
lktıdar, bu hususta sarfettif;i me
sai ihiç bır netice ,·ermeyince, 
Türkıye için bu pakta girme.
imkanı olmadığını son Baş\'ekıh
nin lisanı) le itiraf zorunda kal· 
mıştı. 

f;sast'n iktısadi tedbirlerımi· oturan Hirusula'nın \'e Taksim 
ı.in re kalkınmamızın hedeflerin ~larsık sokağındaki 25 numarnlı 
den başlıca~•. mümkün olduğu apartımanın ikinci daireslndı;: 
kadar kısa bir ıamanda büyı.ik oturan Su tan'ın evleridir. Bu 
bir orduyu kendi vasıtalarınml3 evlerde yakalanan kadınlar mua 
e:de tutmaktır. Bunun için iktı- yeneye sevkedilmlş, randevueıı
sadi kalkınmanuı.ı ayni uımanda ·ar hakkında takibata b:ışlanmı:: 
mem'cketimizin ba kısını temin tır. YE'.\IİN - Ankarada Zırhlı Rlrlikler Okulu Gö teriş alayınıla yeni rrat yemin ederken 

,,..-----------------------------------------~ bııİhillllu a. sadl kalkınmal'a kadar müe~se-
~ al" 

1
fllu. tur illik· riyet derecesi ve şilmulti mal Om 

biri llcta e~ . olan ve buna rağmen yıllar bo-
ijt•at Olar41Jı: ll'IU yunca sürüp giden acı bir karar

lııe 1 tııııın te. sıılı ın kurbanı olarak. toprak 
t b devanı illa· a'tında mühmel ve faydasız uyu 
~ tt : 1arnreıie yup kalan petrollerimiı.in yurt S ııı0 a.r•!ta tan faydasına \e millerimız.in istifa· 

S: ıı~ı::rn .: da desine girmesini temin için aldı· 
~ ı1 ca.~ 1z.. r~at ~ımıı kararın Büyı.ik .!\lillr.t l\lec 
a a ı~ltııetıırı ~ lisince. kanunla. tırılma!t sure
:ııı tr1 hil.) ılrını. tiyle tasvip bururuldu~u ma'u· 
~-~, ~lr \c aa. munuzdur. 
•ek \e ltaıhc Bu husustaki çalı~:nalarımıza 

l'ih, ~~'erını nı a la ara "ermeksizin denm e
<•rıanı1$ de dcrek petrollerimiıi nıemı cket 

~ aı t 0
• içın müsmir bir hal ~etireceğiz. 

eı"'t lııııı ar TOPR \K TE\'Zti 'J; 
~ ~tb:ğll bır ı~ı TAPULAM.\ 

1 1 e alı· Toprak te\'zi \"e tapulama iş· 
t tr Ilı~ n. lerıne gehnce: Bu islerd~ son 4 
t' 12.ı ~ tıvatla- »ıl zarfında ede edllınıs bulu
~ t ııtıba.k nan \e iktidarımızdan onc~kl 

1 'Uerlnıız.et devirlere nazaran 12 misli bir 
'ıı ~de •rttırına 'l I hacim ifade eden büyük ba :ırı· 

~) ~1 le$\'fk Cd k lar, bliyük l\leclisce dokuzuncu 
' 'fıof.'örrrı takııı et ı deHede kabul edilen kanun!:ır 
ttl( \'ı\...;~te~iı. · \'e yapılan baıı tadillerden de 
'~~\'t~ltı istifade olunarak hızlnrıdırılacn-
~ Ilı •:ıc R-ı gibi, metot değişıkııkleri ve 

tııııh dUılirıne ldareıerln teknıı- cihazlarla tec
ltılı 019 • hlzi sayesinde daha si!rat!i \'e 

~*t.~~,1 • daha müsbet netıceler al.nacağı 
i llı:ı ~~tla tııes eliphesiz bulunmn.ktadır. 
~-Ilı ~ıı ı. t:t, \'e· ADALET ışuml 
·.,.t, t o·~t~ell de Adalet işlerimizde ise kabul 

~t dı1ı • !dır " ettı:lmiz prensıp ve tuttuğun:uz. 
\ ~ıı• \ltıtı ıiu Yol, vatandaş arımıı.ın huz.ur ve 

~ ~i 'ııu.nu n tmni)'et içerisinde rahatta <:a'ı~
~,~ b ta.tbık il ll'la \'C ya5amaları için eal'l nlan 

•l' ha.ı~· tl'nıınat'ı \'e umumi vicdanı tat· 
c ının C) lı~ ecek bır adaıet 'c 'a-

Bıı Nato teşki!Uı !çlndc. müş 
terek dünya emniyetinin sağlııı.
ması hususundaki faa:ıyetınıızi 
devam ettirirken, diğer taraftan 
da cihan sulhunun yeıı tertip· 
!erle temın \-e takviye-i husu- ı 
sunda çalışmaktan geri dt•rma
dık: Yunanistan \'e \'ı:~oslY.ya 
ile akdeJtiğimiz An:•ara arıdlıı~
masını her imkan ,.e şeraitin mü 
saadesi nispetinde ,laha kuv\'el· 
lendirıneye sarfı mes:ıı etınc;.te. 
yız. 

Bu \'esi'e ile do l \'ugn~lavy:ı
nın :ı> ın dev et rei~i )fııreş:ıl 
Tito'nun memleke•ını'ıc yaptığı 
zıyaretin me,,'ut hAıırasından 
bahsetmekten büyiik h:r memnu 
niyet duymaktayız. 
Şu son aylarda P:ı1<ist.ır.h da 

bir anlaşma akdetmiş otılunu:ı o. 
ruz. Bu anlaşmalar Atlantik Pak 
tı ~lbi, Blrll'şmiş ~lilletl.?rin ytik 
sek ideallerine d.ayanan mü te
rek sulh 'e emniyet t.:rtip"erı
dir. 

Dünya s11 1hunu ve mPrleniye· 
tini tehdıt eden umumi tehlike 
karşısında. bunu kat·.,,ılıyacak 
kudreti ve gediksiz hır emniyet 
sistemi veya bırbirinl tamam!a
racak emniyet sistemleri kur· 
mak, sulh \'e hurrlset Asıkı bü
tün mılletler ııbi biıım de baş
:ıca gayemizdir. Bundan dört ) ıl 
eV\·eı, Birleşmiş Mılletler tara-

Buradan bir adım bir ''Crtı ata • 
maz.sın. Seni lstediği:u hale so ·-~~;ot; 
kana kadar tam iıç yıl u"'raş • 
tım, dilnyanın para:.ını sarfot 
tim. kolay ko:ay bunları ha\ a 
ya uçurmağa niyetim yok. An
lı) or musun? Anlı) or musun? 
Gömleğinin ön tarafıııı avu

cunun içinde sıkmış, ki\ ırıp 
duru) ordu. 

Guy, kolunun :.ert bir hnrr· 
ketıyle onu ııuıCa sanırılu . 
Kadın oturma odasm:ı doğru 
~endPledl. 

Guy •Onu tehdıt edeıııin 
ha?n dı) c bağırıyor,lu. •Kaltak, 
sen kım o•uyorsun rl:ı onu teh 
dıt ediyorsun? Elın•n ıersı,
le suratına şıddetll bir tok~t 
attı 

Bu sert darbeniıı te :rivle 
Shicla dız il llı yere kapan~ış, 
burnundan kan bo~aıımağa b.ş 
lamı tı. Ellcrhle burnundan a
kan kana dokunarak, şa.;kın 
gözlerle kıpkırmızı kesı!e:ı par 
ınaklarını .e)Te koyıı''.l.ı. Son
ra hala dizleri ti tüotl 0 • hakı~· 
!arını Guy'ın ~ üıliııe ka'dıra
rak çığ;ık çığlığa ağlaınaga b2§ 
ladı. Geceliğinin önü açılmış, 
çıplak göğsü olduğu gibi ort::
ya çıkmıstı. 

·Serseri, senin hal.ı:kııırla tah 
mininden çok şey biliyorum.• 
diyordu. • Asıl adının ne oldu· 
tunu, karaborsacılaria nasıl iş
birliği yaptığını, bütün serseri 
litini biliyorum. Şı1yet beni bı 
takıp gidecek olu:·san ömrünün 

sonuna kadar h3pis~n kurtula 
nııyacak kad.ır is ar.abillr.m 
senin başına. Beni a!cl,ltm:ığ.ı 
kalkı~mak ha? U an. bc'l ) as 
tahta~ a basar mıyım? Bc.ıım 
kim olduıı-umu öğrenelllcdııı mi 
daha? .. Sonra yerın:!e:ı fırla' a 
rak. :,J\'rı tırnak arı.de de ı<.ın 
lının suratına dogru ~a!clırdı 

İlk hamlede tırn.ı'.;:'ar ~ :ıl;ı. 
nün yumu-.ak etıni boyd:ın ho· 
ya yırtmış, ikinci d •ia atı'ma
~a kalkmıştı. 

· Seni gebertmek v,ıci;ı oldu 
bana artık. diye bağ•rarak 
Guy kadının iıstuııe do2ru yii
rüdü. • Scnı öldtireceıti:n bu ı:e· 
fer.• 
Kadının başını itip yere dü

,}Ürdü; suratına sert bir toknt 
daha attı. 
Gördüğü şeylerin heyecanı

na kapı'an biz.metçi haykırma 
~a. imdat istemde ba~lamı~
tı . 

Guy, Shielanın :ru Je uzanan 
vücudü üzerine ltapanmı~. onu 

-60-
boğmağa çalışıyordu. 'fam ma
nAsiyle hiddetinin c iri ?:muş, 
ne l'aptığını bilmi~·ordıı Bo
ğazını sıkmayı bır.ıkma) ı akıl 
edemedığinden, ı:ıten kanla 
kıp kırmııı olan viıtü b ıden 
i~ İ} e renk deği~tir•ı•cğc b:ış:a· 
mıştı. 

Gm birinin kendisine do~ru 
koştuğunu duyar ::ıbi o'du. Bi
rı kendi adını seslt-:.ıiyord:.ı. F:ı 
kat ne ~aptığı:ıın farkında de· 
ğildi. aklı başında değıldl. Der 
kcn başına ağır '>ir şeyin \"D· 

rulduğunu hissetti. Kafasının 
içinde tahammül edilmez bir 
gürültü ve oğullu başlamıştı. 
Çok Keçmeden zifiri bir ka· 
ranlığın içinde kayboldu. 

xxııı 

1\lonmartırda Bar ?ıfajestikte 
oturan Dworkin bir \'İSki soda 
daha ısmarladı. Böyle yerlerde 
nadiren ,;ski içerdi .:ıma zu an 
da o derece canı ~ıkılıyor ve 
o derece sarhoştu kı ne ittill· 

nin ne içmek istediğiıı:n far. 
kında bıle değildi. Bır müddet 
sonra diın} a ı:e k• .. ;d.s: ara· 
sında ıster isteme• bir a) nlı
lın bir \'eda cıer .. sim.uın ':apı
lacağını bili) ordu. 

Önilne konan bariiaTrın yarı· 
sını bir nefeste tepesine di
kerek parasını vermek ıçıa 
cüzdanına el attı. O anda hep 
aklından çıkarmata, unutma{:a 
ça.ıştığı şeyin yine orada. ver 
Ji yerinde durduğunun farkına 
\'ardı: Araptan çal.iığı p::raydı 
bu 
Guy'ın getirdiği gi' i evrakı 

ait olan klmse:ere tes:.im et
mişti. Millet bu kağıtıarı elde 
ettiklerine sevinirken, o da bu 
nun ilcretini istemişti. Bu ko· 
misyonu Guy ile aralarında 
paylaşacaklardı. Adamlar bu 
teklifi reddettiler. Her şeyden 
evvel kAfıtların sahte olup ol
madığını kontrol etmeleri ~e· 
rekiyormus. Guy gibi bir iruın 
tarafından aldatılmak lstemı· 

" yorlardı. Eloğlu bu, kim bi"ir 
neler )apmazdı? Bu dE\lrde 
böyle ınsan ar ııran:t;fa yasa
mak bıle istemb ordu ııısanın 
canı. Tahkikatlarını bitlrdıkten 
sonra parayı ~arın \'erPt-ekler
di. Bir glintin ne kı,> n etı \•ardı 
ki sanki? diye sö~ ıtımı lcrdı. 
Öyle ~a. onlara ne \ ~:-dı ki 
On'arın hesabına gorc daha 
ıok beklbebi lrdl. 

Bu anda hiddet• 01 le olmus 
tu ki: Parise gelışintlenberi o· 
lup bitenler hep birlıkte bir a. 
raya gelmiş, onu deh edecek 
ha! a'mıştı. Parayı hemen al
malı) dı. Birden bo~anmak ih· 
tıyacını hissetti. Parayı hemen 
o anda istediğini h:ıykırdı. Bu 
etrafınqa olup bitenlere brsı 
bir nevi sembolik bir sa\·ur.ma 
Yeya isyan o'acaktı. 

Bu hiddeti onun bUtün mu
hakemesini yok etme~e kUi 
gelmişti. Ne yaptığını bilme
den kaçak afyon satan Arabın 
apartmanına· dalmış!ı. Bu tıır· 
sızlık kendisine kar$ı yapılan
lara bir mukabele olarak geli
yordu ona. Arabın odasını di· 
dik didik etmiş; mu:ılnrın gö:ı: 
!erini açmış, şilteyi altüst et
miş. çamasır dolapıarını dağlt 
mıştı. Nihayet sonunda parala· 
rı büyükçe bir paket hıllnde 
banyoda, bir kenarda saklan· 
mış olarak bulmuştu İşte bü· 
tün giln barlarda bu paral'l 
sarf ediyordu. 

< Ar'lrası ''ar) 



Tokyo müsabal<aları dün neticelendi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.,..~~~~·~~-~-,-~-~-,-~~~~~~~ 

•• u ya Gü yonu 
52 kiloda H. Akbaş, 57 ki oda Mustafa 

Dağıstanlı dünya birincisi 
. 

62 kiloda B. Şit, 79 ki~oda İ. i\tlı, 87 kiloda A. Atan / 
ılünya 2 neisi, Agırda I. Atan dünya 3 eüsü oldular 

·rr.-------: Son gün müsabakaları 
Tokı·o. 25 ( .\ A. l - Dünya 

Serbe. t Gure'i ş!!ınp·ronası mil 
~abaka:arının .. onuncu ıünü ha 
tı! ıklentnn , .• rı fına kar$ı

laşma:arıyla b~ !i:tbah ba~lanıı~ 
tır 

Umumi 
Tasnii 

ı' 
61 kiloda: 

Ga baraef (Rus) Osnıan Kcı ıı 

bw·'u (Turk) 17 :;yel çetin v~ can 
lı bir ekılde ct-ı t'~ aıı eden b•f 
kar.jıla~rna o .una. sa~ ı hesa· 
b.)le ye.lme)~ muvaffak olmU!< 
ur Osman Kambur be$ fen1 
puan aldıgı içın fiııal kar-;;ıla~
rnalann.ı a:•re:niyecektir. 

63 kiloda: 

Ba)Tlrn Şit. İrJnlı Gn ec;-i·~; 
r • .-atça \e ıtt:t1kla ·e· m.ştir 
O,\·un müdde· ·erce Ba~ ram Şıt 
tamamen hilkinı bir "ekilde ~iı 
1 e.:;mis 'e rakibını ~ık .-,ık mi.ı ... 
ki.ı.1 durumlar~. rlu..,ürnıi.ı~ti.ır 
Bayram ~ıt hu ak~c.m fi1ıa\ ı~·i 
Japon s.ı,ahır<1. ı:e \.:.arşılı~aea!.. 
ur. 

, , kiloda: 

Lınıet Atlı Japo Kat ... uranıa 
to'\u il' fıkla vtı.nıı tır Bu 
:ü;·e11çı dOrt ftn• puaııla f·n~ı 
kar11ılaşmalarıoa katılacaktır 

Oiger kar:-ı , .. m;,ılard.ı 67 ki
loda Te>lik (İran) Aile Andtr 
lera·ı (l.:-\et,·J sa~·ı hesabiylr. 
62 k:lod~ S•s:at • .ır;. (Japonl Al 
hın R.<:e'i ( \'ne"ika) ll daı...ı· 
ka 17 ~aniyed'! tu~-a )enmışltr 
dlr 

Aıu siklet 

/ "' 

Uıın~a (i uı-e~ ~;ı ınpi)ona \ı n ı n yapıld ı& ı r ok '.\O Bf'le,ıi , eo, in in kap<1h jinın;.ıı,tik salon unda son 
hazırlıkhır llpılıı1'~n 

F"ına· n:u-.cıbal·alarında J\ la ,o 
Sov)et gurt'~çı~ı \taıııd:re ıle 
karşıla araktır. 

62 Kııoda 8J)r2n1 Ş.t \fac.ır 
Guril':-. 6 dakika 30 saıııyede 

tuşla ) rnnıişt:r 

87 K loda ınü abaka·arının 

Türkiyenin galebesi, 
iyi karşılandı 

Yaşar Doğu, komünistler bizim çocuk
ları durduramadı, diyor 

Tok)·o 25 C AP l Tıi• etı 'klerine ~öre Cjkım halin 
de turnu\an·ıı en i~· derece 

52 Kilo: 
11 HU~e) ın ~k~aı (Turk) 
2) \".u~u Kıta.10 cJaponı 

3) \1. Çak<ıldmonitse (Rus) 

4) Ba-.ıl o 1''ab. 1la (Fılıpın 

lf"r) 
5) Richard Ocloado < \me-

nka) ve \lol!c. (;a,emi (1 
ran) 

51 Kilo: 
1 \1 u~taf D.•iJ"foılıılı 

l Tlirk} 
2 Töuno~ .Jn-.1\l'J (Fiil) 
3 ı La.ıo~ BC'nctc ( \lacar ı 

41 P Güchal!-ıf' tRU~) 
,; ı Y:\kubi Iran) 
62 Kilo: 

~o·o scı .... ıtıar. (Jajoıı) 

~ Ba\'raın :) l (Türk) 
:ll \ \lur.;ahvil (Ru:-.ı 

4ı G. lloffmann ı \lal'ar) 
;;, 1l:1lcn Rıt<: ( \merikaı 
61 Kilo: 
il \ . Trıliktr ıJran 
2) Olle \ııdenbcr,ı:ı: ( ls\.eç) 
3; S Gabarae' CRusı 
4) 0!-lnt.:ı.n K nbur <Türk) 
5) R. Bıelle c~·ranital 
6 B. Toth (\lacar :-;tan) ye 

• •. l'oplc t A.rr.erika) 
i3 Kilo: 
1 1 V. BGloyal!.C <Ru.!ı) 

21 Fardiıı <Iran) 
31 Takaşı KaneJ:o (Japon) 
4) Pcr Berlın (l ve~) 
5, Bekir Büke CTurk) .\.:ır "ıklet '.iar;-ıla~alarının 

UOrdüncü turu'1da irfan .t\.taJı 
~a)'et mtlkemm::ı bir o~unla i. -
"\"eçli Bertil Aııton::.son'u ilt:[ak 
13 yenmiştir. irt!ır. Atan Aııtoı:OIJ 
~on·u kArşılaş<nanın üçuncü da 
k;ka..,ında tuşa getırmis~ede bu 
mınder dı;;ınd<. v;ı.ki oldu~un
c!an sa ·ılmamı(tır İr[an butün 
ovun müddetince Antons!'on·u:'I 
nücumt1rını ~a\e~ ustalıkla kar 
şılamasıııı bılm .. ve son daki· 
kaiarda da be'<!ennıi en bir ~e 
kılde hlicuma gL-çcrek ittifakla 
maç-ı kaıanmı-tır 

hakemleri öne'"' 'erdıklerı ka· 
ı drı d~ğiştır~!'tk .~ d 1 Ata·1 
Taktı (Iran) k"r:::ılaşmasının 

galıbınin .&..dil Atan olduğunu 
bıldırm,'ilerdır 

67 f\110 nli.i~::ıbakcı.tarının kı· 

u neticesi beli: ol"l-1$ ve İran 
Iı Tevfik Rus C.abaref ı )erıere< 
bu kılonun dıin)a !;'ampı)onu 
ürıvanını ka.z.a!tn~ı,.tır İkınc:n
~i lsveçlı ;\nc'e-nberg. iıçünci.ı· 
lü~ü clt Rus Gabı:ıre[ elde et· 
mışlerdı t 

ki)'e bugün Dun)'a ~erbrst ~ü
reş ampiyonlu~u ıurnuvasııı 

da. s:;erek bu turnuva. gerek 
Olimpi~at şampiyonluğunu e\' 
\·elce ihraz etm~ş olan Ru~· 

)ayı bu nıevk·den indirmiş· 

t:r. Türk rııire~çıleri takım ha 
Lndc:- dtin~ a ;;ampi) o.nluğun~ 
ihraç ttmi lerd;r. Dört ~ün 

dtvam eden müsabaka'ar i!iO· 

nunda Türk ıakınıı 36 puan 
Rusya 35 puan almışlard r. 

1o;ıni kazanını lard1ı. 1 
Ruslar ise A. llekokjçvilli 

ile ağırda. 87 de A. 'Engla>"la 
'° 72 de V. Baloyadze ilr ıiç 1 
b rincılik elde etmişlerdir, 

61 P llold ( \ mcr k•l 
79 kilo: 
1) 7.andi (İran) 
2) İ~met .\ılı CTürk) 
3) J\.asuo l\~t::.uramoto (Ja· 

Bu sıkletin r''t!Cr müsabaka· 
liılrındö. !\Iekok· \"ili (Rus) ~ot 
tnı (~facar) ı tuşla 4 dakika 30 
~ani)·ede ~ enmişt:r 

67 kiloda Andeııber~ ti ıe~> 
Galaerefi (Rl:s) ek::ıeri)etl.e 
)enmişt1r. 

Dünya Serbe .. t Güres şamp.
)Orıası ·arı fı·ıal karşılaşma.1 

rında 52 kılodJ lh.ıseyin A kbaş 
Japon Kıtano·)u ıttıfakla ,en
mi~tır .\kbaş, d'Jk11 ıuncu daki
kada K~tano'nun ~ırtını yer,. 
e;et:recek olmuş.sa da Japon 
r;üre ·çi bu mıı5~:ül durun1dan 
sıyrılmaya mu\ affJk olmu~tur 

i1 lı: ilo : 

Z•ndi (İranlı> J.-,met Ath'y1 
<Türk) ekser ~etle )erımi tir. 

Güre:;, çok lııre:<etli olmamıı 

'' her iki gür~~·i de bırbırine 
ı azaran çok ü~tur. bır duruma 
ge~ememiştir 

.\ (ır: 

:\lekol\.ıçı\ llı ıRusl irfan A 
t:n·ı <Türk) CPE.rek a ır sık· 
ıet diJn,·a ~ampıyonlalunu ka· 
z•: mıştır. 

52 kilo : 

1-lüst\İn Ali.ha' (Turkl. Ca· 
ka ama.ııtze·~·ı <Rus) tu la ye
ilerek (7 dakika 14 saıııyc) dün 
'a şarnoiyonu olmuştur 

Turnuvanın ıakım halınde 
nc-t:c:esi bcllı olunra. son de· 
ı·ecede se\ inen Türkler bir. 
b rlerınl kucaklam·c:. Kuzeyl.ı. 
komşularına karşı kazandıkla 
r nıilli zaferı tes'id etmi~ler 
d·r Takım·n antrenörü nıe"~ 
hur ~üre" ~ampı) onu Ya .. ar 
Doğu büyıik b:r heyrcan için 
de ~azetE'cilere · • Bu işi başa· 
rabileceğ>ınizi ilk ~ünden h;s 
setn1ıslim. İki di.ınya ~ampi. 
:ı. onlut?u. iic ikint.:ılrı< aldık. 
Takım -:;ampiyon oldu. Komü
n:~ııer biz:m çocukları dur. 
duramadılar demiştir. 

Türk1er ))2 \e 57 k:lolarda 
bir nc;lık a makla beraber di 
ı?er uc ı;:,ınıf da ıkincilik ihraz 

ra ı. ı m halinde diın "a ~ure a ınpiyoııl uğunu kiı1 t01n ;1 n ru r k güre çile ri Tok) o h a\·a alan ında 
r ı1andıkıarı sırada, kendileri ne kimono (iym~ bi r Jİpon kı ıı ta ra fı ndan buke t \ er ili rken. 

52 kiloda Hüseyin .\kbaş 

Ru::ı takımından Lanı.iıl.ndize \e 
J•pon Kua·~ ı ) e-nmek suretiy
le ünvanını ihraz elmiş. 57 
ki'oda be \tustafa Dağısıanlt, 
F:nıı Jaskari ve. 'facar L. 
BE'n<'ıe'l-ı kolayca ).Cnmek su 
ret :yle ~ampiyon olmuştur. 

Takım halinde ,ampiyonıu .. 
~u kazanmasına "htimal veri
len lsveç, taraftarlarını suku 
tu hayale ugralan müsabaka .. 
lar çıkarn11~tır. ı~, eçliler bu 
raya 2 Olimpiyat şamp·yonu 
ve l Olimpiyat ikin,cisiyle :;:el 
mi,-lerd·. fakat Tokyoda bir 
ünvan kazanamarnış'ardır. fs 
't~:li Olimpiyat sam piyonu 
Olle .\.ndenberg 62 kilonun 
~amp:yonluğunu 1ranlı)a kay 
betmiş ve 87 kıloda "\\"cking 
Palnı Ru" takımınd:ın .\ , 
En~lasa )"enilmistir. 

Daha evvel tsveçin n1arul 

a~ır ~ikleti Bertil .\n·onson 

da Sovyet takım:ndan :\feko· 

kitı.·illi}e mağlüp oln1u tu. j 
73 ki~oda, Rus lak·mından 

S. Belo\·at-.e. hakenılerin itti 

fak kararına dayanmaya..rı ve j 
ek ... eriyeıe verilen bir hüküm 
den lranl S. Fard:n·e galip 
ilin edilmiştir. 

Şampiyonluk 

Sildi Türkiye'ye 
Dün verildi 

Tokyo 25 ( A.A) - Tiıı kı· 
yenin milletlere gOre tG.snifte 
dı.inya ~amp:yonlutunu alma
" üzerine ~eçen müsabakalar 
danber· So\'}'t:ler Bı-rliğinde 
bulunan diı.nya §ampiyonluğu 
şi1di. So,·yet Güreş Federas- J 
yonu başkanı tarafından mi.· 
letleraraı,ı Güreş Federasyonı 
başkanı Coulon'a teslim A 

m:,. '\I Couto!l'da dUnya c:aJ'l" 
piyonluk sildini derha] Türk 
f''f'dcra~) onu ba~kanı Vehb: 1 
En1re':.e te\"di e:lenu~t r 

poııı 

41 Venzel Hubcrt ( \merıkal 
5ı Kaktozgi· CRus.) 
61 Grornberg (İ.veç) 
81 Kilo: 
lJ A. E:ng!a\ (Rus) 
21 Adil .\lan CTıirk) 

3) \Vickiııg Palrr. ci~\CC) 
4) Jo-;eph H11vakcs ı '.\Iacar) 
51 Tahti (İrın) 
6) Dale Thoma~ CAmerıka} 
Agır ~i kl et: 

1) P \lckok11:\'1lı (Rus) 
21 Berliı .\ntonson (l::.\·eç) 
3ı Irfaıı Atar tTürk) 
4) .:\ot'ven~ı '\J'o~tnı C\tacar} 
51 \fax Lei•<'r ı Alman) 
6> \'efadar (İran) 

Takım la"ıı n iri 

l) Türkiye 36 Pua1ı1 
21 Rusya :!!" • 
3) İran ~4 1/3 • 
41 Japonya 19 1/3 • 
5) isveç 17 l /:? • 
6. ~1acar stan 14 1/2 c 
7) AmerH:a 10 • 
8) Finlandi}a 5 1/3 • 
91 Fılip;nlcı. 3 • 

ıoı Alman}a ı • 
ıı) Fransa 1 • 

~lusabakayit ı·tırak eden 
diğer takımlar dt>rrcc alama 
mışlardır. 

lstanbul, Türkiye 
Birinciliklerine . 
iştirak edemiyor 

Amatör birine. küme tertip 
komıte.-,i bu al\~anı toplanara;i 
amatör maç!arının benüı neti~ 
celenmemiı; olduğunu, ve ne
ticeıenme::ıi için de en a.t bir 
buçuk a~Iık bır müddete ihti· 
)·aç bulunduğu netıcesıne \ar
ını~. bu \·azhet karşısında 3 
haziranda baı;;Jav&1;cak olan Tür· 
ki}'e bırincı:ikl~rınc ıştirak cdi J 
;cmıyecegı kararına varmn1tır 

Bölge Futbol Aıanııgı istan
bu dan bugünkü dereceye göre 
oır veya iki takımın Tilrktye 
f)irinciliklerine tstirik etmes.i 
nu~u~undaki ısrarı komıtece 

:<abııl edılmemi~tır .\Janiık 
kon1ıtenın kararına muı,tenkif 

ka:mıştır. 

1 

:\Iacar !utbo: takımının İngil 
teıe mı:tı takımını Londrada 
6 • 3 ma~ iıp etmesı. herke. i 
Ye herke::ıten [cızla d.ı: ir.giliz
<'ri şasırtmı~tı. Zıra lngiltcı·c 
mıl i takınunın ken.1: toprak 
Jarında ınağliıp o:mi:I~. al\ d ::c
lebılır. fan.at 3 gol fJı k J ye
nı me~i dü~ünülmeıdi. 

iter ikı mi:'.etin !u'boltuları 
bu sefer Peşte'de kar.;ı«:ı~tılc:r. 
~laçın İngiltere dışın·Ja o~m.:
sına ragmen İngilizleı l'l Lon
dra mağliıbiyetinin intı~ ~mını 
almak için bütün h'.inerlerini 
ku:Ianacak.arına inananlar, bu 
nun aksinı uRlanlardan fa1; ıı1y
dı. Fakat ~lacarlar bu sefer 
7 • l gibı muazıam bir .-,ayı 
!arkıyle ga'ip gelince. lngiliz
erın futboldaki an'anevı şöh· 

reli büsbütün sarsı:dı 
İngiltere milli takımını teş

kil eden seçme futbolcular na
sıl oldu da ~Iacarıara 6 • 3 ve 
7 • 1 )eni:diltr .. !\!acarlar mı 
çok u3ıa·a-şmı:-:-'.ardır. ok!i-a in· 
giliz futbolu ka ıtesinı mi kay
betmıştir? 

'.\Iacarlar. hiç şüphr<;,ıt Cı.;1-

bolda iıstaddırlar [•'::1k.H İ:ı&ı!
tcrcnın uğradığı fark· ı magıu
bıyet.erin l)ebebı ne d.J~r1.1da.1 
dOgl'U~ a :\Iacar·ar: il r:..ıtboJ ÜS· 
tadı olmaları ve r.~ de in2iliı 
futbolunun kalitedı?.1 rlLisınüş 
oıma.:sıdu Ba~fıca ~tt~~p. İngi
'.tzlerin, futbo' siı,te:n:erı:ıi de
ği tirmt~ olmaları<!ır 

E:)kJ lngıliz futbol s:c.tem~ 
ma'iımdur: uzun p:ı..,'.ir)J \C 

iki açık:a 'iCl"l Ol- :.nı bu :siste· 
nıin temelıdir, Son ı~man .u·
da İngiliı mitli cıy;.ın~ullrı. Liı
tın Amerikası \'e 0• ... 1 .·\x:upa 
futbolcuıannın l*:<ıll"~ a·tı?tria 
ka'arak bu sistemi bırakm ı; "e 
orı.. gibi kısa pa.:.' .ırJ;ı ve açık 
ı· r<lan zi)·ade mer-ie .. ir.ı akır:
larla oynamak sistemini· benim 
scrniş·erdir 

Bu suretle lngıt._.E'rı;ı \C 

:\lacarların futbol ~i ıem e:-ı a· 
!'asındaki fark Oemer. hl:'men 
ortadan kalkmı~t·: İngilizler 
benimsemek ısted:k eri yeni 
sıstemde l\lacar:ar kadar ne 
tecrübeli ve ne Je u.,t;..':lıriaı. 

\V yi, uzun pas:ar!, a('ık o
yuncularıyle oyun ıemayı bir 
tarafa bırakan İngilit.Jer en f2z 
la bu sistem birle~mesinin ~la· 

car:ara yarattıııı büyiiK kolay· 
lık'ar yüzünden çok farklı m•ğ 
llıbıyete uğramışlardı · 

\ . Raht i,ar 

Voleybol takımımız 

dün gitti 
8 mayısta Bel;ratta Yuı:os 

lav mııti takımı ılr tı:arşılacalı 
o:an mjtli \'Olt:rbol takımımız 
dün akşan1 trenle Belgrada ha
reket etmışlir. 

• 

• 

~.,, 
. . )l•" ,;l 

23 mayısta Budapeşte'de Jngil terc ıl:tır· ~r ı' 
p ı la n maçı, l\lacarist an 7 • 1 kt1ıann11~ ıfJ 1 •ı 
arası bir müsabakada ilk defa g~r~ lt110 1~ ' ı.t' 
)a,ındaki sağat1tı Jozef Tolh bcşın<:ı ;t ,,pı 
Geçen kasımda Londra' da t ngi tt ere ~11 , ~ı'f 

6 • 3 kdzanmış ıar ''n 11 

Dünya kupası Letter 1 li 
M"racaa V"' lnailizler u ı 

\[1111 f "' 
Geçen Dünya Kupası maç-

larında İspanyaya 1 - O ,.e 
Birle~ik .ı\merika)a da l • O 
yenilen İngilizler. bu sefer 
daha dünya şampiyonası bas· 
lamadan dahi çok agır mağlü 
biletlere uğradı. Geçen sene 
Londrada •anormal net:ce• 
sayılan 3 .. 6 dan sonra, bu 
sefer . acısını çıkaTacağıı de
dikleri maçta ı - 7 ile ~1acar 
tara boyun eğdiler. 

Bu \'aııyct karşı:sında, in:san 
qayri ihtiyari Dünya Kupa5ın 

da İngiliılerin alacağı netıce
yi merak edıyor. İlk rakiple 
ri İsviçreliler bu hafla bir 
sürpriz yaratıp rahatça kaza· 
nacakları b:r maçta dUnya 
~ampıyonu Uruguay jle Lo· 
zanda 3 - 3 berabere kaldı
lar. İs\· içre futbolunu •sert 
dıye vasıflandıTan Uru:;ı:uay

lılar. mal(ım cenubi Amerika 
kaprisleri.nı saha}a intıkal et
tirerek, 1 • O galipken ale) h· 
ler:ne \'eri~en b;r ceza \'UTUŞU 
na itiraz etmişler \'e sahadan 
çekilmege kalkmışlarsa da. 
nihayet penaltının atılmasına 

muYafakat• ederek 1 - I haf 
taym netıcesinden sonra 
:? - 3 lük mağlüb'.yetten zor 
kurtulmuşlardır .• Bu netice 
de gösıeriyor k i, cenubi A· 
merikalılar da. tıpkı İngiliz· 
ter gibi, oyunlarından ziyade. 
öhre tı eri sayesinde •:ecın

mek• istiyorlar ll'ı bııııun ,,. 
dacrı .,.f'l"m:c:tir. 

Haftan n di~er nıühiın net • 

n
a. !-.l'~1Jt'I 

.,oı 
rnad'•kı ı 
dan çı 

011
1 

drr11::ı~ 
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1 ır merrıı::ı 1 
futl>D b 

~ırrlı#· ,ıt 
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vaıı. ~,r .. 
51 bir .
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ıeııer.~~· ' 
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,·etle tS 

oıııer • uo . 
,.1~i s ıil'' 

ırHI 1111 ~ 
p eı-•"~• denl tiw 
i'tıhak 



ithalatın 
ndi 

Honduras ve 
Guatemala 
Arası gergin 

Bahkesir 
Cezaevinden 
Beş kişi kaçh 

nıııııd \111habirlmi1den 
Balıkesir 25 - Diin gece 

şehrimiz cezae\ inde idam mah 
kumu Ahmet Yaltı ,.e hayvan 
hırsızlığından hükümlfi Meh
met Kıran ile a:'.I rıcıı üç me\'· 
kur pPncere demir parmakl ık 
larını keserek kaçmı·lardır. Fi 
rarilerden Mehmet Kıran evvP.1 
ce de c:ehrimiı cezaevi demir 
parmak ıklarını ke~mek sure
t'yle kaçmağa muvaffak olmuş. 
ancak bir yıl sonra ele geçiri 
lebilmişti. 

-o-
Bir Amerikalıya Kızılay 

madolv""'' w•rildi 
Wash•ngton 25 CA.P.) 

rilrk - .\ınerıkan cemi\ etınin 
muha~·bı Harry Hickev • diin 
Kızılay madalyası ile taltif e
d'lmştir. Tlirki) e büyük elçi
liği tarafından tertip edilen bir 
törende vtrile.n madalya Bayan 
Harry llirkey' n Türkiyedeki 
deprem felfiketzedeleri ve di
ğer muhtaç kim eler iç:n ) ar. 
dım toplam:ık hususunda gö; 
terdiğ gayretlerin mükafatıdır. 
Ayni madalya neçenlerde yar
dım malzemesini ~evketmek hu 
ıusu..'lda gösıcrdlk\er kolaylık· 
lardan dolayı ~cw Yorklu nak 
li~eci Ste!a.n Stefınidise de \'t 
ri'miwtir. 

VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Mu halef etin . 
lmtiham 

CBa ı l lndde) 
ürmeğf' çalışmağı ut.ıni bir 1 

\·azi(e a)'ıyonn:. 

Elbttlf' kl'~ h hlikunı('t i•kmi· ı 
yoruı, fakat ı.e~ fı ımıhall' 

ff'lf' dl' razı değiliz. tııhalrfet 

dtnılı-n şr); her turlu ah Ilı ki ı.a• 
idf'll'rin, hakikat,. tn ba-.it bir 
hıırnırtiıı inkar1 'e ,·at ani mt'n· 
raallrı in hi(·e .. ,.ıyılına~ı mana.,ı· ı' 
na grltmt>ı. O\ lf' göıunıiyor ki 
Tu ık milletinin 2 ma) ısta nrdl- ı 
ii a(·ık der<,, :\ iha ı F.rimlerin 
üzerinde f'n kıioık hir intibah 
ıı~ andınııamı~tır. 

Rıı ıııırsuzluğun ı.urbanı \UI· 

, _ 

Yaz sıcakları esnasında 1 n11 o nıu'.' l'mumi 5Url'1lf' ıııu
haldtt. önümıızdt açılın nım. 
bet (·alışma dt\ rindt nf' gibi hir 
~ol tutmalı: 1 tidadındadır'.' r.iı . 

yiıı. Millet ~lt.disinin çaı~anılı:-ı 
cf'l~l'sindt program hakkınd:ı 
a(·ıla('ak ınunaka~a 'ıu sııallN<' 

u~up olauı., iki ha~lı muhaltft· 
tin )eni ıle,·irdeki ilk a~ılt imli. 
hanını teşkil rderektir. 

cereyanda oturmaktan mütevellit 

dün 5aHıJıkla 

Kadrna tecavüzden sanık üç jandarma 
dün gece yakalandı 

güzarı'nın bir tekzibi 
Türki)edeki Pakistan c'çili~i 

maslahatgüuırı Dr. R yazlll Ha
san 25 :\!ayıs 1954 tarihinde 
aşağ•daki be) an at ı 'erm ştir: 

• Pakistanda :k inl'i b r {)ışi~leri 
Bakanl ığının ıhdası ile ılgili 
olarak basında bazı haberler 
çıkmıştır. Pakistan anayasası 
hükümleri mucibince, Paki ıan 
federal bir de\'let olup Eyaleti 
Hükumetleri Dış'şleri Bakanlı 
!:ı ihdas veya bu yo'da faaliye t 
icra ctmeğe mezun değ ldirler. 
Bb) le b•r hak ~ aln ız ınerk<'zi 
hükumetin uhdesi altındadır. 
Bınacnaleyh. bir eyalet olan 
Doğu Be.nı;al'in Başbakanı Faz 
lulhak'ın Dı işleri Bakanlığı ih 
das etmesi veya bu yolda faa. 

Ahmet Emin YALMAN 

Sümerbank 
(Başı 4 üncüde) 

ti~ it' kAr ve kazanç ıemın edtn 
karaborsacıları tam manası ile 
us\andıracağı ıahmın edilmekte· 
dır. ~İ\·il po!i.-·er, şuphelendik· 

!eri ~ahıs arı tanı bir konırol 
altın<la tutacaklar H! )akala) ın 
ra) a kadar tak:p edecel..lerd:r . 
Stim('rbank mağazıı arında 'azife 
tP.ndıı ı "n fril memurlara bu 
hu~ıısta tam 'e kaı·ı ta i ınat dun 
'!ı·~iş_~~lunmakıadır_. __ _ 

Bol miktarda kahve .. 
ithal edilecek 

19 ınayı~ta Cumhurbaşkanı 
CelA\ Bayar \'asıtasiyle Türkiye 
filıt 'l'a~ebe Federasyonuna 

teslim edilen anıt • kabiT n 
Kore şehi tleri toprakları :ıe 
Kıbrıs Türk Kurumları Fede· 
ras:ronu tarafından evvelki !?iln 
getirilen Kıbrıs topralı dün 
Canakkalede abıdenin temeli· 
ne tört'nle konmu tur. 

KAYIP ARANIYOR 
Karde im on be yaşındaki 

Kadir ÖZbek bundan kırk gün 
Ci..'ltt Çemberrtaş c·\'arı.ıda 
ka~ boldu.' Bütün aramalaTımıza 
rağmen bulunamadı . Gümii~ha 
nenin Kelkit ilçe inin Çamur 
köyıındendir, kendi ın ı ~ören. 
b ilt>n 'e bulan \'arsa ln-anivd 
namına adresime bildırmelerı· 
ni rıca ederim. 

Rıırh.ın Özbek 
\'nkapanı Lehlebll'ılf!r sokatı 

12 numarada Has:an 80) raı'ın 
kah\r~i. 

#•SATILIK .... 
Bır imzalı \mpir l atak 

oda takımı ile bir kü· 
bik yaıak odası takımı 
satılıktır. 

Adres· İstin) e TP.peli tiı 
Sa!Ahaddin Adıl Paşanın 
yatı sı. Te·: 34086. 

1 yette bulunması bahıs meHuu 
olmay p bu mese:e ile aıtıkalı 1 
haber tamamen as !sızdır.• ill••••••••-

mustahtarın 
oıır.ıı.A.1 ıldıQınıı oımaılıQın• 
111\1.i'o.\ Gnpln o\upd\nlı 1 alı.Ut· 

ıl\\1.\1.ll. • 
t11ınas:rınd•n 53\ınınıt • 

GRİPİN, MİDEYİ BOZMAZ. 
BÖBREKLERİ YORMAZ 

Adnan Menderes Amerika' ya gidiyor 

Amerika'sla «hücum 
Helikopter gemisi» 
Yapılacak 

A~\""l•t~d Pr"« 
Wasb;ngton 25 Birlesik A 

menka Donanma Bakanlığı bu 
gün b ir uçak ı::em · i.nin vak n· 
da ıHiicum Helıkopter Gemi i• 
halınp sokulacağ nı aç klanu~· 
tır. Bu konuda ~An meclis' 
ilahi seni ler tahsisat komi 

) onuna zahat 'erC'n donanma 
özcü ü Ko.ntramıral Bernard F,. 
Manseau. bu "eminin hucum 
harckAtında b ' r dcn'z pı) ade 
sa\aŞ bırl ıği taşımaya ıııukte
diT helikopterlP.rle techiı edile 
CP."i.n 1 açıklamıstır. Komls) on 
hilen gelen mali yıl ı.arfında 
donanmal a avrılacak tabs'sa tı 
müzakC're etmektedir. 

Deniz piyade birlıkleri komu 
tanlığı gt'çen ) a:z, savaş bırlik 
lerınin. düşman n elinde bulu 
nan ah 'l ,avunma hatlarını, he 
likopterlcr kullaı;ıılması yoluy 
la. aşabileceklerini ve_ bu ha
rekht teknığı.ıfn geli.ştirildigini 
~çıklamı~tır. Uzmanlara garc bu 
tekıı:k sayesinde. müstakbel 
bir harpte, taamız eden tarafa 
pahalıya ma1olan çıkarITTı ha 
reketleri lüıumu ortadan kalka 
bilecektir. • 

Ara seçirnleri 
'<Bası 1 lnrlde l 

Bu itlb:!rla grupun mütaHiası is
tenmekterdı. 

nr. B rhanettln Onat başkan· 
lığın hu unu una itiraz ettL Ya 
pılmama ı hu u unda ~rupun te 
ır altında bırakılmasının doğ· 

rıı olmadığını ö)ledi. ~cıicede 
gl'up iltifak'a ara seçim erınin 
: apılmama ına kanır verdi. 

Buııünkü ı:iiru mt>ltr 
Ankara, 25 <Te efon\a) 

~!celisin ~arınkı toplantısında 
Başbakan Adnan Mendere ın 
dun Mecliste okudu u program -
nutuk uı:erinde muzakere açıla
caktır. C. 11. P adına Ser\'er So 
muncuoğ' u. C. M. P. adına Os
man Böltikbaşı tenkitlerde ı,u. 
lunacaklardır. ~ıec ısın yarınki 
hu·asının çok elektrikli olacağı 
tahmın edilmektedir. 

. 
lngiltere - Mısır 
Süveyş görüşmeleri 

Başlıyor 
A•illelat~d Pres. 

Kahire, 25 - Resmi bir ka}· 
nağın dun açıkladığına &:öre, Sü 
'eH Kanalı u unun inı:ı•l% kuv 
'etleri tarafından tah hesi hak 
kındak ı ingı ıı - l\lı ı'r gonı~· 
rnelerıne Cene\I e Konferansın· 
dan .sonra derhal ba, 'anacaktır. 

Mısırın )!!zaue hakimi olan ih 
tılal konsc) ) <' ~akından alAk:ı· 
sı bu unan bu kaynak gazeteci· 
lere bu hu ustakı ıhı:aıi temas· 
'arın lnı:ıl ere Dış•şleri Bakant 
A nthony Eden lle Cene\'Tedeki 
l'ılı ırlı dıplomatlar ar!.! ında ya· 
pıldığını Ö) !emiştir. Adı &:eçen 
kaynak bu tema~ arda htr ıki 
tarafın goru terinin karşılı 1ı o· 
!arak anlayışla karşılandığını da 
ılAve etmiştir. 

Sü' CY$İn ınhliye-i hakkındı:ki 
müzakereler i:'('Ç<'n ekım ı~ ında 
inkıtaa uğramıştı. 

Adı ıeçen re mi kaynak Mı
.sırın şimdi İngıliz ı:orüsünU ka· 
bul ederek, Ttirkı}e)e Ruslar t:ı 
rafından bir tecaniz 'Aki oldu· 
ğu taktirde SUH!H fusunfi oto• 
matikman batılılann emrine ',.r 
meyi kabul ettiğini SO.} lcm~tir. 
Fakat Mı ır İrana bir teca\ııı \'U 

kuunda Stı\'Cj iiscünü verme' i 
kabul elmem ı tir. Dugilne kadar 
f ng ite re ti un han \ 'P.ya Tür· 
ki)e\'e bir trca' uz oldufu tak
ı rde \ erı me ınde ısrar etoıi~tl. 

---'0---

ltalyan Ticaret Heyeti ile 

görüşmeler devam ediyor 
Ankara, 25 (AA} - 'Birkı~ 

gundenberi şehrımızde bulunan 
J\1. Nos•<'r AngP.Ji riya .. erndeki 
hal) an licarct ht'yetij e hllku· 
metimiz ara ındakı görıışmeler 
de~am etmC'kted r İlal;an uca· 
ret h<';l!tı U\C <'rı burun de Dış 
ı !eri Bakanlığında alakalı dai· 
reler mümc sıl'erin·n ı tirakh le 
j apılan ıoplantıda hazır btı'un· 
muşlardır 

Gôrusmelcr n daha bırkaç ıiln 
de\ am edeceği tahmın edılm•r 
ted r 
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b ltEl\ KÔY DE TAM KOVFOR.• 

DOKTO'fiLAR LU .ıtılık V;lli. T.,olon: 82051 

JlOKTOR Ç'PRl T - L it. tiaç.' Saat 14 • 19. 
Zuhrev. 'liJt••ha" s Beyoğlu -------------
Pu~·a Sokak Te'efon: 4:\:l:J:J S \ TII.IK iKi DA IREl.I Be

tonarme, a--tımlılara şifalı. bo$. 
Çamlıca Bul~urlu \1ü:-.ellata,ı 
15. 

GOOD YEAR FABRIKASININ 

KARTAL 

TAŞIYAN 

MARKASINI 

LASTIKLERDIR. 

( 
En yüksek kalite ~ otomobil lastikleri için 

.,r 

Emniyet.edebileceğiniz ~ mark• 

GOOD} AR 

' 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri t j 1 inhisarlar Umum Müdürlüğü llônları 1 
Kıtaat ltônları 

'1trzilon l. .\•l•ubav HtL Orl• oku u bınalarındı onarım Satın Alma Komisyonu Başkanl ığından 
l y.aptırıla~al..:tır_ Ke~:r b~cle'i 21842.0:J ıra, Ze<;ici teminatı 1638.1:> 

ır~dır. lhalesı 31/.1/9.ıt pa1.artesı saat 16 da Çankırı ~\s Sa. 
.\J. Ko. da yapılataktır .. Kt .. ,i[ ve şartnamt'~i öğ"eden e"·vel An

J karı. İs~. L\" A. ildn kı.~mırda \'e 'rer.zifon ve Çankır1 +\S. s.a. 
A komısyonlarında Vf' 4. Yurtıçi \frk. in~. \e Emlak ~Id. de &6-
rUlür 1 tek iıtrin buna bf"nıPr 20000 liralık belgelerinı talı ıün
!e;i hanı; ıha eden en aı iıc; .ıün evvel 4. \'urtiçi İnş. ve F;m'Ak. 
\ld.ne lbraı a yttt'r'~k bC'l,ıesi aimalart ~arttır Tt"klif mektup
arının iha'e saatindıın hır saat evveline kadar komi. ~ona veril· 
m.,ı. Postadal<ı ıerikmelor kabul edilmez. (1335-5946) 

* J~apalı zarfla 650 toıı odun 11 haziran 9:>4 cunta ~aat 10 d:.t 
lhlpa A~. Sa. ~\l. Ko.da satın alınacakt r. Bede'i 19.~00 lira, ıe· 
ÇiCİ t~minatı 1462.5 'ır:ırlır. Şartname. i komis::-onda \'P 1~. Lv. 

1 Söz·e~me akdi •arihinde-n itibarrn bir rıl müddetıe 
Bur~a Orn1an 'ludül'lügli İnC'~ö· i · eımcı.;inın :\J~dcınya,ya 18 kı 
lometrc ham)ot 'e kilometre şo .... e ile bağlı mezıt istif )erındc 
miktarı aıaltr, <;Oj.alır 200 )13. ka\"ak tomru~unun bulun<iu u 
)erdtn sr\k memurlu!ı!unıuzdan a;ınarak kara \e denız vasııa· 
Jarı ile nakledıler<'k Büyükdcre Kibrit Fabrik~sı bıkelcsinde ,.a 
sıla üzerindr teslimi işi mevcut artnamcsine &öre paıarlık'.a 
eksılın1eye konulmu~ıur 

2 - Pazar ı~ı 116.1954 cunıa :unu sö.at 14'dc l"·anbulda K.a 
bata~ta İnhi~arlar Vmun1 \lüdiırlügiJ Satınalnıa KomiS)Oııundı 
l·apılacakıır 

3 - Şartnan1e:-ıi her ::ün komisronumuıda 'e / ır"::Ja İııhi
sarlar Başmudürlüğiinde ~örülebilir. 

4 - İdare ihaleyi ·aptp yaııınan1akıa serbesttir. 
Dr. !\81'1El ı:K - Cilt ve Züh
re\ i Ha:-.talıkıa"" \lutehaiıitSı. Be 
~o ... ,n. lstı~li: Cad. 407. Tel: 
41406 

\ ESİKAPID 'I. 
BlRir\C İ kat A İl.in kı.,.mında ı:öriı iı:. Tekli! mc>ktuplarının ihale saatınden 

kira- llır ~s.~t evve'inf' kadır komi:"l~ona verilnw""L 1483 -· 6."i23 

5 - l.~tek 1 ilerin 375 liralı~' ilk teminat makbuıları 'esair ka 
nunı ''e:\aıkleri)"'.P birlik1e belirlı &"iın ve saatte kon1i ,·onumu 
ıa mür.acaat:arı ilan olunur (.6663) 

EIMl.AK 
36 \ \ Y \ Ol:: IU. JC \i ZS iZ, 

600 nl2 betonarme depo 
I;kt:r. Telefon: 13370. 

"'VTEFE Ull-<. Bostancı ile K rt11J ara .... ında 
bahçe;i evlere mü~a:t otuz fıat 
la arsalar s3'thh çıkarılın• tır. İXTIBAH ÇAMA IR Fabrikı
Sau' yeri: Bo tancı Tramvay s;nda yıkanan çamaşırlar ev 
duracı, fırın )anı 538; te'e!on kadınının zevkid:r. Feriköy 
S~8l-. 1 81268. 

lstanbul Emniyet Sandığından 
:;3 - 4J63 

Borı;at S :1 ka F kıet Cıaı ,\li 'k·z ve Bt'ria Tlirktr 

n1ahalt,~i 
lh~an kızına ı an yoUle teblit 

('s0.,te(1 en kınıt·g3ıh: Ankara Demirlibah~e 
Öz~oren tr okak ~o. 11 

\. 2:ıo.ı hesap nun1Jra ... 1Je· Kartal 'Yukarı mahal~e \'ol 
sokak 1) parst'l ''" 2. (2) paLel ye. 1. <3ı par el, ye. 7. 
(4) par el )f." .ı J pa:r.;el ye. 5, 16l parsel ye. 3 numa· 
ralı altı aı:-anın 1aıniılnıını Kadıkö' şube.;; ne b;rinei derecece 
ipotek ıo terPıek 618, 19:;2 tarih nde Sandığımızdan aldığın·,ı 
(2500 lıra boH'tı .='ıf'2/Q:54 ·01r ihine kadar ödemediğinizden 
/41.iz \P ına ar f le bl"rabp•· h1>rcunuz 12.Ro:l 1 lira (80} kuru~ 
bak ye ö .... ermektt"dır Ru ebepie (3202 ~o, 'ı ı..a:ıun mu· 
ribinC'P hakk·n ıı:la ~. '" k._1 il·ra tak·b;ne baclanatıik yuka· 
rıda y,ıl ~ı kanıP ga n 11 hbarna!JH" gUnoerilnıi' ıse de i
kamet ah nız1 erke 'ltf'tl ., 'e ııerede oldugunuı da ögrenile
meme hasebi le hbarrıar.ıe ıe bliğ Pcii~mediginden kanun 
bıi~ınur.e te\fıkan ~lA!l \'OJ e •piı 1 tat jrrası rap etm'..;tir İ$
bn l.dn tarıhindrıı ıtıb:-ı :~n b r ay içinde Sandıla bo-cu'lıızu 
iJd~m,.n ı 'f' kanunen k:ıbıılr .,-3, ı bir 11iraz nız Vıi:"~, ~:•_ 
diınıenız ıa1 nı - Hakkın·1 .1kı t<1k b: 11 uı di.ire~·rıııa dur· 
durmadı! n z taJ..d ,. no rk'i !!:ı\ri menkul m•~kiır ka· 
nun ore Sand 1 ·a~akt r Bıı cihetler borçlu S·dika 
F kret l raz Ye ~Pr•..ı T ,ırkPr :ı:af•nda.rı bil;nme\c \'~ .hbar
name tebı ğ makıııt .1 k m oln1ak üzere ılan olunur. 

C6i00) 

Fen 
Faı..u· em 
ı!>ıek 1er 

Fakültesi 
Fa maknbot ni 

Dekanlığından 
En rü. ine a!i tan altnaca.ktır. 

t - 'lcınur n Kanununun 4 UnciJ madde"'inin A, E, C, H. V 
z. fıkıa rırıda yazılı şart ardan başka: 

a> Gı>rev gurrre b m da:ı ile iieıli b·r yıiksek ö&renim 
<hP oması &1"t11Ş olması, 

b 'labancı bı irn dtl'crinden bırini. çah~ac.ııı dalda ıerek· 
h ıncrlemrlt•r ap ıcak kadar biln1e i, 

c) JJı:: 1 kilr.ı; ınun iht·\a<; arına zöre kürsü başındaki ö~ı·e
t m oe-.;inın ıeklıf t'<l<'CE" saır art'arı haiz bulunması erek

tir 
ı - Bı. ınci madd('dC ~;;ılı ı '!!Preken bel:?elerı) e 28.16 9:;4 

t• ı ndcn ba en l:J ıo11 iç r>rl(' hanzı 'abancı dilden imtıha
rıa ~ rcceı.e n a 1k otn.ık flteır hıı dılek~e ıle llı&/954 tari· 
buıde saat 10 a kiidHr dekan ığa baş\uıma.arı i'an olunur. 

(66951 

* Kapalı zarfla 7000 k·lo sıiır '' 11.6.1934 cuma aal 10.30 da 
1sl3hiye As. Şubesindekı -~. Sa. -\.1. Ko. da satın alınacaktır. 
Bedeli 11200 lira zeçit'İ teminatı 840 liradır. Şartname~i kom is 
~onda, Adana BO'ıe K, da ve Ankara, lst. L\'. A. i:3.n kı...:;mında 
Gaıiantep. t~kendcrun. j.;;l.3.hiye Belediye Bşk.'da ~örülür, Tek· 
lif mektuplarının iha·e ~aaı'nden bir ,saat e' \·elinp kadar kom is· 
yona veri1mes~ ( 1 52 1-6.~7;::09::.:lc..,.._ 

Edirne Valiliğinden: 
1 - 3.5955 lira 31 Kr. keşif bede11i Edirnenır O manlı. Kö 

"' ÖnıPr E~ki kadı., Yc;~rıl1 Yt Saray Akpınar köy~erinde yapı
laral.r ;<;me o;;uyu i·-aie~i j,lrrı 'kapa'ı ıar{ uc;uliyle ek-.i'tme~·e 

konul mu tur \fu, ak kat trminalı 2696 iira 63 kurustur. İhale,.!, 
10/6/954 tarihınP mu":-dif Pf'rşPmbe günti aat 10 da hüktlmet 
1\on.a~ında nıüt,~tkk"t daimt tnriinıendt yapılacak~ır. İstekli-

• fpri;ı ihale tarıhindPıı liç ziin E"\·\·eı Va'ili~e miiraraat'a yeterlik 
belee:si alnıa'arı. 9:;4 ~f'nt'4i Ticartt odası ve~jkası ve ttminat 
.mttkbuzlannı muh!p..,j 1arfzrını 2490 ~ayılı kanunun tari[atı dal 
rf'.;inde- hazırla)a .. ak ih 1 le saatinden bir o;;aat önre dain1i eneü
:nrn reis'iğirıe 'e"rr.Pıerı IJ2ınutır Po~tada ,·aki geçikmelt-r ka
h1: edilmeyecektır, 

2 - Şartname ve buna baılı e\"rak Encümen kaleminde gö 
rülebilir (6397) , __ 

OKUYUNUZ 

1 
Kefıs Kokulu çok lezzetli Pkmek ve p:deler~niz icin 

ni maya ~arıtır. 

M AY A'.D A G MAYALARI 
"Jc gıar. a1ayadat - fı;;tanbul .tr:teluıt • .. ıı:IM 

lzmir Belediye Başkanlığından : 

···i 
F1.1Jr idart~indPki k!·!lif Ye şartname:\ı ıereğince: Küllul'park 

dahı'indf'" palmiye!i sahıırla paviyon inşaatı kapah zarflı eksi:t· 
me sııı Ptiyle yaptırıla<:okti.r 

AL.ıhammen bPd~lı C4P955.22) '.ira olup ıeçıcı teminatı 

(3747) liradır İha'e1;ı ı.; haziran 934 pazarte~i günü saat 15 te· 
dir. İ-;tekli'erin 2490 !'cyılı kanunun tari[alı dairesinde hazırla
yac;ıkları tek'ı! mektuplarır.: iha:e günü en ıeç :-.aat 14 e kadar 
e~n başkanlı~ına ve-rmeleri ilan o·unu~-. 16514) 

TAKSİM-GÜLHANE PARKI OTOBÜSLERİ 
l.E.T.T. Umum Müdürlüğünden : 

Gülhane Parkında 27 rna' ı~ 19.54 tarihinden 31 temmuı 1954 
tıiı i)ı·nE" :.adaı de\am e-decek olan Bahar ve Çiçek Sa ·ramı şen 
lık.erıne ı~·ı .. ak Prlecek ha 1 kı ta~ımak üzere 
Saat 9.30 ile 17.30 arasında saatte bır \'(' saat 17.30 de 21.30 ırt1 

~ıııdı )tıl'ım :-aa·:e bir olmak Ut.ere. T.tk"ım ile Gu'bane Park1 
ara~ında otobü;, ı~.etılccegı ı,a~ ın halka i:3n olunur. t6705J 

, __ 
OKUYUNUZ --" :\"efı.., kokulu cç bayat.ar an, ba. aı·a' ınca d.ı leuetin· 

den kaybe:mcyeı. ekmekler ancak fenni .'.\Ia~adaQ: nıaya 
.s:) ıe yapılabilir. 

MA YADAG MAYALARI 
T•lgraf: )Ja.adığ • lslanbul Telefon: U964 

Yollar 5. Bölge Müdürlüğünden 
Mersin 

Bol gemiz ihtiyacı için şartnamrsi ;rrel!ince (1881) 
takım mavi keten, (192) takım haki keten '" f75) takım yün 
lü kumaşıan l"~·ı elbi~ele-rinin sa11n alınması t:!"190l savıiı ka· 
nun gcrCJi::inre kapalı zarf usulli ile f'k:ııltme-ye konuı'muştur 
liuhaınmen becle:ı (49.983.00) kırk dokuz b·n doku1 vüı ek
sen üç lira olup mu\·akkat teminatı f3748 i2) ii~· b1n ;cdı ~·üz 
kırk ~ekiz lira yetmi$ iki kurustur Şartname-.;ı bö 12emizden be 
debiı alınabilir. İhale:-.i 21.6.l!l54 pazarte~ı ~ünü saat ıı.oo·de 
' Tersinde bölıemiz bina..,ında ıoplanacak konıı.:;yonda yapıla<·ak· 
tır İsırklilerin muvakkat ıeminat ınakbuzu ve' a banka mek
tubu. Ticaret Odası ,.t":'\ika~ı ve böl~rden aıına~ak hususi şart· 
namrye C50J kuru!;'luk damga pulu ~·apı~tırılıp imzalandıktan 
sonra dış ı.arfa konulmak suretiyle (2490) sayılı kanunun 32. 
ınaddesine ı:öre hazırlayacakları tekt:f ınekıuplarını ihale günü 
saat (10.00) a kadar koınisyon haşkanlı~ına tev-di cımel.er· ·a-
ıımdır. Postada olacak gecikmeler k.abu edi mcz. <6685) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN -
P. T. T 1daresi tarafından ilA,·e edil<"n O!omatik $dntrallar 

do'.ayı~iyle itfabc teskiliıtının yangın ihbar ve muha,·cre tele· 
fon numaralarında aşaji:ıdaki şekilde de~i~iklik yapılmıştır 

1 - 14222 İtfaiı·e Müdürlüğü yan~ın ihbar J 
2 - 14223 İtfaiye ~Hidürlü~ü muhabere, 
3 - H225 İılaiye )lüdürlüğü muhabere. 
4 - 12711 ~esmi ifaiye müfrezesi ;\'an.cın ihbar' e: muhabere 
5 - 36020 lstinye deniı ;tfaive grupu yanzın ihbar "e • 
6 - 16466 Bakırköy itfaiye grupu yangın ihbar Ye • ı 
7 - 18430 Yc~ilköy itfaiye müfrezesi yan:ıın ihbar ve • 

İtfaiyenin dı&er telefon numaralarında şimdilik bir değışik 
_lik yoktur.__ (6216 ) _ _ 

Gaziantep Belediyesi İşletmeler 
Müdürlüğünden 

7.)() lira aylık ücrctlı bir :!lektrik bir makina ve bir su \·ük· 
~ek mühendi~i a·ınacaktır Taliplerin bJetme.er müdiir'ü..,une 
nlüracaatları i!.111 olunur. C6393) --- -

lm tınu "i 'lnıhı :-. 1' ~ ' t\ llKl.t 
l:mumı ' ~ rı.aı \lıulınıı· \I F' I IH \ ' F:\ttt 

nu .ıı<v ıda ""''ttl " ıldhr: 
111 ~ \' \ O\ 

( \ AJ..l~J Gl.tf'tf'f'tlllı ırr \l tlbal'•lık ı ' ~ - t tanbu.ı 
\ 4 l ' A N ~1 Al'l:JA \ I ! 

RONSON 

IONSON Acloni ı . Zarif bir 
saat kadar ınce olan bu 
yassı c;ak ınak, }elek cebine 
rahatça sıaar. 

Bugunürı · 
hediY651 

,; ıflll' 

IO NSO N S ı o ndor d Gayet 
ı:arıf ve: ıağlam ol ıp, her· 
kf'sın tcrcıh cttıA'i bır çak· 
mahur 

!iı~ara n ıı• 

verdığı ıevb.ı hır 
ılc duyaı.:ak~ınıı. u' ;. S 

1 k 01"' ;iJ Buf!ün nıuı;al 3 pO'· 
- h'lh3''' !-Clcrın \.ogıı 1 

kullanı1orlar. 

dıaer 
RONSON Crow" \'t ıu~ 
modclle:rı. srtlonunuııı1 
bırer haı ık•dır 

TAKl iTt l J DEN SAIUNINl2. M.A I KAYA o l ıı:ııt.A '~ 
ı·urkıyttle t.lumes~ılı l ~l~r1tı111 

ELi BURLA VE ORTAKLAR! - Galata~ 

.--. tin 1 ~ 
Yerli Film Yapanlar Ccr.ııye tısı 
Yıllık Umumi Hcy'ct ToDı~;ı; 

17 Haziran 1934 tarihlı pazartesi günU ~a~t tl' 
miyet .'.\luYakka' '\ferkez· \ IE"yon nkak '.'\Of e 
pılacağında.n ~ayın CemıJ-cl azalar nın tc;r 
derim. 
R t: Z S .\ ~I E: 
1 - Eski İdare HeJernin isı fa~ı. 
2 \'rnı İdare Heyetı ~e<;ı:ınt>s 
3 - Hesapların terkikı \"e braları. ıl 
4 - Dilekler. rJt1t 

- \ 'erli Film ~a_p_a_n_ı_ar C'emi)<I• ~ l)OP' 

Eskisehir Ticaret ve SanaY1 
' 

Başkanlığından 
. tııtıJI! 1' 

1 - Eskı.,ehir Tıcaret ,.e S, nJ· O •'1 1e 
tAdil inşaatı ı:e buna b<t(:lı c:t>ktr a: .. ('$ ı..al~f r1'' 
dırma vesaır ıe::ıısat işleri kapa:ı zaıf U"ulı) e 
rılmı~ıır oJ~l'I 

2 - Tek bir nılilcahhide iha e~.i ~;,ınl ;ıca 66 1191 
dedeki rne,cut ış enn umurnı kcşıf b<'cielı 1 

ru~ olup kafi teınınatı 25.0.t.ı lıractır , ~ 
3 - Ek.sıltme 8 haz.ıran tQ.i.ı. ıar:hııır r '~ e 

saat 16.30 da Ticaret Oda:-.ında ınplanacak 0 

yonu ıarafından yapılacaktır. JYIU1'' 
4 - Eksiltıne evrakından '"artnan1e \ r f' ıe 

ler ücretsiz alabilecekieri ~ibi r>'an. pro.ir ' 'f c t 
her :ün me.sai saatleri d~hilindc i~tanbu'd~ f) 
Ankarada Ankara Ticare vr Sana) ı Oda..ın. ceıctt 
kicehir Ticaret ve Sana~ i Odasında göı_·.ebr'.rııt bı 
,·tlavet~e bu'unan taliplt'rin dr i .. teklrrı .uırr· 1,,ct~ 
rin TicarC't Odalarına bede'l':ı olarak roııde:ırı r~ 

5 .-. ~k-!'i.lt~e)C C"trmek jı.;tC'yen'erın bU 
1
darr ' 

de bır ısı ı)'ı bır surette bcı,ardığını \e~a. s1rfJ. 
~;ni isbata yarar bel:;ı:e'.erini \arsa kapa 1 

şartnr, .. eah~:<l, ı 
6 - fhale kararlashrıldı~ı taktirclr rrıuttıtt1 r 

tubu veya tah,·ıl karo;ılıVı n':ırak 40 kırk }; ıf 
l<.•cPI< \r mahsubu son sitüasvond:ı \apılat<'kıl 

7 - Bu incıaat için lii111nı'u ('in1en'rı~afınd" 
ton rim!'nto bedeli mukabilinde oda ıara 
\eri\ecektir. ı ıt111e 

8 - Bu rksıltme~e :z~rrcek 0:3nlar rksl ,e 
re ince ""Prmeye mecbur olrlulı-ları ('\TJk ,e tlC f ~ı:t 
name tarifatı daire-;intie hı1ırJa,·a,..11' arı .. aıt 
yarak f'ksil•n1enin yapılacağı S?.ale karlar rı 
verPcekl•rriir ır' 

9 - Ö1l"l inco;ulf pk.;;;•ı.,,. lrn 111 ıı;\ rın\I :h 
1 

makta \'f'\"3 riilrdilt'nr ·h (' ,,_ 
Satılık Baskı Maki 
ER 

radcı 

Tapu 
lstanbul 

t ' rcfıf1c t 
1 - _5602 sa) ılı Tapulama Kanunu ~ee 11 .;til'~ ' 

su teknısyenı \'P teknıs,·rn \ a dımtl!'! 0rtı 0 

bul_ tapulama kur·una (50 _ li!ıcJ \'e l?O) (l()L}) 
dılı okul ınezunu olmak üzere ccın aıı 
caktır. ·'6 t 

2 - Taliplerin ka,·ıı ve kahu 1 C'rinl' .,.ı9:i4 P • uz 
hıne kadar devam edilecek ve l tcmnı ~ 
den itibaren tedri.ı.;ata ba..:lanacaktır. . t1ır d..;J 

3 - Taliplerin durumlarını =ösıeı .r 1.1diil" 
Teknik Okul binası dahilindeki kur;, "

1 d'' 
edeceklerdir ıur ıt1 ,~6 

4 - Kurs müddeti _bir tedri:- ) ılı 0 ı,; 1 .,,ı 1' 
lira yl\'\'m:ye rerilecck )ıyecck '" ~atac3 1'b 
caktır. . IJn ıf 

,j - Tedrisatın sonunda mu\affak 0 

i~lec·inde çalışurılacaktır. l' 3P 
6 - Taliplerin erkek o'nl: :o.ı .. ,ııt oı·J ar"s 

o:n1a!".1 ıaz.ınıdır. Kursa n1üraccıaı eden c ıl 
~apnuş olanlar tercih edilecek: r r ı.ı ı"~ ~· 

7 - Talipler alınacak m•klarrian 3 ·c ıJ1 
1 ak ' larında miisab:ıka iıntihanı 'apı ac 11, 

olanlar kursa alınacaktır karı rıı' 
8 - Kursa ge:eceklcrr btılundU ıı1 

dar yolluk vcrilmiyeccktir. ' u ri r o 
9 - Talıplerın hü\•iyet titıd;ırıı o;r .. l\t 

lıdL ikaıneı tr7kere'ii a~kerlık r<"rh rn ııt 
bir h::1s:ahııneden ~ıhhi heY'E"t rapartı. n { l ı 

. d ro·o 13 l .~ mc ~enech 416 e~ı'11dında 6 a Pt 111ıJ 
1P1il tarihine kadar taplt1 n1a kur.:ıll 11 -
nur. C6:i08) 


