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Tunceli'den seçilen C. H. P. li 
iki Mil lef Vekili D. P. ye geçti 

Sayfadıı· 

C.H.P. nin ınilletvekili sayısı otuza düştü. Bingöl D.P. 
adayı Feridun Fikri Düşünsel kazanamadı. C. H. P. 

4 Meclisi toplantıya çağırılacak 
1 Ankara'daD.P.Iiler dün törenler yaptılar 

İ'SGİLTERE KRALİÇESİ - İn
giltere Kraliçeııi ikin ci Eliıa
beth'le ıevei Edinburgb Dulı.ii 
Llb~a·~ ı ıiyaretleri ırasında 

Kı ;ıl İdı is' le birıil>.te 

lflım O ı toılok" P atrigi Athrnaıı.on,. ~e~·inıleri D. P. ııin J..a. 
1ıın m a ı ın un il,<'bt"th l t dun \ali H heledi'e b;ı~l..an H'kıli 

G4ikaya tehri l. r grltliğinde 

D. P. lilerin şenliği 
devam ediyor 

Komünist Çin'in 1 

Uyuşturucu, madde 1 

Satflğı bildirildi 
A•soclatrd rre s 

Bır:e~m s Milletler Merkezi 
(l'.'\ew York> 4 - Uyuştunıcu 
maddelerle mticade!e bahsinde 
Amerikanın en ileri ~elen uzma 
nı sanılan DQlis müdıirleıinden 
Harry Ansllngr.r bugün Birleş· 
miş !il etlerin b·r toplantısın 
o::ı verdiği be~ anatta. Kız.ıl Çi 

j 
nin ~nbancı döviz kazanmak \'e 
ayni zanıanda hür dilnyada ya 
~ıyaıı insanları eroin tiryakisi 
ha'inc okmak !~in bir p'an ha 
zırladığını ve Pekin rejimi Dış 
bakanlığına. yabancı mem1eket 
!ere uyrşturucu maddeler ihraç 
etmesi hususunda talimat veril 
diğini söylemiştir. Anslinger, 
bu öylediklerini \'e:ılkalarla is 
pata hazır olduğunu, 1;eçenler-
de, başında bulunduğu te~kill 
lın San Franc:skoda bir baskın 
yaptığını Hı deliller elde edildi 
gini SÖl lemi~ "c demişt'r ~i: 

<De\ amı Sa: 3 Sü: 6 da) 

!\IOSKOVADA~ A YRIL.\'SL.\R 
- A l'Ustralya ile So,·yet Rusya 
arasındaki sıyasi müna ebette. 
rin kesilmesi üıerine l\lo kova. 
daki ,\ \u .. tra l)a r lçiligi memur 
tarı vatanların,\ donnıek uzeı·c 

Hebınki) e J;eldil>.len sır.ıdil. 

Rususf lllubablrlmlzden ı 

\nkara 4 - 1954 seç:mıeri- \ demokra i mücadele,,! basladığı 
nin kat'ı neticesi bıitun viliıyct ıaman Feridun Fikri C.H.P. 
terde alınmı~tır C. n. P. dün müf · t'eri arasında 35 !ere kar 'ı 
Jk~ama kadar 31 mi!leh ek illiği ~ı cephe almışt~. Faka~ 1950'de 
kazanmıştı. Tasnif neıisesinde Demokrat Partı ~ferı ta~nır 
bugün Erzincanda Halk Parti~i kazanmaz bu partıy~ geçmıştl. 
lisıesinden Hüsnü Kanatçı da O glınlere kadar İnönü hakkL'I 
kaıandıllı irin bu rakam 32 ~e daki methiye:er:yic ~öhret ya
\'\ıkse:mİ,tir. Ancak Tuncclindc pan Ferıdun Fikri 1954 seçim 
:>eklcnmcd·k 'e ha,-retle karı !erine ıakaddtim eden ;ünlerde! 
!anacak bir :siioriz · olınu~. c. Başbakan Adnan .\tende:es içın 
H. P. htesinden kaıanan .\rs- ka 'de er öylemeğe \'e lnöniiye 
:an Bonı \'e I<'ethi Ülkü hugün hücuma başlamı~tı. ~Iecli te 
t: 1J p den btifa ederek De- kendisine maziyi hatırlatan m 1 
ınora Partiye geçmişlerd:r. lel\ ek:ııcrine de •benim ku· 
Bu ~uretlt HaL1' Partisinln mev me,amı sa: ; ~u: :; de> 
cut milleı,·eki li sayısı oluz.a diış 
miıştür. Tuncclinde Demokrat 
Partiden ~adece Bahri Turgut 
Okaygen kazanını ·tı. Bu §nl is 
•ifalarla Tunrelının bütıin mii 
!eı,·ckiller Demohıat Pan ı ol 
mu~tur. 

.\nkaradan da btı"'Ün kari, 
netice alınmı-tır. Buna • "Öre 1 

Demokrat Parti 185588. C.H.P. 
149506 oy almıştır. Demokrat 
Pa•·ti lbıcsi ıam olarak kaz:ın 
nııştır 

Dü~ii nı.el kaıanamadı 
193+ srçinılerinın en büyiik 

~iirprizi Bingö'dr olmu~ıur. ne 
mokra: Parti adaj ~arı uasındal 

1 
bulunan Feridun Fikri DiısUn 
el ~eçimi kazanaınamı \ e onun 

1 

'er.ne bir müstakıl aday ekse- ı 
rb eti almıştır. 1 

Seçim anketimiz 
Hakkmda 

~eçimlerin re mi netıcc· 
!eri bir iki sün içinde ilan 
eılılerektir. Tertip ettiği
mız ikramiyeli büyiık se. 
c;oim anketimize <:e\·ap \C" 

renler arasında neticeye gü 
re en yakın tahmıni ya
panlaı·ın himlt-ri, hafta ııo 

nuna kadaı· te:.bit olunacak 
\ <' netice grleleı. hafta ilan 
edileı·ektır. 

Bilindiği gıbi 1 inci sua. 
limize en doğnı ce\ ap 'e· 
renler ara ından birinci) e 
1000. ikinci~e 300 " üçün
cü) c de 200 !ıra 'erilecek. 
tir. 

Ferıdun Fikri Düşilnse"in se 
çim; ka) bed ~i sıya:ıt mahfıller. ! 
dr bürük bir alaka ile karşılan ı 
mı-tır. Bilind .ği gıbi, 1946 da ------------

D.amc Xinctte de \"alois 

Dame Ninetfe 
De Valois . 
lstanbul' a geldi 
İn:,-ıiltere'nin dünyaca me~

hur Sadler's Wcl"s lMe Heyeti 
nın mudırcııı Dame Ninette de 
Valoıs memlcketımızde bundan 
a:tı ~ ıl once kurmus oldu~ 
Bale Okulu'nun ça!ısmaiarını 
incelemek uzerc, Londra'dan U· 
çakla ~chrımlze gelmı~!ir. Da· 
me Ninetıe 1stanbul'da hır iki 
~un kalıp buradakı dostlarıyla 
goriı tiıktcn onra. Ankara) a 
hareket edecektir. 

ü: 1 del 

C. U. Paı•tisi teskilittına ..., 

hiı.• taıııbn yayıııladı 
Bunda «Bu devrede Büyük Millet Meclisi çalışma/art tek 
partinin arzu ve iradesi altında devam edecektir» deniliyor 

\.'unanistanda vukua gelen ~on deprem dolayı iyle Sofade:.'de 
yıkılan b!r bina ve enkıııı bldırmala rah sanlar / 

Yulıanistan'da yeni 
deprenıler oldu 

1 
Hususi ~lubablrlmlrden 

Ankara, 4 - C. H. P. 'enel 
merkezi bugün teskilfttına a,a-

1 

ğıdakı tamımi ya)mı~ır: 
· ~eçim partimiıin 1950 den 

daha aı sayıda mi.leh ekili ile 
muhalefette kalma:.ı neticesini 
'ernıistir. Bu durum, mevcut 
seçim sisteminin millet iradesini 
alınan oy'arla miltenıısip bir şe
kilde Mr.cllı:ıte belirtememesin
den ileri gelmiştir. Ayni zaman· 
da memleketin her tarafından 
gelmekte o'an ıkii)ctlerden an· 
ladığımız ve iızerlnde durduğu
muz birçok maddi \'e mi:ıe\ 1 te
sirlerden dağmu. tur. 

Demokrasi, sadece scrbeEt bir 
se)im:e iktidar olma)ıp a)ni ıa
manda serbest bir münakaş:: ve 
te:ıirli bir mürakabe rejimidir. 
Geçen devrede görduk ki Büyük 
Millet ~Iec'lsindeki iktidar ço· 
ğunluğu çok az sayıdaki muha
lefet milletvekillerinin ~erb<?st 
münakaşa 'c murakabe )olun-

<De\amı Sa: '7 Sü: 2 de> 
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Atina, 4 - Atina ı-asathane· 
;ııi buı:lin Turkiye saatiyle ı~.34 
de, başkentin takriben 16~ kilo· 
metre batısında ukuvveth )eı· 
sarsıntıları• vukuunu .kaydetmııı 
tir. Bu depremler merkezi Pe:o 
poneı ve Patrasta hbsedilmi~, fa 
kat hasar olmamı5tır. 

Japon)·a'da 
Tok) O, 4 (AA) - Bu~ün Grin 

, iç saatiyle 6.26'da Tok~o böl
gesinde ~iddetli bır deprem ol· 
mu tur. Hasar hakkında benli:: 
ma\ümat yoktur. 

Kara~i. 4 (A,\) - Bu &ab:ıh 
7.30'da (Gmt> Karaşide hafif bir 
deprem duyu!mu~tur. Hasa:- yok 
tur. 

Kızılayın ~ardımı 
.\nkara. 4 (Anka) - Yuna· 

nbtanda ~on defa vukubulan dep 
rem fe:aketi üıerine Kızılay Ge 
ı:el Müdürlüğü Yunanistan Kı-
2ılhaç Te~kilatına bir tel~af <:e 
kerek Km!ayın ~·ardım etmek 
istediğini, fakat ne zibi madde· 
!ere ihtiya~ları bulunduğunu bil 
dirilme ... ini bteml~fü. 

Bir ôlim öldü 
Cambridge ~ıassachuette.s, 4 

(A.A.) - Harvard Üni\'ersitesl
nin me~hur antropoloji üstad'a 
rından Dr. Earnets Hooter 65 
yasında o"duğu halde bugiin e· 
'inde kalb sektesinden ölmU~
lUr. 

- --

- Al diplomanı • • • 



--- . ----------------~-----------------~~- -~~--~----~----------------------... ~--~ VATAN 

iktisadi Harp · mi ba$hyor ! 
a p o l l s lannı herglın 

M in n e • [... \'AZAX: la,ması yaptık· 

Gıda maddeleri nizamnamesine 
aykırı hareketler 

5unday Tri- Dı•. Ke.ıııal TOSVN şitmekteyiı. Ge 
bune gazete· çende. husu~ı 

sinin çıkarttı ---------------------------------• SoV)'Ct uçakla· ?ı This Week riyle 33 ıs ada· 
l\Iaınlne, bu hafta, iktisa~ı H akikaten :SO\'yetlcr böyle mı İngiltercden r.ıosko\·aya ıt 

~on günlerde şehrimizde o;ıda madde'erl nlzaml'ls:nesine 
a~·kırı hareket edenlerin sayısı ırtmağa ba,şlamıştıt'. !\ zamna. 
meyi ihlal edenler, haklarında tanz.im edilen e\Takla mahke· 
meye sevkedilmektedirler. 

Dün ehrimizde. nızamnameye aykırı hareket eden 15 
\'e muharrir Henry J. Taylor'ur. bir iktısat harbini kazana· rr.ış ve birçok alım satımlart!a esnafın muhakemelerine de~am edilmi tir. 
•Avrupayı fethetme'i ıçin yeni cak ,;eya, hiç olmaz.sa dtinY->1 bulunmustur. Rusların ilk e'da 
bir kızıl plann ba 'ık'ı dı!tkate mun zaman ıçınden çıkılmaz 50.000 ton şeker a dıkları, bu· 
değer bir yazısını ne•retti. Yıı karışıklıklara sevkedebılecek na mukabıl 100.0000 tonluk 
ur, makalesine, ~ovyet'er i'e bir iktısat kudretine malik mi petrol, manganez, demır, ali· 
peyk memleketlerin blrbir.erıy dir? Yazara :öre, Amerika \'e minyum, sentetik kauçuk. buğ 

Kurumlar Vergisi 
Tahsilatı arttı 

Bahk bollaştıkça 
Fiyatlar düşüyor 

le serbestçe alış veri~·~ bulun· A\TUPa de\'letlerınin bugün )i day, çay vesaire sattıkları bil· 
duk'arını, buna mukabi' Garbi ne işlemekte oldukları hata, diri'miştir. Anlaşm~nın imza- lstanbui Defterdarlı"ından 
Avrupa mem eket'e:-inin a ıJ. düşmanlarını veya se\"medik· sından s.onra ~ir lngiliz. bir aldığımız mallımata gör;, bu 
maz :Umrük duvarlarıyle ayrıl Jeri blr memleketin kudretini SoV)e~ ıdarecı:.ıne, pe~ klerde ı yıla alt kurumlar vergisi tahak 
dık!arını gösteren bir harit:ı d3 tayin edcmeme:eridir .• Komu. bol mıktard~ s~ker bulunduğu kuk ,.e tahsilatı, diğer yıllara 
ek'emiş. •Garbi A\•r•J;>l uyur· nizmden ve sonsuı. vahşilikte· halde kendı erınden satın al· nazaran büyük bir artış kaydet 
ken RusYa taarruz., için hazır· rlnden, Sovyet Polis devletinin maJarının sebebını or~us. O 1 mış bulunmaktadır. 
!anmaktadır. Fakat harp ile de demir perdesi arkasında ecre· d_a, aBu ).ardım değil, tı~aret· Şehrımizde. 1951 yılında. bu 
ğıl, A\TUpa pazariarını yık- yan eden ~e) 'erden nefret et- t~r.• tieklınde man!dar bır cc vergiye tabı ;45 şirket mevcu: 
mak:a ... Eskimiş. ıgeri kal· memıı. tabii olabilir. Fakat hıç 'apta bulunmuş. Z-1 ıllctlerara ı ken bu miktar 1954 vı'ında 
mı& Rusya. hiklyeslyle kendi· olmazsa nefret ettillmiz eyi banke; erin )azara ZU:rich'te JOlS e çıkmıştır. 1951 ·yılının 
miti avuturken dev So\'yet dikkatle ölçmclbiu di)en Mr. soyledık e~ıne göre, on aylar· 7.208.000 lira tutan kurumlar 
1mpal'8torluğu iktisadı~ atını Ta)·lor, Sovyet ekonomisinin da yalnız Italyadnn De mır Per \'er"ısı tahakkuk \'e tahsilatı 
Garbi Auupadan daha sür'at'e gerek a'ıcı ve ıı:erek satıcı ola de arkasına 20.000 vaı:on ma: 1953 yılında 14-554.229 'ira· 

Son günlerde ha\'aların sıcak 
\e denizin durıun olmaı.ı ne
tlce:ıi bol balık çıkmaktadır. 
Bu arada bilha~~a kılıç Ye kal 
kan balığı bo~ miktarda tutul. 
maktadır. Son giinlerde tutulan 
kı'ıç balığı yüz elli tonu bu:
muş ve bunun neticesi tootsn 
fiallar 120 kuruşa kadar ·duş 
mü,ştfir. Kalkan f atları da diln 
perakende 100 kuru~a kadar 
lnmiştit'. 

kU\'\'Ctlendirmektedir•, diye rak bahis me\'?UU kudretini su satılmı~tır. Male~kov iktidarı 1954 yılında da 17.538.922 'ur~ 
yazısına ba5 ıyan Mr. Ta) 'or noktalarla izaha çalışm3kta· aldıktan sonra: bırçok Avrupa olmustur. Bu yılın tahakkuk 

dır: So\yetlerın altın \'C platin ~·e. bau .cenu~ı ~m~rika mem· miktarı. 1951 e naıaTan yUzde 
Sta!in zamanında Rusyanın ,eketlerı bu kabı! ucaret anla~ 142, 19"3 e rıaz:aran vu"'zde ."O 
ha .... sonrası 15• t!hsalı·ru· yüzde istihsal' eri. .. Siben. adaki 66 bü .. ft b 1 d 1 " ,, • ., malarınu.ı u ~nmakta ır ar. (azlalık arzetmektedir. 
60 sillhlanmaya tahsis ettiğini, :.ük ve lOO kUçUk altın madde Anlaşılıyor kı, Sovy.:!t idare 
Ma:enkov'un i&e istihllk mal- ni Amerikadan üç misli daha cilerinin ni}etlerl, Rus hıılkı· Rum ve Ermeni Patrikleri 

fazla istlhsalde bulunmaktadır . . ıarına ehemml,et \'erdiğini soy nın hs)at se\1~esıni )Uksett· seçim neticesinden dolayı 

Valiyi tebrik ettiler 
" Sani' en köle işçi' iği bu istlh- k l • t IUyor ve fiôy:e illve edıyor: " me o sun o masın, sa ma sı· 

•İster inanın, ister inanmayın salin maliyetini çok düşUrmek kın tısı ve işsizlik içinde buna-
tedır. Vladhostok tan her sene lan A\TUpa memleketlerinin 

bu, yirminci asrın bu yarısının 120,000 kö'e işçi diğer kurban mnllarına esas!ı bir alıcı olmak 
muhtemelen en tehdit edici in· ıara iltihak etmektedir. Böy· ta \'C alımlarını iyi fiatıarla ve 
ki~afıdır.• lece, mütehassıslar, So\ryetlc· altın p'itin ı:ibi kıymetli nıa· 

Yazara cöre, Rusyanın b r rın buıiin Amerikanın Fort denlerle öde~ebilmcktedir. 
jStihl•k malları bolluğu )'arata Knox'dakl altınlarından daha 
'bileceği ka\Tanamamak'a be· faz asına sahıp olduktan hiık-
ıraber, uzun zaman bu bo lu- mUnc \'armaktadır'ar. Londra 
tun iç par.ar tarafından emı'e· Zur1ch, Amstcrdam, Buenos 

Mada'yanın diğer \C dahil 
tehlike'! cepbıosi Sov~ct· 

<De\lnll ::.a: l Su: 2 df!> 

Rum Ortodoks Patrik! Athe
nagoras dün Vali profesör Gök· 
ay'ı makamında 7.iyaret etmiştir. 
Patrik, bu ziyaretinde, polıtıka 
ile meşi:ul bulunmadığına işaret
le. eçim neticelerinin Tfirk mıl
letine milbarek o'masını t-Omen
nı etmlstir. 

ceği unnedilmektedır. i\laama Alrcs \esaire cibi pi)asalar-
filı, kısa zamanda. Ru )'anın da serbest iş ~örebilmekte· ı f l 
~~)~~ğl:~·~::a~ni:on~~~:~~; ~ır~e~it~~~~ ~~a~:~~n z~~~~l~i ~" m~w~ ~ğ 
istihsa'. bızzat A\TUpa mem· :,~asına k~lliyetli mik~n~d~ p· · 

Diğer taraftan Ermeni Patrl· 
ki Haçadoryan da öğleden ı.onr:ı 
Va'i profesör Gökay'ı ı.i~ arelle 
başla) an yeni de\·rc dola) ı:.ıj·le 
tebrıklerıni sunmuştur. 

Jeketlerini \C Avrupanın mııl !atın arzedıp, elde ettı~ı tıret 1 • - - - - , - -
Eattığı mem'ekctJerin pazar- lerle ital)an Komiınlst Parti· ~ 1 
larını alt ıiı;t edecktir. Rusya· sine epeyce rey utın almıstır t:I 
ıun iç ha)at seviyesinin yük· Diğer taraftan 1nıiltere, F· 
eelmeslnin propaganda tesir· ransa. İta') a, l5viçre, Yunanis 
terini de buna katarsak, öldü- tan, İs\·eç, ~ibi kısa bir mud· 
rücU bir bombanın kurulmuş det ônce SO\j'et:erle harpde o· 
ıbu'unduğuna kola)·ca hükme· lacaklannı zanneden memleket 
debiljrlz:; Jerifı onlarla ~eni bir ticaret an 

====:=:::==;;;;=========. 
TüRK TiCARET BANKASI 

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

400 ALTIN 
. ' 

PARA İKRAMİYELERİ 
Çeki 1 i ı 29 Mayıs 

Bugün akşama kadar 150 liralık 
hesap açtırırsanız 

Bu cekili~e iıtiraı. edece iniz ıbi muteakip •> Iara 
alt 'lleliidelerde 

r Kadıköydekl ) 

1 İKRAMİYE APARTMANI 1 

dairelerden birine iahip olabilirsiniı. 

TÜRK TİCARET BANKASI 

,, 
uçunuz •. 

Son •İetem. ~ür'cıtli ' ve her ı türlü 
modt>rn konforu haiz DC·6 u"çakları .. 
bol ,.e nefi yemeklH ... nadid~ ic; · 
kilu ... \ \C ~U\'anızdaki ~amimi~r.ti 
aratmı,an dosttuk ,·e mi~afirpcrliği ıı 
:ahi kası! 

izıhıt için seyahat acen· 
teniz• veya SAS bUrolırın• 
mUracaıt edlni<t 

SCAN1Jltf'4VL4tf' .#IRL,NES S#'STE41 

Napolyon 
Bonapart'ın 

ölümü 

ıFakat Rabbitt'ten vazifesi
ni devralacak olan mese'eıı 
Quee: bbyle dıyerek güldil. 
Bu sa:onda ı:arip akisler yap· 
tı. 

•:\'e demek istiyorsunuz: 
Kaptan. Rabbitten vazifeyi dev 
ralabjlecek kimse yok mu ı:e
mide.• 

• Biraz daha kahve ister mi· 

1 

siniz?• 
• Hayır te~ekkür ederim ... A

damınız yok mu Kaptan Qııe· 
eg? Rabbitt'in muavini ne ka. 
dar zamandır gemidedlr?ıı 

• Harding mi? beş altı ay· 
dır.• 

•Nane mol!a mı?:ıı 
•Bu fazla a ır bir itham o

lur.~ 
· Kaptan benim gemimde i

kinci kaptandan ba5ka, :1•lrmi 
dört saat uırfında, ba~ka vaıı· 
feye gönderemiyeceğlm hiç bir 
subay yoktur... Bence eğıtım 
seviyesini yUksek tutmak vazl· 
fesinin bir icabıdır tıuıı 

.Tabil benimkisl de standa ·d 
Jar mese:esi ya efendim. n r 
çok gemilerde AsteJmen Har· 
ding her bakımdan ehil addedi· 
ıebilir. Benim ı:emlmde stan-
dard mükemmel olandır ve 
bence Hardin~ bu se,·lyeye va· 
ramamı5tır.~ 

Frazer ıBiraı kahve içeceğim 
galiba. dedi. 

Frazer ıEh Kaptan Queec, 
noktainaıarınızı anlıyorum ve 
) üksek standartlarınızı kabul 
ediyorum. Fakat di~er taraf
tan oaks hizmete ~irmek için 
bir iı te mene muhtaç. Benim 
de yanımda mayin taramadan 
anlıyan birisine ihtiyacım var.'D 

Nihayet harpte bu:unuyo· 
ruz. Herkesin işleri çabucak 
kavraması ve el erinden ı:ele· 
ni yapması tazım.• 

Queeg mlistehz:i bir teb s
sUmle •Eh bilmem~ dedi •Ba
na öyle ge'iyor ki harpte su· 
bay tandardı daha yUksek ol· 
malı! Biliyorsunuz hayat me
mat meselesi• 

Fraıer fincanına kutu sütil 
koyarak yavas yava5 kanştır
dı: gözlerini lmarak Qut.e~·ı 
tetkik etti .. Cnine'in kaptanı 
koltuğuna §deta uzanmış, duva 
ra bakıyor, hfı~i tebessümünü 
muhafaza edi)·ordu. Koltuğun 
arkasına attığı elinde çelJk 
bilya'ar ses çıkararak yuvar· 
!anıyordu. 

Sarışın Fraıer. aKaptan 

Sayfiyelere hücum 

,·aıi!esini denalacak subayı 
:reti~tirene kadar benim Oaks'ı 
hizmete okmamamın da ma
nası olamaz. değil mi'! Ben na· 
sılsa. Washlngtona u~ra~ ıp, 
Zat işlerine girleceğlın. Onlara, 
siı.in !Rabbilt'in yerine bir su
b:ıy ) etı~tirmek hususunda müş 
ki'Ata uğradığınızı söyles.?m 
nasıl olur? Belki ba~:U bir rn· 
bay tayin cderler.a 

Queec derhal atıldı •Hiç bir 
fnU~kUllita uğramadım. Gemim 
deki subay eğitı m standardı. 
filodaki gemllerden herhangi 
birisi ile boy ölçil~ebi:ecck \'a 
zi\•ettedir • Fincanını tabat3 
k~ytluğu \akit el'c!rl titr•ycr· 
du. • Deqiğlm Clbl başka•ına 
göre Harding ehliye•ll sayıla
bilir. Hatta benim kenrli stan
dartlarıma göre de e~itirn <'Ok 
li'İ se\'iye<ledir. Eğer Rabbitt 
bugiln Caine'den ayrılırsa onun 
işlerini görmeğe pek rııa muk· 
tedirdir. Fakat demek istedi· 
ğim ... ı. 

Dün tasıt , 

Yrsilköy !\Ieteoroloji is· ı 
t:.ıs}'onunun tahminlerine 
göre. bugıin sehrimiz \C <'İ• 
\"arında hna sabahle) in de· 

kazaları oldu 

niz üıeri puslu \ e kısmen ı. 
bulutlu, ö leden 6onraları 

bulutlu \'e ara ıra me\'Zli 
·ağı 1ı ıeterektır. Rlizgar. 

lar deği lk yönlerden hafif 
'e orta şiddette e ccek, ı. 
caklık derecesinde mühim 
bir değişiklik olmıyac:ıktır. 

Dünkü ühunet azami 24 
asgari 1% dereceler ara-
sında geçmi6tlr. 

Küçük haberler 

WIVK c~L''A.K.VARDAfl 

bana verseniz nasıl olur?. 
•Ama efendim ... • Queeı bir 

yandan öte )'ana allandı ve • 
ba ı daha :faı!a omuz'arı ara
sına gömiı:dU. Kaşlarının altın 
dan baktı. • Eh Rabb1t~'ın bu
rada ta awur ettığım Ci'l! Har· 
dıng'c işleri öğretmek için bir 
kaç giln kalma ı Oaks için guç 
lilkler te' 'it edecek e beni yan 
'ış anlamayın, Caıne'in k!lhnc 
bir salapurya olduğunu ve 
Qaks'ın savaş \azifesinin co • 
daha mühim olacağını idrak et 
mhor değilim efendim. fakııt 
bilhas a böyle o'duğu içindir 
ki gemimde eğitimi mUhim 
addediyorum. Eğer her eyin 
mUkemmel olma ını istı)•orsam 
ne siz, ne de Zat işleri beni 
itham edeıneısinlz herhalde.• 

.ı>ıllkis, yUksek stnndnrd !a
rınız için takdiri hak edersi
niz. Fraz.er ayağa kalktı ve 
ka ketinl aldı • · e 'icrsinız bi· 
ıim motörü 16 da Robbltt'i al· 
mak üzere ~öndereylın mi. 
Sız.ın motôre ıs çıkmam?ş o
lur!t 

fından Phılip Quee;'in de bas 
ka bir yere tayin bck:editin. 
hatır:atınıı ... Size rc1ııkal ecle 
yim efendim.~ 

•Teşekkür ederim ... Sızir.le 
tanıştığıma memnun o .. ium, 
A)te~men Keith.• 

Willie ayağa fıı·Jay.ıra" Şe 
ref \'e .memnuniyet bana ai e· 
fcndım• dedi. Sesind,.ki w.em· 
nunı) eti gizlemek hu~u~un:laki 
ga;:yreti bo~a gıtti. Qıı~eı: çık3r 
ken yan gözle Willie'ye ~ci) e 
bır baktı ... 

İST AN BUL: Tıkslm, Cumhuriyet Cıd Altınbıkkll, Tel: 13271 
ANKARA : Atıtüri Bulvarı , Büyük S!nemı, Tel· 21620 .. 

Quee; .wu ie tOlfen ... 'D Mı 
teımen )'erinden fırladı ''e üst 
!erine kah\'e koydu. 

~--------------------------------.-.---------------------------------------------·---------------------

Y..'razer ;ıllümsiyere;.: ıEıınu 
i~ittiğıme memnunum kaptan• 
dedi •Madem ki \•atiye: böy1e; 
Rıbbitt'i bugün öğled>'!'l &l)nra 

Queeg• dedi · Soyledık:e.rinizi 
an,ı:)orum. Fakat siz l!abbıtt'in 

, İyi olur. E~er Zat İA erinde 
de dostunuz varsa, J 9:16 ~ını-

Alelekser, ba~ka bir vazifeye 
tayin edilen bir subay ,gemiden 
a)-rılırken, gidi§İ, tam ayı ılı~ 
saatini Jurnale geçirmekle \'a· 
zireli olan nöbetçilerden bar 
ka kimsenin naıarı dıkkatıni 
celbeımezdi. Fakat o fÜn öğ· 
lenden sonra nöbette olan Wil· 
lie saat ü~ otıııa doğru ola· 
ğaniıstü bir ~eyler cereyan et· 
mektc olduğunu hissetti. Erler 
hafif sesle konuşarak, merdi· 
'enin baıında toplan1\1orlardı 
Subaylar da bırer lki~er ;;..ı· 
Hrtel e çıkma~ a b~~lamı~lardı. 
Subay \'e P.rler harap adalar 
daki askerlerin 'e makineıe· 
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* i ran meC'li inde "~ki Ba:s 
bakan Dr. ıu addık le· 
hinde go teri )Dpıldı. * C..ene\ re konferansı top
lantısına dun de deum 
eaııdi. * Çin Hindi'nde a\~lann 
de\am ettigi bildirildi. * Yugo la\~ a \TUpa sa
' unma camiasına katıl· 
mak i tediğini tekrar et· 
ti. 

İran Meclisinde Musaddık 
lehinde nümayiş yapıldı 

.\Uo< lı ttd ı•rus 

Tahran 4 - Seçim'er rıetice..,indl'! tcşckkiıl eden )eni mec
li te bu1un bır mebu~un eski İran <iıktaıörü J.\Iusnddık hakkın 
da ,vatan ha,ni tabirini kul'anma ı iddctli itirazlara )ol 
açmı5tır. Iebus!ardan Abdül Hiı.e~ in Emir ihti~ami .Musaddık 
a)e)hinde \erdiği demeçte, bki ba bak:ının, petro ü nullilc~
tirme kanununu ale'accle m~clislen ~·Lkarttığını 'ie bu :;cbcplc 
''alana ıhanet eltığıni söv leyince en az 80 kndar mebus l eı
lerinden fırla mı lar, birçok!an yumruklarını :;a'la) arak lhti~a
miyc, ağız dolu u kiıfür etmişlerdir. İbti~ami, meclis reisinin 
kür:.usü dibındeki yerinden, ehnde tuttu~u bir tomar kfiğıdı 
:kanştırmakt;;ı ve demecini bu ~ek ilde okumakta~dı. Mebuslar· 

dan biri: cBu nutku dün gece, bizlere oku~asın d~c iııgiliı El· 
çililhnde ~aııp e ine verdiler» di~e haykırmıştır. 

İhtişami, kopan i(lirültüyc rağmen sinlcrini bitirme> c çah~
mı;ı, fakat ..,csinı duyuramamı5tır. Kağıtlarını kat'a)Jp ~erine 
oturmaktan ba.ka cıkar yol bulamamıştır. 

Amerika' da bir 
Şahidin Ruslar 
. Aleyhine sözleri 

An'tdolu Aıaıı~ı 

Chica::o, 4 - Jlaskcli bir .a
hil bu2ün bir konırrc komite ı· 
ne \ erdiGi ifadede l 9t ı de Al· 
man birliklerinin t•:!al eımelrri 
tehdidi basgösterıııce, Rus poli .. -
Jerinin bir temcrkliz kamınnda, 
10.000 esiri o:durdliklcrini göz
leriyle ~ördüğünü Ö) !emiştir. 

Ailcsınin ha·n Polon)ada ol· 
:masından hü\i)etı ~ıı'ı tutulan 
Polon~alı fa ov şchrınde te\ ki! 
edildiğim, e.a~usluk a ıthnm o
lunarak, Doğu Polon~ada So,
yet toplama kıımpına gonderil· 
diğini açıkla)arak, Charlcs Kcrs 
tcn'in rc.islii!inclcki temsıleıler 
meclhi komünist tccayuzu ko· 
miıesine sunl:ırı anlatmıştır: 

11Alrnan birlikleri kampa ~ak· 
!aşınca Sovyct gizli polis (:\'J\\' 
D) teşkilatı e~drlerin Sİ5temli bır 
~ckilde imhasına başlııdı. 

Mısır'da bir gazeteci 

mahkum oldu 

Avusturyada Ruslar aley- Polisler, en·clA, kanıp binası-
nın mahzenindeki höcrelcrcic bu 

hinde broşürler dağıtıldı Junan e~irlcri 1üfeı.- ate iylc ö1
• 

Vıyana 4 (N'afcn) _ A vustur dürmek :-ttrcth c işe giri tiler 
yadaki Sovyet bölgesinde bil- \'C be;. ründc bcnını bulundu· 

Yugoslavya' daki 
Askeri heyetimiz 
Dönüyor 

Anadolu Ajansı 

Relgl'ad 4 - 26 nisandanbcri 
Yugoslavyada bulunmakta .olan 
'l'ürk askcı i heyeıı dun Bel· 
gr:ıttan Uskübe hareket etmiş
tir. Heyet. Ü:.küptc kısa bir 
müddet kaldıktan ,onra bugun 
Tiırkı~ eye mütcvel't:ıhen yola 
çıkacaktır. Yugo lav askeri kuv 
\ctlerıne do:ııane bir zıyaret 
yapmakta o:an Türk a kerl he 
)etı l\h:ıkedony:ı \ e Sırbista11dJ 
bazı a _kcrı birhk 'e tcsislerı 
gezınıştir. Heye• bir ma)ıs mü
nasebetble Bel~ratta )apılan 
gcçıt resmıni de takıp etmı~
tir. 

He) rt başkanı Orgeneral fs 
mail Hakkı Tunııboy1u. Bel
graıtan hareketinden önce \.er 
diği beyanatta ·<i:ıylc elem iştir: 
•Bıt ziyaret 'furkiyc i c Yunos 
la,ya ara~ında en anıımi dost 
!uğun meH•uı olduğunu göster 
ıniştlr. Bu. •kı do~t de\•let :ı . 
rasınıiaki miına~ebetlenn ne 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Bir Babanın Fedakarlığı· 

nı , ölüme sığınışını tasvir 

eden gayet kuvvetli ve 

acıklı bir film : 

SATICININ ÖLÜMÜ 
taşlı) or. 

Basro:Ierde : 
l REDRİC 1\1,\RCII - :\Iİl.l>RED Ol°l\IOCH 

Cidden !'orulccck bır sahe er 

Sinema Perde inin e ı:;örü l nıemi~ harikulade bır fılm 

MELEK Mİ~ ŞEYTAN MI~ 
(Le DCU."\ Ycrı!e:.) 

Sey rcılcri dehşet ve hayret ıç nde bırakacak bir a~k fa· 
cıası 'e adli b:r hatanın ibret alınacak h kil) esı. 

Suçlu Hangi i' 

GENC Ii.IZ mı? DELİKANLI mı~ 
' Haş flollrrdc: 

MICHEL SIMON ve ANNA MARIA FERRERO 
Bu ak amdan itıbaren .. 

LUKS Sinemasmda 
Kahiı·e, 4 (T.H A.) - İhtiUl 

mahkemesi bu;un El :'.\lısri sa· 
hipleri hakkındaki l;ararını ilan 
elmlftır. Bu karara gore El Mıs 
rı sah•plerinden 'lahmut Ebul
rııth 10 sene ağır hap:.e 'e 358 
tin Mısır lirası (takriben 5 mil
~on 'furk Lırası) öc!emeğe karde 
~i Hu eyin Ebulfath da 15 sene 
h3p e mahkum edilmii>tir. 

hassa nus bırlikleri arasında gum beşincı kata varabıldılcr. 
blıılerce sovyet ale) htarı pro- Höcrcmdc 92 esıri 0

1dürdüler, fa 
paganda bro.lini da~ıtılmıştır. Jiat an'a ılan teıa-a diı~mü ola· 
Bu bro~ürlcr Tusça ) azılmış ve caklar ki. i~lcrını bıt:remcdrn 

şekı!de seli-me'i gerektiği hu 
susunda b'r mısal ıc-kil edebi 
lir. Burada kuv\ etli bır ordu. 
bu) ük b:r misaf·r~cver ik \C 

bizlere kar ı -amimt bır se\ gi 
rnu-ah<>de et•ik. Yugo la\·yada 1 
ki z'!'aretimızdcn. bu sebepler 
den dolayı. çok memnunuz. 

,,I ____ _ 
H '· Ü ;-.. --·--~ 

)lt\·kuC ubayların itirafı 

Kahıre 4. (.\P) - Millı İ:;tika
~net Bakanı Binba,ı Salih Sa
lim bugün ~a;mec:ilere verdiği 
be~ :ınatta, geçen .salı gecc:.i t2~ -
kü edilen bir subay gunıpu men 
• ııp!arıııın rejimi devırmek ve 
.\Iı~ırda bir komünist rejimi kur 
ın .. k için komplo kurduk!•mnı i
t ırar eltı!• lcnni söylcmı~tir. 

l.;u\ Htle. de,1eklenmi~ oı 'e nı:ııı 'edi \lllıl. l'ran~ız bettriksiı
tık ı ııetin~ inr 'ardırılmı~ ord ıı. liginin ·ı ·ranSJı '" İngilizlerin. 
• 'ixon, Amerikanın. harbe mu· .\merikan siyıbetine ) udım tl· 
da hale edeceğini so' !edikten he memclrrinin H' Ebeı4hO\\ er i
nıen onra nuııe , bunu ı·rrhet· ılare.sinin konıre) i " umumi f'f 
mi ti. onr:ı Ei enho\\eı'de kon ı.arı ı;f'l.in çeviıememis olma 1-

g:reden geçirmeden harbr: mu· nın d;ı biinik rolii urdır. 
dalıale clnıi~eçeğiııi lıelirtmi~ti.. .Simdi n~ oıaulı.? Choıı • En 
Xiha~ rt l'r:.ın~a fiiıı 'ııı dıın ta· Lai ' in {'eneH e'ıle , apug.ı ı.o
Jl'p cılinl'e bu da rrddeılildi . ı nu m;,ıd;ın ı.omuni~·tleı in A<.) a-

·' a :.ahiJJ ~·ılimaı. j,ledikleri ne· 
:ıtltt'' til'f'•i çıkoıı-. 

1 halı.l.:aktır. 

infe eılilrıı he1imP. · 
!..ola) la3tırauıı mu-

·~~~~§g~~@& 
iddı cdl'nlerc kar ,ı 
buküp cçmı•t•r. 

dudak dcğıld r. ::-.:ıha~et iktidar dört 

1\1 hı:ılefetiı bugu ı cııki .. i ı· 
drıı daha aı a~ ıda mebu• a 
l\leclı e gelır.e iı deki bir e
bep de udur· Btı m llrı, bu 
kadar ıncı fı nıhhı ktm~elcrc 
cıl'ğıl ıkt darı , haıtlı muha1e· 
ıette mürakebc \alıfe inı b c 
:;J\ık gomemı tir Onların tr 1 

kıdlerınden dahı bir fa~ da um 
mamı~tır Bunun içınd·r kı, 
ıe1iıı kı 'c hal n~c Demokrat 
Partı)<' te\c h etm;~tir. 

i te 2 l\lan~ta kzahlir eden 
hak ka ter bu ı ardır .. .. 

AKŞAM 

l'ılİl.l.ETİ~ İRAUEsi 
k anı eçimin netitt:sin· 

den'" Demokrat Par tinin 13· 
ferinden bahisle dh ıır J,;i : 
cMııtet huzuru dakı inıti· 

handa parlak not ıı:an Demok 
rat PııMi ıkı darı so 1 ik e· 
ne ıçınde ~ir •. ıg· kalkınma 
Jıamlclerınc de\ am etmek. çe 
şııli bu\ uk nafia i lc,.ını j:er· 
çf'klc tırerck \ atanda,ı refa· 
ha ka\Uşturmak ıçln clort e 
ı el k )<m' b ' r faal.) et deHe.-i· 
ııe ba amnk uzere bulunu,or. 

Milli iraden n bu derece a
rahaıll' tehınde tece li etliği· 
ııi goreıı Demohat iktidarın, 
bunda alaeaıtı ktı\ vetle baş· 
l .. dıgı ı leri bıtirmek. ~eı i dev 
re ıçinde daha nıuhımlcr.ıne 
başlnnıak. nıcm ekeli kalkın· 
clırma hamleler ne hız vermek 
'çlıı kendı ine daha derin bir 
itınıat 'e emniyet duygu h le 
millet iş erine dort eile sarı· 
Incağıııa ş;ıphe ~okmr. 

l\lcnıleket menfaatlerini her 
şeyin ü~tündc tutr.n \'ataı pf'r 

.. 'er vatanda~larıı bil.İm bu mu 
lahazalarımıza t dk ettikle· 
ı ındcn emin olarak Demokrat 
U. .. -tidara halb:ınc ha.arılar d • 
ı;~oruz 

DÜNYA 

EÇl;\I Bİ'l J i 
J'alih Rıfkı Atoı)· )ill)Or: 

«Nüfuı: tüccarlığı be:a~ına 
karsı, umumi menfaat hesa· 
hına \'C sadece mu pet vakala 
ın dayanarak, sava.maktan ne 
ti durmıyacağız. 

Tcnkid v:ızifeler.m'zde meş 
'.rUı)etçllik ~ine baslıca hede
fimiz olarak kalacaktır. 

lkıidar ve nıuhr.Iefct muııa 
.. cbetıeri ile. tenkid ,.e mura· 
k:ıbe vazifelerinin kördöğil u 
mnhi>eti almaması için clımiz 
aen gelenf yapacağız.. 

Seçim savaşı dört yılda bir 
olur. Hele dört yıl arası de· 
\am edecek tenkıa 'e muraka 
be çahsmalan ılc bu sava ı 
bırbk ne karı:ıtırmak doğru 

) ı da bır degı~ebilır. Her haf· 
ta dcğı ccekmlş ye de~i~eb lir 
mış g hi. çırpıı•maktan ne 
memlekete, ı e de iybı parti 
lcı e menfaat ~clınez. 

Muhalifleı· eçimlerdeki b 
) ıplarındcın limıtsızlıge duşme 
melidir \ aı.lfe '"" me,,ul ~et 
şevkinı kaybelnıeınet:dirler. 
Keıırlıler ııı ahı ';:rın ömrü 
dej':ıl , mılf hayatın devamı ol 
tü tine göı e ayarlamalıdır .• 

YENi ISTANBUL 

K,\R.\IU='l ' 'ERF.:\" TL' RK 
MİLLE'il 

Habiıı Edip· Törf'han ~azı
)or: 

•Turk Mılleli, kendini doğ· 
rudan doğru~ a ilgılendiren 
t.ıı)lik yurt davaları bakımın· 
dan, hıı . eçimde H Mayı5 
:950 ,e göre. daha sa~lam bir 
polit.ka olgunlu~ıı gö~teı mi' 
tir. 

Xe istrdığıni biliyor \'C kar· 
şılıklı iddialar kaosu arasınd.ı 
aradığı yolu buluyor artık. B:.ı 
~erı;eklık, büyük uyanısımınn 
l'n gu,·enilir müjde~ini 'ermek 
ted•r. İç-politika ciire~ir.e atıl 
mak isteyenler de bunu gözö• 
niınde tutmak zorundadırlar. 
Bahtını elıne alan kahraman 
mıllete, nrdiğı karar kutlll 
ol un.,. 

YENi ULUS -1Uiı.LET1~ uCırnü 
nu~eyin ( 'ahit '\'alçın ~azı. 

!ilna ~o)"le ba}lıyor: 
.. \luhale!etle iktidar ara~ın· 

da dört ,,eııedenheri deram et 
ıııek•e olan da\•ııda millet hük 
müııti \erdi: Dcmrkrat Parti· 
~ i ıktirlarda bıi1ktı. ~ermen 
ovlarını nıuka,e_e,e ba-lıya· 
r~k. ba kı yap~:dı;;;ııı idd a e· 
<!erek bu hükmiın kıın et ve 
<·henımh etini azım amaya halk 
mı) lll'ağız. l'\ e olursa o bun ço 
gunluk Demokrat Parti leh ' n· 
de kendı 'ni gô termi,tir. Bas 
l\ı c:oerlcri de inkarı k:ıabil ol 
mnmakıa beraber kati rolii 
crnıyacak drrece'e çıkmamış 
gibi görüııü~or. Onun için mıl 
Ietııı \erdiği hlikümden ~üp· 
lıe etmeye mahal voktur '.\lem 
lekeı i terinde ck-eriyetin ha· 
kim olma ını miida!aıı etmi· 
yormııyuz? i~te ı>heriyet böy 
le istedi.-. 

Bundan 'onra bir .ıroıtıı. ı.a 
lemini ataraı. yazı.ınl ı;on 

H"rmdi düşündüğiınü. fakat 
nıife his iyle bundan vat..:eç· 
tiğinl söylüyor •e şu satırlar
la yazısına on nriyc>r: Kale
mimi muhafaza edivorum. ten 
diliğindeu elimde~ dü~ec~ği 
ctalülıı;a~·a kadar ... 

basılmıştır. Kö) !erde de bu kaçtılar. Ben de boylelıkle kur 
broşürlerden büyük miktarda 1 tulmuş o!dum. 10 OOU den fazla 
dağıtılmış olduğu anla ılmakta e:.lrden ancak ·hır a\U{'-. knd~
dır. Şimdi demiryolunu geçli- ı rı ka mı ur. \rkadaslarımla bır 
gi yerlerde bu bro ürler tren- lıktc uç hafta cesellcrı ıopladık 
ll'rden atıldığı öğrrnilmektcclir. 1 
Bilhas-a Sov) et askeTlerlnin \a 

zife görctiıkleri ınııııakalarcla 
bu broşürlerden bil)iık m ktar 
ele ge~'ırıl ıııişt ı r. 

Bir tren kazasında 40 kişi 

yaralandı 

Bar c:on. 4 ( \.A ) - Bugun 
Bar~cıon - Puicerda ara~ıııda 
vukubulan bir tren kaza ında 40 
ki~i ) aralanmı~ur. Y:ıra ılardan 
U{'lİnun durumu uhımdır. 

Bir bağış 

Çar,ıJ..apı, Ycnı\eri eı cadt.lesi 
Cennet apartımanınrla oturan 
:\le•kiıre GiirLel isimli bir \'atan
da~ dun Kliçükyaıı Yetı tirme 
\'urdunda okuyan ~oeuk'aıdnn 
yirmisine hircr kat l'lbbe hedı
) e etmı,tir. 

i\le•kfıre Gurzel'ın ) apmış ol· 
duğu bu bağış ılgılı çe\ relerde 
bu) ilk bır nıcnmuni) et U)andır
mı-tır . 

Yugos'a\' ordu~undaıı bah-
seden Or0 eneral Tunaboylu 
böyle kuv,•etli b'r ordunun 

Balkanlarda barıs için mühim 
bir tem nat leşk ' ettiğini bc
lirtnıi~tir. 

~ ÖZC.\X .\ltTUi'll /. __ 

S A N Sinemasmda 
' H o 11 y w o o d ' un 

RlCHARD CO::'\TE 
Jl,;LI.\ ADA~I~ 

lçyüzü 
OIOil)'\\OOd !:ıtOI)) 

Sean:ılar: 3 - 5 - i - E! 30 . 
Gelecek 
pıogram ZORAKi BABA 

Telefon: 86i92 
JOEL :ıır. CRE.\ 
\\ ıındıl m;NDRJX 

<Saddle '!'ramp) H ı·: N K L 1 
- J ilme il;iyeten: WOOUG llEIDI \N OltKE~ rn .\Sl . 

TEKNiK RESSAM ALINACAK 
P T T Fabrikası Müdürlüğünden : 

l'Ell.\J\IETTI:\" ER\' ARDAR Teknik re ·m bilgi:ı ni ha z teknık 'e' a en~t tü meıunıı. l ;\lali~ e u!.,~P e l'zmanı 
1'\ikahlandılar askerlık c ilı ııor olmayan rcs anı alınacaktır i teklılerın -ır 

i tanbul 4 i'lla\ ıs l!l54 kecı P. T. T . Fabr ka rnüdurliı "'iıne muracaa Jarı. 1'elefon. 
~ . ..... 2329i. (5540) ,. 
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- Seyahat ve Turizm 
• 

l"ikrinin içinde her cf 
\ar ... Geane. engin ufuk
lar. cğlencekr. heH'C'an. 
ZC\k, geyim ku~am .. ~ Bun
dan baska, memlekete bu 
sahada hi7.ntet dıhası ... 

Aile Dergisi 

E\.'inize rahat rahat göliı· 
rebileceğiniz 'e uıun ıı11111 
ze\'kle okuyabileec~ini! llir 
mecmua. memlckt•ltc · ı · 
kanların en ivisi.. ı :n zcn
.~in ıniındcrN·at, en ınl'rak· 
Iı Hztlar ... 

J iiliin6'tUele müvezzileri11tk11 
Jfl.emlel{,elin enpet · 

_f/9lı/(..1tuı11tUini o/1r11 

Panoramaya Kimler ne yazdı : 

Dr. Lutfi KIRDAR, n \'a
~amağı. hayatı, refahı se\ i· 
~ or,ı,anız Panorama) ı scrc
ceksiniz. n cliy or. 

Cihad BAB.\~'111 vazısın 
dan: · 

ıı'furizm, biitiin bir ha· 
yat demek olduğu iç:in PA
NORAilI.\. e~lencesile. tari 
Jıi ile. tenkidi ile, hamlele
riyle size hizmet cdl'cck, 
ı.izin temnüllerini7.in ifade 
desi olacaktır. 

OBJEKTİf'. shasi ,aıı 
ı.ında kulaklara 2 ° i'Iuv;s 1;c 
l;iminin bilinmheıı tarafla· 
nnı fısıldamaktadır. 

İKİ biıvük aktii:ılilc :ıy • 
fası sinyal 'eriy·ol': ııo: 
AIJo! Tito geliyor. Tcdhiı'lc 
rinizi alınız; 

Refik Halid K.\t\A Y di 
yor ki: 

.. Bereket t tanhnl. 'l brı1 
Z<"r iı ~ehirdir ki . Beledi

4 azgııı bo~a 'c 18 y a~ında 
tığ gibi hir delikanlı ~Ö7.
)l'riıniıin öniinıle l'an \ C'rdi 
lcr. 

) <"tilik itibarile ne kad<ır i'\luamnırr l\.\H.\C' \ tıTlirki 
hatalar iı,ılesek, m.ıh' ii lah- ~('(le Folirs nrrı!heıı )arat 
ribi i~in m• derece uğra~sak maııın <:arelf'rini dili' ~<'!i
yine tabiatın liıtfu olarak rh or. Cemal ER KS \ '\ \bi 
giizcl kalmak mazhari)"rtinc din Oa\ 'erin son dt>ni1 'ıf' · 
cı·ınistir. ya ha tini naklcdi) or. Roberl 

'l'ah in ÖZ Sedat Hakkı · GUYO:\' ınillrtll'r:trası mu· 
El nrn \'e' 'xuri nmıi- a'\cret adabı'nın ilk bahsin
RAG Ç11'.a~nn 'Saranm Ccn de Tiir~iye'y i an lalı~ oı~. P~ 
nctten biı· kö ... P- haline "C- norama ııın ~loda ~ahıftsı 
tirme tasa\, urlarını anı;.,. Olgunlasma En,.titiisiinde 

lıazırlanını-.tır. Rıı miinde· 
recat s inema. tt>l~rafla nün 
)'3 haberleri. turizm lıaber 
Jcri \'(' fıkralnn . e~lrn<'e 

\ 'C karikatür s:thifelrri ile 

y orlar. 

Hakkı DEVRİ.'\I ... ıoo 
'l'iirk t pan\ a'da bir bo"a • b 

~iire~i se) rcttikn diyor \'C 

ilan ed i) or: n·lO dakikada zenginlc ... tirilmi~ t ir. 

İki Aylık Anıerika ve Atlantik Kruvaziveı•iııiıı 
ili 

Bütiiıı Tafsilatuıı P ANORAMA'ıla 

HOS MEMO - Önce Şmu'lar, sonra Boncuk Babanın boynuzlu hali. 

FtKNıMi «4J1r;JloiM,,~ 
~:"V.Z 4M~/.,,AT/N/ S'atJM 
~/a.4 OEliL 8/R IE$Jİ/"Ç 
YA.PM~~ -'i'AZ/'Y/M!! 

Bula eaksuıız. 
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Churchill hôtıralarının 
~--~ 

son cildini de neşretti: 
SİNEMA TENKİDLERİ 

Att ila İLHAN 

' 6ENERAl ALİ FUAT CEBESOYUtı 
__ ...,;*-.... ~ .... -,,._ ... _______ ,,._...,.~_,...-~ 

ilk m 1 
·t -~o -

infilaki Churchill'i J 
son rece sevindirmişti 

Churchill «Stalin'in, kendisine söylenen şeyin mônasını 
idrôk edebileceğini hiç sanmıyordum» diyor -------4Diınkü nushadan de\am) r- 'f.\Zt\~ : l 

churchill,Potı.dam konferan- ı . 1 
ına. bUtun ımkanları kul. MURIEL PENN 

lanarak Polonya hakkında bır 
anla maya urmak nıyetble ve neuter :uuhebiri 
lıer ne pahasına olursa o:sun 
Oder ve Doğu Ne15 e" nin ö- hakkındaki kana atım bu idi. 
tesınden daha az.ının Polonya. Stalin'ın kendısine söylenen 
ya terkedılmeme i uğrunda mü 5eyin mAnasını illrak edebi:e-
cadele etmek iı;in "İtti. (Po- ce(:ini tahmin etmiyordum. Çün 
ıonyalılar SO\)'etlerin desteğıy_ kil dünya me"elelerindeki ih-
le Batı Neısse ye kadar Doğu tilallerden haber. olsa~dı. Tru 
Aımnnyayı ış"al etmış bulu- man'ın sözler karsısındaki 
nu)orlardı.) tepkısi bambaşka olacaktı .. 

Fa at mu\affak ol:ımıyacnk rFakat Sta in'in :> uzü her 
u. tngıltcrede ;>apılan genel zamanki gibi mUtebessımdi \'e 
seçımkrde Churchill. iktidarı. iki devlet başkanı arasındaki 
Clement Att'ee'nin idaresinde gôriışme kısa bir zaman sonra 
'enı ışçı bUkıimetine terke!- sona erdi. Otomobil.erım.iıi 
tı ve Attlee görüşmelere de- beklerken Trumanın yanında 
vam için Potsdam'a döndu. idim. Ne o'du? di)e kendisine 

"Bugün Hidrojen bombasının sordum. rTek bir sual da!ıi 
tecrlibe!eri )apıldığı sırad.l, sormad111 cevabını verdi. O za
ilk atom bombası ınfiliık etti- man Stalinin Amerika ve in
l!ı zaman Churchill'in duydu- gillerenln uzun ıamandanberi 
ğu gonU' rahatlığına ışaret er. üzerınde ça ı&tıkları 'e ima· 
mek fa~ dalıdır. llıtı için Amerikanın 400 mil-

Potsdam konferansı 'bişla- yon İngıliı lirası sarfetti~i 
<lığı 'Zaman Avrupada saYa lar bombadan haberdar olıııaclığın 
durmuşıu. Fakat Japon)a he- dan emindim. 
nUz teslim olmamıştı ve Japon 
mukavemetini bastırmak için z afer Ye Trajcdio kitabın
daha bir çok klm!Cnin hayatı- « dan katiyet'e anlaşı'an 
nın mahvolacağına muhakkak bir nokta da müteveffa Güney 
naı.arı~le bakılmaktaydı. Afrika Başbakanı Mareşal 

Atom bombası butün bu Smuts'un istikbaldeki müşkü
cüşünc".erı değıştirdi. Bir !atı son derece bariz bir şekll
gece içinde. bır milyon Ame- de ifade etmiş olmasıydı. işte 
rıkalı ,.e )arım mılyon İngiliz tipik iki misal; 
askerının hayatını kaybetmesl 1944 Eylulünde, Yunanistan 
tehlikesi ortadan kalktı. durumu hakkında Churchill'e 

Churcbıll, bu safhayı ŞU se- yazdığı mektupta 'Mareşal 
ki de ifade etmektedır: Smuts şöy:e demckt~ydi; 

Bu telhıke korkusunun ye · •Akdeniıin müstakbel duru-
rini. idil ve parlak bir istik· mu sUratıc şekil alm:ıkta ve bu 
bal ümidi elmıştı. şckıt hiç bir suretle bize mü-

• Bir an içinde Doğuda in- zahir görünmemektedir. 
san kaybını önliyecek ve Av- •Ancak 3 biiyükler :ırasında 
ırupaya daha b i bir istikbal yapılacak sıkı bir tşbir';~ sı:
temin edecek bır duruma c- ~esinde iyi bir istikbal ümıt 
rışmiıı gıbi görünüyorduk. edebiliriz ..• Fakat Rus) a, eğe· 
Amerikalı dostlanmın da a)- ri üzerinde ne kadar s:ı:ıam o
ni fıkre sahıp o duklanndan turursa, istikbalde o derece u-

)et Rusyanın Po·on~a. Roman
~ a, Bulgaristan, Çekoslo\8kya 
\ e A vustur) aya e atmakta ol· 
duğuna dair uzun muddcttcn
beri zihnimde o an kanaat'cri 
kuvvetiendirmektedir. Bugun 
aynı şey. daha zecri bir şekıl
de Yugo :avya'da viıki o mak
tadır. Orada Tilonun sesi du
yulmakla beraber Rusyanın e
li oynamaktadır. Buna Stalinin. 
senin ~önderdiğin dostane mck 
tuba ''erdiği acı cevab·~ i ive 1 
etmek la7.tmdır. Kanaatimce 
A'manyanın ortadan kalkma-
~•. Rusya için bir fırsat gibi 
gôrünmckte \e)a Japonyaya 
karşı müttefikler:e işbirliği yap 
tığı için mükafatını kazanma 
,,ansı addedılmektedır .• 

Kıtabın orta:arında, Norrnan-
di çıkarmasınd:ın sonra 

Akdeniz ve bilhassa Yunanis
tanın durumuna temas edil
mektedir. 

1944 senesi Ekim a) ında Dış 
işleri Bakanı ,\nthony Eden ile 
bir'ikte ~loskovaya yaptığı zi
yaretin neticesini anlatırken 
Chu!"('hil\ Polonya mesele~inde 
terakki kaydedılmediğini işa
retle şunları İIİı\'C etmektedir; 

•Maamafih başka sahalarda 
büyük ınklşaflar kaydedi'di. .. 
Balkanlar hakkında \8rı:an an 
!asma kanaatimce, en e'\·crisli 
hal çaresiydi. Bu kararlar, mu 
vaffakıyet'i a keri harekatla 
birlikte Yunanistanın kurtan'
masını sağlıyabilecektir. Gene 
Yugo"lavyada. Rus'arın komu
tasında Rus ve Bu'gar askerleri 
nin Yu~oslaV)anın doğu cena· 
hını işga' etmesi karşısında 
müsavi ,al'tıarla aynı siyaseti 
takip etmek muhakkak ki ye
gane hal çaresiydi.» 

Churchill son derece ente
re:.an olarak vasıf'andır<lığı on 
beş gunliık müzakereler esna
sında, Rus)a ile o ıamana ka
dar o'madık derecede bir ya
kınla~ma me)dana geldiğini i
fade etmektedir. Uphem ~oktu Ne olursa ol- zaga gidecek ,.e l:cndbıni dur 

sun. hıçbir gun atpm bomba- durmak o derece :uc o•acaktır. 
sının kull:ınılıp kullanılma Akdenlı 'Ve Batı An ıpachki Seçim kampan:,ası do'ayısiy-
ması h kında Am rikalı arla durumumuzu uıyy•atacak yer 'e Roo eve t'in ıştırak edeme
aramızda bir munakaşa ecre- de "kuv·\et'endirrne'iyiz... di t u konferansta, Churchlil 
yan etmemiştir. 1\luaızam 'bir ·Bu harp sonunda Almanya- Yunanistana Rusyanın mlidaba 
in an ka)bını ônlemek. harbi nın ortadan kalkmasıy'e Avru le etmi~eceği \8adinın kopanı 
sona erdırmek, dünyaya sulh pada yeni bir durumla karşıla- dığını açık'amaktadır. 
temin etmek. işkenceye tabi şacağn:. Bu da istikbalde takip Xitekim Churchıll, kitabının 
tutulmuş halk kütlelerinin ya. edeceğimh: siyasetin tamamen bir çok kısım'arında, Yunanis-

1 alarını tedavi etmek ·çin b!.r yeni bastan gözden geçiri'mesi tanda ki durumdan faz!a endi
'kaç infılak bahasına dahi o:- nı intaç etmektedir. Blr dünya şe etti~ini belırtmekte ''e şun
sa muazzam kuwetimizi kul- teşki!~tına tuzum olmakla be- ları ilave etmektedir: 
}anabilmek bir nevi kurtuluş raber, daha !üzuınlu olan şey, • Yunanbtan, Çekos'ovnkya
mucizesi):di. İngiltere İmparatorluğu ve nın akibetinden kuı tulup bu-

ml·11et'er camı'asının bu haı·p- gun "a•ıyor~a, bu '-'alnız İngı'•-
• Atom bomba~ının kullanıl· • J " ~ " masını. ingılterc 
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temmuzda. ten daha kuvvetli çıkmasını ve terenin 1944 senesinde ıııos· 

ıık ın!ıliık denemesındcn e,·. diğer iki müttefikimiz!c her kO\ ada sarf ettiği gayretler sa· 
bakımdan aynı ayarda bulun· ye inde değı . fakat aynı ta-

' el tas\'ip etmıstı Son karar mamııı sağ'amaktır. manda ingilızce konu anlar 
bu mut.his sılahı el.nde bulun- 14 l\layıs 1945 tarihinde de, dunyasının müşterek kuwetı 
duran B~şka~ Truman'a b~ğ- ıııareşa' Smuts San F ransisko- sayesinde mumkün olmuştur. 
lıydı. Fakat hıç b r 'Zaman_ ka- dan Churchill'e şu te:grafı çek rnu )aıının T.urki)ede 
Tarının ne olacağından şophe · t' ne~ir hakkı mtinha ıran 

· · V g n hiç bir mış ı; etmemışum. e c c ·Tcat· edi'en mektuplar Sov gazetemize aittir.) 
zaman bu kararı vanlış verece --·-------'---------------
gine kani değ.ldıll'. Tarihi \<ı· G. .. 
kıa şudur ki. Japonyanın tes- ı GÜN UN YAZISI : 
Umı için atom bombasının kul ı ~ · ---.....,... .....,... -...-
]anılıp kullanılmaması husu- • 
sunda iki memleket arasında iktisadi harp mı başhyor ~ 
en ufak bır görUs ayrılığı vu
ku bulmamıştır. 

Masa başında, oy birliğiyle, 
otomatik olarak ve en ufak bir 
mi.ın:ı'ka a cereyan etmeden 
karar alındı. Bundan başka. 
hareket tartımu.ı de(:iştirme
mız gerekuği hakkında en u
fak b·r imftra dabı rasıge me~, 
dm.• 

Boylece shıl halka muaz 
ıam tehlikenın gelece~ı mü
teaddıt kereler htar edi'dik
ten sonra Hıro ıma ve Naga
sakl'yi tahrip eden ikı atom 
bomba 1 auldı ,e Japonya tes
lim oldu. 

Bu arada yen· bir mesele 
me) dana çıkmıştı Sıa!'ne bom 
banın me,cudiye• nasıl ha
ber verılecekti. Çunkü ne Tr·ı-1 
man, n" de Churchı!l. bombı::. 
hakkında Sıaline rn ufak bir 
ma ümat \erme\ e taraftar bu. 
lunmamakta) dılar. 

Fakat endi!:e e•meler ne m:ı 
hal )Oktu. 
Başkan Truman atom bom

basının mr,cı.ıdr.Ptfnden S'J 
:inı haberdar cdıc; ni, Chur
ch il u şek lde anlatmakta
dır· 

·Baskan Truman'ın Stal n'e 
gidlşıni gördum. Tercümanları 
'\i'llsıtasl'•le goriı~ eklerdi. Be.' 
ki 5 metre kadar uzakıayd m 
'e bu tarihl gôru~meyı bu~ ük 
dıkkat'c takip ed ) ordum. Ba 
'kan Truman'ı r.e ) apac~ğı:tı 
bıliy01"dum. Fakat ben m ı· 
içın hayati me ele. haber al
dıkan sonra Stal n"n tepk sı
ııi gormektl. Daha dun o muş 
ı:ibi hatırlı-.orum Son derece 
memnun görünü~ ordu. Yeni 
b ir bomba mı? Muazzam kud
retli bir bomba mı., Belkı de 
Japon harbini ona erdirmek 
için ka •t nC't CC') ı mi temin 
edecek, Ne buyuk şans- O za. 
man benım Sta.u.' .ıı tepkı". 

<Başı 2 incide) N etice: :\Inlenkov'un sulh ta· 
ıcrın satıcı oıarak sa:ınede gb- arruzunun esası, Sovyet 
rünmeğe başlamalarıdır. Yi.ne. ekonomisinin yukarıda hUlba 
Mr. Taylor'un Avrupa'daki tc- edilen istihsal kapasitesi ve 
maslardan edindiği fıkirle:-e satın a'ma kudretidir. nır ta
göre So\-yet istihsal mekııniz· raftan bol a'tın ve platin i'c 
ması istihllik malları ist~hsa:i- lıUr A \TUpayı alıcı o'arak bo
ne yönetildiği takdirde, kor- ğarken. diğer taraf!an bol \'e 
kunç netice!cr doğabılır. Şim· ucuz istihsa! i'e satıcı o'arak 
dilik, umumiyetle y:ıl:ıız si'ah birleşmiş olmayan A\Tupaya 
istihsa'i kalite itibariyle Gar- nüfuz c<]ecektır. Harp korku
bınki'erc rekabet edebi:ir. ra- su mevcut o'dukça birbirleri
kat, kı a zamanda, ucuz emek ne epeyce ~ aklasan • iklis:ıden 
ve ham maddeye dayanılarak ve askeri bakımdan • Avrupa 
bi ka!itedeki mallar bütün Av memleketleri. maalesef linlerın 
rupa pazarlarını istila edebi- deki ıTicaret taarruzu• nun P"k 
lir. 700 milyonluk bir nüfuz farkmda görünmüyorlar. Bu
kutıesinc \'C sonsuz ham madde günkU haliy'e Avrupa ekonomi 
kaynaklarına maHk bir lstih,Ak si Son·et ekonomisinin rckabc 
mallan istihsali mekaniz..'Tiası, tine daranacak kudrette değı'-
irtıbatı olmıyan ve l 8 parçaJ a dir. 
bö:ünmüş hür Avrupa mem'e- Su halde çare ne o malı? l\tr. 
kellerini iktısaden kolayca ıap Taylor'a göre ) egane çar, yal
teder. 200 milyon nüfusu o- nız siyasi ve askert hak,m'ar
'an bu 18 devletın kömür ve dan deği'. iktls:ıden de Avrupa 
elektrik lstıhsallnln ~arısını. bir feder:ısyon hallnrle bı,.1e~
çe'iğin ise beste Uı;unu Ru ya meli. Gümrük duv .. rları indirll 
istih al edebi mekt"dir; ·.·e er- meli \e~a tamamen kadlır:1ma 
tış temposu da sur'at idır· Mc- ıı. bu klltle ha'inde istihsal Mı 
sela, 1950 denberı senelik kô- rında ma'iyeti dü Uk 'e ka'itc 
mür i tihsall 40 rntl)on ton sı yüksek bo' istihsalde b11lun 
artmı tır. Halbuki. e:ı bil) Gk manın iktisadi icaplarını beh"-
kömUr mUstahsi'i İngi tere, mahal gerçek'estirnıclidir. Btı, 
önümliıdeki 12 :>'l'da istih a i hiç olm3'Zsa hıırb kPdar zor gö· 
ni 20 mılyon :on arttıı·mağı rünen mücade'edc Amenkan 
p!linlamaktadır. Çe'ık ıstih.a'ı yardımının rolil de ht'nüz sor.a 
nusya'da. harpten sonra iki ermemiştir. 
mis'i arttırılmış o'du~ı: ha'dc, Dr. Kemal TOSU~ 
Garbi A\TUpa yalıut S nıilycın ------------
tonluk bir artış kavdcı!Pbı'mi l ızmire gelen iki mühendis 
tir. Pl8n'ara göre, 196'5 dl' Ru~ 
ya temel sınat istlhsa i:ıi ya İzmir. 4 (Hu usi) - Türk ve 
A\'rupanınkine csit ~apscak Amerikan sermayesinin lştira
\'eya asacaktır. Acınacak de:e- kiyle ~ehrimiıde kurulacak olan 
cede eme ini ucuza satan f<;çi kağıt fabrikasına ait teknik etUt 
ise. \atanı için istısnıar edil- !erde bulunmak ilzere iki y:ıban 
meği oğrenmlş bulunmakta- cı mühendis bugün izmire gPl
dır. m.iş ve Ege bö'gesi Sanayi Oda-

sı) :e temasa ba~lamıştır. 

Moskova' da Enver Pasa 
1 

arkadaşlarıyle tema~ 

.:L\leleklerin Se\·gili i• ritminde Janet I.eigh 

MELEZ 
•Tht Halt - Brced• - Janla Car 
ter, Robert Young ve J»ck Buc 
tel'in rtJıaör S. Gllmore ldare
•lnde RKO - Radlo hesabına çe 
vlrdlkltrl •Tecnlcolor• renkli 
blr Amerikan filmi - T'U.DIZ. 

B u. aslında, lıir ko' boy fılmi-
dır. Ko\ boy filmlerine mah 

sus her ~ey bu fılmde me\'eut
tur. Yalnız bir noktada, ötekl-
1crinc nazaran farklı, değişik 
bir hU,·h·et ~ahibi olmak iste
miş \'e olmuş. Bu filmde, kızıl
derililerie beyaılar arasında 
kalmış bir melezin çapraşık me 

seleleri e1e a!ınmıs. Gerçekten 
ilgi çekıci bir şey bu. Ne \'ar 
ki, senaryo ya'Zarı 'e rejisör. 
bu mse'eleri rısikolojık olarak 
nıeleıın şahsında 'eya so sal 
olarak kızılderililer Ye beyazl:ır 
arasında takip edecek \'c bize 
enine boyuna hıssettil'ecek yer 
de, işlerın1 epeyce ~e,şek tut-

Meleklerin Sevgilisi 

tukları için, kendilerini kızıl
dcrılilerle l>e) azlar arasındaki 
hu~umetin heyecanına kaptır· 
mışlar. ~eticede melez adam 
'\'e bü~ ilk sıkın•ı•ı. birkaç sö
nük sahneden ibaret kalmış. 
Ortaya, heyecanlı bir kovboy 
fi'mi çıkmış, Ötekilerındcıı ne 
bir zomlek ~ ukarda, ne bir 
gômlek aşağıda bir kovboy fil
mi. Filmin oyuncuları arasın
da bilhassa Jack Buetel'i zik
retmek liızım. Bununla bera
ber, rejisörün bu o~·uncudan 
)eter derecede faydalanamadı
ğı d:ı aşiklir. Öbürleri, kendi
lerini pek hissetlirmiyorlar. Sa 
dece Robert Younı;:'un bunca 
) ıllık sıncma tecrübesini tH 
kullandığını i;Örüyoruz. Renk
le!'de ve !otograflarda herhan
gi bir fevkaljdelıf göreme
dik. 

Sevil Berberi 
.lanet ı.eır;h. :rauı Douglaı, Sp_ •İl Barblerl dl Sertglla• - Ml-
:rını: Byngton Lev."ts Stone in !O.na Scata Oper&lil artlstlerın-
reJla(lr Clarence Brov."ll tdaresln drn reJl.Sör Marto Cost• !dare-
de Columbla hC$&bln& ('cvlrdll.- •lnd' TIUnus !çın çnlrdU:lerl 
!eri bir Amerikan tllml - ME- bir İtalyan mmı - ŞAN. 

EK. 
B elki bundan bir kaç ~ 11 ev-B u da hafif bir komedi. Ama, \el oyna~an Rigo'etto• yu 

l
rS t H . . K . M · · H tUr~iie'l" 

ovye arıcıye omıser uavını Kara an : « Enver Paşa'nın ~ 
girmesi Mustafa Kemal Paşa'nın istir gabını celbedecekse, memlekette 

ikilik çıkabilir» diyordu . .) 

L _____....-:1 
11,\LİL PAŞ.\ KARı\HA!"i' 
İLE ~ELER 
KO~UŞ:\ll.'ŞL.\RDI? 

H alil Paşa, 12 Ocak 1921 ta-
rıhin<le Enver Pa;a'ya i

kinci ve pek mühim bir mek
tubu daha 'öndcrıni~ti. '.:ıll':-· 
tup ay nen şuduı·: 

•ll.I.1921 gece yarısında 
Karahan ile vaki mülakatın ne
ticesi berveçhizir arıolunur: 

l - Kara Had, R:ı ya Sov
yetler hükümeti namına olarak 
arzu bu) uru' an İslam kU\'\'etle 
rinin verilemi)ece.tinı katiy
yen ifade etti 

2 - Keza hukumet namına 
o'.r.rak, resmen Zaıı Milerıııın 
Ru&ya) a davet cdiıeml1 eceğinı, 
rı:ahaza ne zaman geimek arzu 
buyuru:ursa burari:ı fcYkalfıde 
hüsnükabul gorece~tnhl ve 
Rusya dahilinde her tarafına 
kemali serbesti 'e emniyetle 
kC'~tügüzAr edebilecr.ğinlzi ve 
Rusya'<lan Tür:.iy!'ye ve~·a di
ğer mahallen~ gel'mektc dahi 
aynı serbestiyi ~ıaiz olacı:ğını
zı beyan eyledi. 

3 - Husust olarak ~unları 
ila.\e ettı: 

- Enver Paşanın i\Ioskova
ya gelmesi fevkaliıde iyi o·a
caktır; Çünkü, pek y:ıkında 
Anadolu'dan Fuat Pasanın ri
yasetindeki heyet .J\loskov-ıya 
vasıl olacaktır. Anadolunun en 
son yaziyeıini bu hcy'etten :ın
Jamak, öğrenmek mUmkUn ola
bileceği gıbi, bu hey~t ile Rus
~-a Sovyetler 11u:.ümeti aras:n
da cereyan edecek n1 uzakere!er 
:e bazı meseleler zuiıur edecek 
tir ki, Enver Pa~nnın da rey 
'e ım .. vafakatının i:ı ım ım1 nt..i 
fid cıacaktır. 

Enver l'a~anın Turkbe)e Jıit 
mesi meselesine k'lrtı d:ı ~unu 
sö~lemek isterim. Eğer En\Cr 
Paşanın Ttirkıyeye gitme3i 
Mustafa Kemal Pa~anın btır
kabını cclbcdereksc. memle
kette bir ikilik vücude gelere-

ğınden dolayı, nıemleketl;ı k:.ı
vayi mudafaasının tenkis ve 
ingiliılerin memnuniyetini cel 
bedecektir ki. nusya ka'bcn 
bunu arzu etmez. Bununla be
raber hakikatte bövle bir hal 
\aki olsa dahi Rus~·a So,yet
ler hükumeti resmen bu!lu 
Türkiyenin dahili işlerinden ad 
ve bu itibarla buna h1ç bir 
suretle mUdaha!e h::kkrnı haiz 
değildir. 

Sonra, aldığıımz malumata 
nazaran izzet P ·~a Anadoludıı 
Büyük Mıllet Meclisi il:• m~ı.a
kercsı neti::esı o•au.ı: Bu' ük 
Millet Mcc'isinır. on sekıı ~ad 
delik metalibıni ır.üst 1tu.ı~ım. 
inglllılere 'eK'ıf et:nek Uze,e 
istanbu:·a aHlet etmi~•ıı·. 

Bu on sekiz maddenin mu"ı
te, iyatını tamamen bilmiyo
ruz. Yalnız bu mevad TUrkı' e
nin bütiln metalibatını kuvv

0

ct
le ve emniyetle tetmiıı rdi>·eır 
sa, Antanta'c;ı da kabııl.:ı ~ay:ın 
görüliirse Mustafa Kemal Pa
şa hükumeti \"3zlfesinl ifa et
miş olur ,·e bu takdirde Em•er 
Paşanın oraya gitmrsine lüzum 
kalmaz.. Şayet bu mc\ad ga)ri 
kah metalibden ibaret ise. o 
vakit Paşanın Anadoluya gide
rek işi ele alması ve her !ta'de 
Must:ıfa Kemal Paşadan daha 
buyuk bir inat ve va!anpon c.r
likle, arzu edılen hedefi eldı:ı 
eyleme~i muvafık olur. İşte bu 
1-ususa karar verebılme 1 için 
de Paşanın :ııo.skovada bulun
ması :azımtlır. 

4 - Şaruıım için verdiğim 
kararı l\arahan'a izah ettim \ e 
bu hususta fikı·ini .ıım.ık 1ste
dim 

- Yoldaş Kara Han. Afsa:ı
Jılar beni kendı hizmeti askl':·ı
:re erine da,et edi)orlar, fakat 
ben resmi hiı.mete dahil o:mak 
tan ıse. Afganistan geçere'!> 
Hindıstanın şımalinde bulunan 
Hind kabaı'i müst:ıkıllesi içine 
girmek \'e onları tensik ve teş 
kil ederek İngiliz er ale)hinc 

• ·pde)I CJ 
çalıştırmak ~ıJo'I acıJll 
için sizlere ıhtı) ed,rıı 
tur. Maanıafih.: ııt. 
ğim para vesaır V: 
§armak istboru~o · 
den yani RııS)·a dıl ır. 
kfın~etl!'lden bel> :~,,d 
Yarsa o da. A ıınk ÖJj: 
ma göndcrııece Nll)· 
ve mühimmatın (itı'ı . e ııı 
den geçıncsın • 1e1tıl!lo ~ 
memcnizdir. :-;ı eıeıı 
'-·adan buraya g 11d•~ 
J ...Jı sa•ı 
mu takille l"'e d3ll ~ 
Hanın, AJman)a. t' 

· · ıeını:> d erıımesı nı rıır 

bın sitrıhın !'1° 811dı:1 
içın sizden bır 01ı~• 
lep e~ lediği J.11 edl! • 
ehemmiyet etınale>b , 
rendim. 13in~en ldı ~ ... ,
Iıımak isterıın ti z\U~ 
yeller Hükı'.lnle 81ışl; 
öte tara~ın~\ı~rıe ~ 1. 
biılcre. ıngılı _ gortl~ 
bu ri. gerek lı~~85ıııd',1ı 
muhalefet se' blls~5 
cak mıdır? :Sudidell ıt· 
tainauırın şıın sll 1 
mesinı pek es3 1>' 

bCll' Buna ce,·a ndıl: 
beyanatta bulu f 

. husUS V: 
- Benıın ·r· > 

bu merkezdedı ' ıı 
tanda tamaınell ltıt 

ktır· gibi çalışına. sili 
Londrada Kra n ,-e 
Afganistan, ira ,·e tıu 
inkılap ıehuıe 1pd• 
Jevhıne propııCd:.-orl' 

- ı· f e " m:tsını tek ı . bel~ 1 

geri aıacağıı:ti ı:abııl, 
ler:e bu ~era.ı ·etıııde ı 
mak mer;bu~\ıer e 
MesclA ıngıll de ıııı> 

· · de ~ıı ğımıı: takdır ·ı:I "'1-
Hindistan:dab;~t c~" 
re'(Jte nıuı.a so 
nun icin, ıtu5> 3ııtı•1e 
kfımeti buna ~av''~ 
ten pek uzat ı;tJ . me 

Bu muhırn ğtıı1 ~ 
nı yarın 'erete (llt 

hanı şu bir ,,e~·lcr sô.} !emek '\'e «Palyaço• :> u gormu;;sünüı
i:,le~en komedılerden. Küfür- dür. Bu da onlardan. İta!) an
baı bır beyzbol takımı antre- ların iınli.ı ooeraları sinemaya 
noru ''ar. Ka,·gacı bir adam. alıp, ya) ılma sahasını genişlet 
Ônüne iCleni dövüyor. Takımı mek temayülleri zaten bilini
da sonuncu. Derken, )etimha- yor. Yalnız bu tema)·üt e~eri, 1 

nc<1eki ufacık bir kızın duala· klasik opera hüviyetini bozma- .. "'~ııılııll~ 
rı kabul oluyor, melekler bu dan nakletmek esasına daya· 
adamın ~ardınıına geli)orlar- nıyor. Yani opera aynen 5ah
Küfürden vaıgeçel'~e. ubir yana ncdeki gibi oynanıyor, kamera 
sına \'Urdukları taktirde öte· sadece oyuncuları ve sahne:c
kini ~·e,·irir.e• takımının ka· rin umumi cerevan seklini tes 
unarağını ılan ediyorlar. A· pit ediyor. Bu bakımdan aSe
<lamca(:ız küfürden vaı.ge~i) or. 'ıl Berberi• filme alınmış bir 
mümkün mertebe 1) i bir hris· operadır. Sinema sanatı olmak 
tı.} :ın gibı yaşama~ a ça'ışıyor. tan çok, opera sanaııyta il'.?i-
\'e takımı şampiyon oluyor. B•J lenenlerin zevk duyacakları bir 
arada filmde, melekler Yar mı filmdır. Rejisör, eseri filme 
dır, )·ok mudur münakaşası ya tarken, sinemanın emrine ver
pılıyor, neticede üç dine men- diğl bunca imkAndan bir tane
sup dtn adamları varlıfını te· sini bile kullanmak istememiş. 
yit ve ispat edıyorlar. Görül· llunun'ıı beraher, tanınmış o
diığü gibi mm. şımdiye kadar, pera sanatçısı Tito Gobbi'yi Fi 
bir çoklarını gördü~Umüz hris garo rolünde dinlemek \C sey
ıtiyanlık propagandası filmle· retmek herhalde blr<'ok sanat-
rindcn birisidir. se\·erlerc cazip ge'ecektir. 

Clarence Brown. tertipli bir ::.·-============= 
komedi yapmı~. insan eğleni- dırgıyor. 0) uncular. bu arada, 
yor, eğleniyor ama, hristiyan· Paul Douglas ve Bruce Bennett 
tık bahislerini de epeyce ya· hıç de fen:ı degiller. 

Ölüm 
Stnar.rn n R~Jı : Orhan l:rçln 
1·010 1'ırektorü: '.\ll1't Rafa
t!l;ı-an. 
ı on .\luzl~i: ~'tdim Otnm 
l'rodilk&ıron : Barbuos 'f'llm 
O\n.lyanlar: :-.'nln .\ ypar, Or
han Erçin, ~adrl Karan, .\fif 
\ f!~uı. 

Saati 
Burhan ARP AD 

ima bir fantaziyi hatırlatıyor a
ma, yine de seyircınin zihnın
de bir acaba ka'ıvor? Acaba 
clddı mı, aka mı? 

ö üm Saaliu . ..:an.it bir is 
filmı olduğu kadar. hlm s~n
atinl de ihma' etmemc~e ça-

Biıcle [i!ın yapan kim elerin 'ışan müle\all btr de:ıemedir. 
kul.andığı ö'çü dı~ına çık- Bu yıl çıkan 4R Tiırk filmı-

nıak cesaretini göstermiş ol- minin bU) iık bir çoğunlukla 
ması dahi •Barbaros Fılm• mü rFilın sanatın nı ''e ·Fılm an-
essesesinın, ve Orhan Erçin'ln Jayısını• nasıl kıvasıya hiçe say 
'chlne bir nottur. Ölüm Saati. dık'arını yakından bi enler, 
teknik imkanları ku'lanış ba- •Ö'Um !'aaU. ni de görmüş i-
kımından da. reji. temsil. ka- seler bıı satır arda mübaJaga 
mera bakıın'arından da e'bette payı bu'unmadığını te))lim c<le
ki bir şahe,er deği . Buna ra~- cektirler. 
men alfıkayı çekiyor. heyeca- -, , . 
nı de\•am ettiriyor vr i~ın so- NATO da bır toplanh 
nunu tatlıya bağlarken, Senar yapıldı 
yocunun \'C rejbikün mUs!>el 
bir fikri savunduğunu d:ı. vıı- lzmir, 4 (Hususi) - K3r:ırga
sat seyircinin kafasına girecek hı Napolı'de bulunan N,\TO GU
sekilde açık açık söylii:;or. ney Avrupa lütteffü Ü"duları 

Ölüm Saati, fa'a inanan mii- Komutanlığının kurnuv ~ı:bay
tevazı bir dükkancı \'C aile b11- !arından ıniirekkep bir heyet 
basının ruhi buhranını eıe al· bugün şehrimizdeki ~ATO t-a
mı . l:'ılmin ba~layıs rnhnrsin· rargahının kurmay sub:ıylarıy'e 
ılen sonuna kadar. reji örün toplanarıık bir ırnnferans tertıp 
çalışmalıırı seyirciyi heyecanla 1 etml5lerdir. Korgeneral Ken
tebes:.üm ara ında tutuyor. dall'in kurmay ba kanı General 
Jiadise:erin ciddi~·etine ınanıp Danı:.e 'in başkanlığında ~ apıian 
heyecanlanmak ıst,yorsunuz a- kurmaylar konferansın.fa Giiney 
ma, rejisör sahne:erin ekseri- ve Güneydo11u AHupada 'NATO 
sine hafif bir fantaıi allJ'los- komutanlıklarının müştere:- >a
feri katmağı başarmıs. Kliçiik \'unma me~eleleri gözden geçiril 
çocuğun bo~ulmasını gösteren mlştir. 
ipin bağ'anış şekli. kadının ö· N.\TO Glincy ,\\ru;ıa kuV\'et
llımi.ınU gosteren sahnedeki bı- !eri kurmay subay•arı ~;arın şe!t
çağın karna sap:anış tarzı, da rımizden a) rılacak ardır. 

1ıalyanın Casana kasabasında 
bir çiftçinın başından garip bır 
hadise geçmiştir. Galbiati adın
daki çiftçi şehre girerek mahsu
lUnden bir kısmını sattıktan 
sonra aldığı 141 bın lireti porl· 
föyüne yerleşth'm.ş ve kasaba· 
sına dönmuştUr. 

Çiftçi burada iptida ahıra gir 
mlş. ineğini gözden geçırmişt'r. 
ineğin suyu kalmadığını görün 
ce bir kova içine su ooldurmağa 
gitmiştir. Fakat kovayı doldtt· 
'l'UP döndiığü zaman, ccb'nden 
çıkarıp bir kenara bıraktığı 
portröyünli ineğin alarak iç;n. 
deki paraları çiğnemeğe başla· 
dığını görmiiştür. Köylii giiç 
hal ile porıföyil kıı rtarmıştır. 
Para mt!raklısı inek 6000 lireti 
çiğneyip ) utmuştur. 

50 kat elbise ! 
Tanınmış s'nema )'I'dızı Yvon 

ne de Carlo Parısten Hollywoo
da hareket etmiştir. rti t gi
derken beraherinde SO kat el
bise götürmiistür. Elbbe Ye 
sair satın aldı~ı eyler bircok 
valiz doldurduğundan artist Caz 
la eşya iç'n uıvyare kumpanva· 
sına 183 b n fronk öc\.emiştir. 

Rusya'da ziraat 

seferberliqi 

Sovyet Rusyada büyiik bir 
ziraat seferberl'ğİ başlamıştır. 
R~ 1 iıı başındııc, bu'uııan Kuru· 
•ef önümlizdeki yıl 2-1 m'lyon 
ton faıla hububat teminini 1 te 
mekıedir. Bunun idn düsiinli
lcn tedblr'er şunlardır: 

1 - Ekim ı;ahasının lO mil
yon hektar genisletilmesi. 

2 - Yeni ekim sahalarına 
çiftçi ve teknisyen gönderilme 
si. 

3 - Ziraat Aletleri. cadı~. 
baraka. sıhhi tes•sler tem~nı. 

Yeni <l'f P.rher'iitin Stalin ll· 

su!üne dônüş ,eklinde olacağı 
b'ldirilıyor. 

Lavdan vün ! 
:-.'a\'lonclnn kiirlc ,·apılclıktan 

sonra" simd• de Sir lyaıtıı Etna 
vanardağının saçuğı Hivlaraıı 
vün elrie edılmr~ine calısılmak 
tadır. Sicih·a lll-t7 denberi muh 
tariyeıe malıktir 'ie sa•ıa)·li ıe
liştirrneğe calışıvnr A "mlerin 
tecrübeleri muvaffakıyet'e ne
ticelenirce lavlardr.n alınacak 
vünle l•'•vcn mensucat !abrıka 
ları kurulacaktır. 

TiYATROLAR 

* ŞEHİR Tl\" \ TROSU DR.01 KIS
:111 - Panrtesl'den başlt& h~r gece 
21 de, Pazar matine ı5.30 da SOKAK• 
'.!°•\ • Yaz.an: Elmer IUcc. Türi:teı.t • 
Aaude Zeybekoıtıu - Tel: 42ı57. * ŞEHiıt TİYATRO. O KO~ltul 
KlSlU - Salı'd•n b&O:a b"r ı:eoe 
21 de, Pazar guı:dtır. ıs.ao da l\lE
LEK U.\:.'lMl:-i KISKA!IOÇLJ(;J • Ya
r.an: Louls \'emeull. Türkçul: Bur
han Felek - Tel: <l0409. 
* <;f".JJIR TİY \TRO U C!lıl'11ÖSÜ 

BöLföıu - Perşembe, eu~rtw 
,.e ~r aaat 21 de, •rnca Pazar 
15.30 d:ı. \,\ LI KIZ - Yazan: Jacqu
es Devaı. TUrkçes1: ihsan Boran. 
* GESÇLİK Th' \TROSU - no

n:R \'OLU • Komedi 3 perde • Ya• 
ren: A. A. Mllne - Türkçesi: M. Bu
rıan - Sahneye koyan: Avni oıııı;ıı. 
Salı, Çarşamba suare 20.30: Çar m
ba matine 16 30 - Emtnooo ö~rencı 
Lokalinde. 
* ~lUA-\lllER R.'\I( \ CA • . Q~e

lerl aaat 2ı de, cumartöl, Puar 
maune 15 t• cıu ıLI KAR.\KOl.V 
Tel: 43134 * YE.-.;ı SES OPEnt.Tr - \ ' \;Rl.\11 
A\Cı - BU)üli: Operet 3 perde. Her 
gece 2ı de. Çarşamba, Cumarteal ve 
Pa:zar matine aant U te \'D her Pa
zartesi. Tel: ol'369 

* 'fE\"HiD B ILG& Oputtl - •Se• 
çim Arlfts1• Operet 3 perde. ıectlerl 
aaaat 2ı'de Makalm'de cumartc.sı. pa
r:ar matine ı5'te. 'I elefon • 43134. * K\;C, \; K ~ı\HSE - Çarşamba
dan başka her ı;ece aau tam 2ı de, 
~alı, Cum talebe matlneal •• Pa
' ..ı•· 'le as.at tam 17 de C'İ~A\t:&' 
\ .\R - Piyes 3 ptrde - Yar.an: Pre
dertl: Knott. • c~v\renı Tevfik Sadul· 
lah - Tel: 40276 

·.l ____ sl_N_E_M_A_LA_R ____ ı 
HEVOGl.U cıusıl 

* ALKAZAR: Tel: W62 - Çııte 
Tabancaıı Kadın * AR: Tel: 44394 - Aralan Kor
&&nlar: * ATLA:;: Tel 4038.5 - intıkıım 
ı·oıu. * ELHA:\IRA - ıssı Anupaaı -
Don Juan. * iNCI: Tel: 84S9!i - Şehvet Ka
dını. * LALE: Teı· 435!>5 - l\rıılan &or
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9.5.954 PAZAR 
ANKARA 

• :;ıe Aç>l~ n procıyam. 

•a 11. 8. A~rı. hAbulrr •e tı.
.,. raııonı. 

•.~ , .__,. ab9hı mt'lodllerl. 
•:ııt IUaı>ll:hl: Antik danslaz n 

aryalar. 
9'_3e 11<.hl1t Alr.M:-
"'~ e&lon orlı..ıtr,.!ı IPI). 

lfl.H Kadın 1tt11 n n.ır. ıoplulufu 

ltllt D<ıt:lı hanluı. 
lt."5 l!aallnde bllcllrtlttrk. 
lJ.IO IMldan dala.. 
JJ :ııo &wım Tan Onk. 
H .41 J'aur sluçl, 
);, )f Aakrr aaatl. 
l2.3<J Yurtlan wttlu. 
)3 fıfl M. s. Arazı H hAberlcr. 
J3.J5 nar:ı ııtıe mll7J~I tPI), 
>3.:ııtı öı'ı:le ı:autnl. 
l3 4:. ıo:at Klnı; Col• trloeu (Pl). 
H it J?anı raporu, ak,am J>l'Og1'1l-

mı Yt knpan!t-

11.sl A<'1ht n pros;ram. 
17f.0 Orl>M:ı sn~ıın Ye arkada;l•rı 

17 ~ Jla4JO llf fı:ıclll%C .. 
17.45 Hicaz JMJı 
JZ.30 T'UrtQlu. 
ıe.~ Sulm ıı::rdl, 
Jll 00 M. S. Jl:rarı u habulu, 
JP. IS Tarlhlrn bir ,apral::. 
19.20 Handd. l!&dık çOban anııı 

H Saırtana : Satılmı$ Nişanlı 

unrt(lrtl IPI!, 
lll.4S Sarltı drmetlnl (RUır;glr -

Dc-nl:ı:. 'Urhtap). 
20.15 Ra.d)·o ı;azdm. 
20.30 Kısa fp<W haberleri. 
20.l!S ilteyln çalalım. 
21 <5 MU: albCmU. 
22,00 C".az n dam (Pi). 
22.30 Eocchrrlnl • Vlyoton•tl kon

çrrt~u IPI.) 
:n 4S M. s. Ayarı YP haberler. 
23.00 Pr<JGrllm ve lı:aı;ıanı,. 

iSTANBUL 
>• !17 Açılı~ Ye rıroyram. 
ll ... I!t'ledlye (:a~~nor;undan nak

ikD iıtanbul Bdcdlye l:on
u:rTatuarı konttr1. 

)~.00 llabulu. 
lJ.J!l );ubar Telr.;ra7 • E:rcQ:ncnt 

llatana;r. 
>3.30 Dnld R~ orlttdnıEından 

yaylı sazlar için mt'lodller 
(Pi), 

13,4~ Ahınd Ç~an, 

'415 Dans TC t'8Z mQ2!~1 (Pi). 
J4 40 Sen tQrkOlrr lı:Umest. 
J!l t(ı Vt'. A. lido:z.ar1 Kt'man konçer 

t<ını •La maJOn (Pi). 
J!l.30 Nimet Erı;ü<ler ve Prrlhan 

JU!nnç. 
Jtlll Oltarlat Lff Pııul Ye Mary 

Pord IPI). 
ll >! f:lnllmt, sesler - ınllmlf pr 

lıılar (Pi). 
l~. 40 W . A. !.!mart Trio •Si be

mol• Çalanlar: l'udl Statztr 
ıF'lyanoı &nine Erel (Ke
Jnan) Mesut Cemli Vlyoton
u}). 

11 l'-c LllUl Gilntrl. 
17_:9& Modp Aromnn. 
>'1_4$ Dıın~ Te caz prkıls.n (.'\yten 

<Hnç.-.r. 

ıc.oo Okul - Ö~nncl oan ıı. 
lll.~ Kar~lı:J bltflf mllzılt (Pl). 
19.00 Haberler. 
l!).15 Oı:ılırralte korosu. 
J9.45 Ne arnJ ederseniz. a) 'Bole· 

hu1nl. •lı!cntle• b) P. Ltazı. 
•Çinlerin Danr.ı• c) P. Çar
kOTsk~ •Yaylı p?Jar Seren a
dından Vals• dJ Dvorak, Krt" 
1tı .. r, •Zenci Mrlrxlbb e) ı.ıau 
rıce Rnd, •Clgan• 1) P 
Chopln, •Oudc> •mi ıruıjön 
(Pi). 

20.15 nacı.ro ırvetcs1. 
20.30 Ttillm Korman. 
20~ Yeni tnıln!nr. 
21.00 Şthlrde b\I harta. 
21.15 A. zamboğlu n arkada;ları 
21.30 Sp0r haberini. 
21 4S Vecihe Daryal. fr.:ı:ettln Ökte 
22 00 Dünya hlkAy"l"rlnden örnek 

lcr. 
22.10 Dlnle-ylcl latd:lul (Türk mu 

ıııtısı). 

22 45 Haberler. 
23 00 Programlar. 
23.0S Ouze-1 sultr - ı:Uul mtlodl

l<'r (Pi). 
2330 Dans mU:zl#I IPI). 
24 00 Kapanı,_ 

i Z Mi R 
ı .'>il Açılı~ \'e ;ıroı;ram. 
!ı 00 Sadi Hc;::tıı (Öul Pi), 
~ M i:r.mtrde ı:e{tn haftA. 

9,40 onuı kslc.rden fl'rkılar •TQrk 
mur~klsb (Pi). 

JCIM-.c.Kadın cllnlcylcUcr için, 
l0.l5 Milzlkle tdıeuUm (Pi), 
Jf~ i:mhlı TQrl: muı!Jı:l&I. 
]0_4$ Z.kl Ofttız. 
ll.15 MU7Jkll b:r hl:ıtA;re. 
lJ 30 K.-mal Mıvrlı. 
J2.f(I Ya1mıı:ı rcnu. 

l4.:.9 
]!;.('() 

J::..:o 
l~.;5 

1!>45 

t(J.30 

ı-İ.ıs 

*** 
ı.cılı~. 
on:ı:ın Erı"lln. 
Daşlıca ııror;r.ıml:ınn Ulı:cllml 
Oltnr orke!trası ile melOdller 
Radyo mnndolln toplulııtu. 
(Pi). 
l'iyanolarcan Jıarır mtu.>k 
(Fi). 
1-'nl'.ar lı:oruerl •Ttlrk muşllı:I• 
•h. 
imahlm Ö7.gllr ve Şecaattin 
Tanyerll (Pi). 

17.30 

174S 
18.15 

18.40 
19.00 
111.15 

a) Salnt - Sun~: 1ntroductl
on ve Rondo Cıı.prlc:cloco b) 
Baıı.Nıte: Taraııtolla 

Rıı.d)·o )"Urt tUrkUlerl lr.oroau 
!.lodem t'8Z orke5trıı.larl)'1e 
dans IPI). 
Ah\ettln Şensoy. 
Habn-lrr. 
Tah!rbusrllk ve mulılln·tr 
fa~lı. 

20.00 Par.s şnrlıtlıırı (Pl). 
20.05 Radyo ~por. 
20. 15 Radyo gau·•crt. 
20.30 Sldn lç!n ıeçllk (TUrk mu

tlklsl) (Pi). 
21.00 San'at d:.lnnnmd:ın lıabtrler 
:ı1 ıo Akordf'On!n hant mtto<lller 

OUrs~t Oontnd~n (akordeoıı) 

Abl Pardo Ct:ltar), 
21 _20 Hanı ııarktlar ve dans mQ-

ız1ğl (Pl). 
21.40 Orun hanları, 
21 SS Y11rınkl program. 
22 00 Olller ÖZge-çlt. 
22.30 Ya}ının wnu. 1

16 ıs 

TEKNİK üNiVERSiTESI 
28.l~ 
:itl.45 
:ıo . .50 

2U'8 

Atılı' Ye Türk musikisi. 
JIAftalık programın takdimi. 

a) Drnhm.!: 1 Ye 3 No. ıu 
Muar Dan11ları_ b) Dvorak: 3, 
:. n 8 No. ıu Sin Danaları. 
aurıııe: •Şair n köflll> u-

21.17 
21.29 
21.50 

22.00 

nrtllrQ. 
Hafit \'ırana va15lrrl. 
iki piyano içın lınfl! ucrkr 
Trııor nudl Schurlcke'den 
şarkılar. 
Proı:ram ve t:ııparı,. 

10-5-95~1 PAZARTESİ 
ANKARA 

'1"'11 Açılış YC J'frr.Tam. 
'.30 GOnnrdın !Fi). 
'1 4:- Jfab<'rkr vr hanı raporıı. 

11.00 Karma rnbah muzıııı IPI). 
rı.ııo Hıorıt vırnna muzırı U'll. ,_oo OünUn rr~ramı Ye kapanı,. 

*** 
Jl !8 A(ılı~ Te prcrram. 
1'.Hl Ad•~r t:ıtaU. 
J2 .:ııı Tilrlt talıran>Anhi;ı. 
1'.3'1 OrTrlfr C"<ybnn. 
J.!l_t-ll iti. 6. A;y•rı .-.. h•bt'rlf'r. 
J3.15 K•nıık rc1cll>r ı•r.-ıcramı 

tPJI. 
J3.'1D ·Ôl'Jr r._.rfn<J. 
,, 4$ ,,..,.."' da.,.. ,.,,u..a- Ja.IJ. 

14.00 H:n'& npunı. aır.~m ııro::ra
mı TC kl\!"ll'lıŞ. 

'f "f 'f 
lG.58 Acılış ve pro;ram. 
17.00 ı:ıı rııAır.ıan •~\·er mh!nJ:.ı? 
17 30 Kitap Uhtl. 
J7.4S 0111 Entu - Nerm!n Dcmlr

ca7. 
18.00 ClıarJJr Parker orkestrası 

(l'll. 
Jıı .ı~ 1W;,lln ı;aatı 

J8.3CJ l"'urrıan ~f"alrr. 

J!l.f>O N $. A.v.arı "" h•bt'rlrr. 
'"-1.S •rRrlhtr.n ~lr yapr•lc. 

1D.110 .Jluµ~nı ,. .. .ı.z,.,. D&.rı:F:atc. 

t:-h•l:rh·r.- ~~ .. _.. tP1J 

19.45 
20.IS 
2('1.30 

Klialk Ttırk mlb:lfl koro&u. 
Rad!O JUCtnl. 
Rad10 lil'DfOal ~ktttH•ı 

Set: Hrymcı Taubn a) 81Yeı: 
<Jar-n cıperaa1ndan alllt, 
:ti) •rschalkonkJ: Taylı 6lU-1ar 
lcln anrnaı el TscltalkoTeky: 
h t rllk ac-ııfonld~>l 111 kwm 

21 ıs Radyo hattaaı. 
21.30 .Stoln O.,mlrdôı'en. 

22.00 St-rbttl taaı. 

22.IS O~ra Hn'•tklrlarımw 

DıJ9IUn. 

22.~ 'M S. Ayarı Ye ba~lu. 

23.fıO Proc:raıa n lr.apaı:ııı. 

ta-

iSTANBUL 
. J2S7 
J3.00 
13.IS 
13.30 
14 00 

14 .20 
14.4!> 

l!i.00 

AÇ'.llı~ •f pro;:ram. 
Habrrln. 
Den! mUd~ (Pi). 
:Ra<IU ~ Erten. 
ı.ud•"lıt nıı J:tf>thoTrn •EYln 
Tııkdl.sh UnrtOrtı h) f"ranz 
&huberı •Roeamııncı~ U•er 
UlrU (Pi), 
:Sebahat Y.-ctıbaş. 

Hatır prlı:ılar \Duld Jlug
hu) ıPI). 

Kapanış. 

*** ııı.oo Açılış Ye Şehna:r. fblı. 

l 8. 30 İnı;lllrcc dtrs. 
J8.~ BatrJr.l\r protrderl (>Jaurlce 

Ranl). 
1900 Haberkr 
111 15 Akli« Artun. 
11:.~ İMDel Sır111 ~t arlı:ads,ıarın

dan ca:ı: mUzııı. 
20.00 Plük geçidı •l &rj Jabmıı

nln<ıf •PrcJUde• •Do dl;rıız 
mlnör> bl W. A. Muzar& 
•O(;n JUAJ:ı• Ula c) P:ı:ı:.lı:ınl 

20. IS 
20.30 
:l0.35 
21.00 

21. 10 
21.30 

21.45 
2200 
22.30 

22 45 
23.00 

23.07 
23 20 

24.00 

•Caı>rlce• d'a maJOr• dl ' · 
Brahm• •OUverc1nlere• Llw 
Hı.dyo ı.;arr.ıesı. 

Kıaa ~chlr haberini. 
Nrcmı RıZ.a Abıalı:an. 
Konu~ma. 

Oattlch.r mıııllr.I "cmlyetl. 
ltetl Ç(irUk~hı (Soprano) 
a) Pratrlla Starda Blance 'b) 
Rodr~o Canclon dd cuna el 
.Pı.ıt'Mnl • Madame Bııt&.erfly• 
arya dj \'trdl •La Tra\"lı>Ua• 
•na. 
spor hublballtrl. 
Saime sınan. 
HG.dlye Ötü;;cn n arkadatla 
rı. 

Haberler. 
KamblJo - Borsa u 
lar. 
Dans ... ra:r. mur:ııı 

Dlnlr'1cl IHrlı:lcrl 
E:t tı )fQ:r:l(;I}. 
Kapan~ 

program 

{Pil. 
(Kl1sll: 

i Z Mi R 
15 .58 
IG.00 

16.30 
1a.u 
17.lS 
17.20 

17.55 
1a.ıs 

18.2S 
18.U 

Açılış TC proı:r&m. 
Suzan ·raşsııken - Krrlm i
leri 
Sullen n:rlodller (Pl). 
ıınlı:e-rtnı:ı Baydan. 
Başlıca procramlann takdimi 
Tanınmı, br-'ltel<Arlar Rlmaky 
Kon;.'\k.oU: Şc:hrazad .. curo
nlt şiir> (Pi) 

Salbe KUC'Olı:cıClllları. 
Jac:qur.llne. Fnnçole'dan 
nr ?rkııar ff'ıı. 
Şarlr.ılıır (Pi). 
Atat\lrlr. natL 

hı-

1a.s:ı 
19,00 
19 IS 
2000 
20.10 
20.15 
20.:ıo 

21.IS 

2110 
21 .40 
21.!>5 
22,00 
22.30 

>.!ar~lar (Pi). 
Habtrlrr. 
Rad)'O trk.,kltr 
Plrano kuarteti 
&hlrdtn knçtlk 

faslı. 

(Pi). 
babcrlu. 

Radyo ı:aretnl. 
Radyoronlk plyH. 
Yalnız · '!llzlarla mQzllı: 
Pi). 
Ç:ıctık ıt:ıtlm saati. 
Danaedellm ıPt). 

(Öz:cı 

Borsa •e 1annkl ııroeram, 
Suzan Yaman. 
')'a)'ının K>nU. 

TEKNİK üNiVERSiTESi 
20.IS Açll1' Ye prorram. 
20.16 \'ıeuxtemps: Re mlnllr, 4 

No. ıu :Krman konçertosu. 
20.40 BettbOYCD: UI Leonore u

\' ttLQrQ. 

20~4 Alahler. Sol maJl!r, 4. Senfo

ni 
21.4!i Lınt: • Danse Macabrt•. 

22 00 Procram Te kf_ı>anış. 

ıı - 5 • 954 SAl.ıl 
ANKARA 

74:8 
'/.30 
'T 45 
8 ,00 
8.30 

At1lış ve ııroı;n.m. 
Günaydın (Pi). 
liAberkr Ye ha\"a raponı. 
Knrmn sabah mllziıtl (Pi). 
vaısırr ve tangolar ı;eçldl 
(Pi). 

ll.00 GUnQn ıııonam1 ve kapanış .... 
11:\S 
12.00 
12-30 
13.00 
13.15 

13.30 
13.45 

14.00 

Açılı' n ("Togr&m. 
Asker s:ıaı. 

Fahriye Caner. 
:.ı. ıo. Asarı ve hııbf'rler. 
~dfo ~'.llc.n cr1tesLracı. .Se!: 
İlhan Öz.soy a) Dcnlzetu• 
Luttnla Dorg1a !antezı.:1. b) 
Donlu ttl · Alayın kızı f;mte
tl.o;J • L\tcln dl Lamlıı~:.ııoor 
ıantrzlsl. 

ö:-ıe gautPsl. 
Nad)'o 6Llon 
deTamı. 

orkestrasının 

Havi\ rar.cru, akşaın proı:ra 
rnı \ 'C Jı:apanı~. ...... 

lt SS Açılış YC ııroı:;rıım 
17.00 Otla mU7!tl lr.cmı:nl a) 'ana 

17.30 
17.45 

18.10 
18.30 
18.40 

l!J.00 
19.15 
19.20 
1'-4S 
ı<> 5~ 

20.00 

20.15 
2030 
21.00 
2200, 
2?'15 
2230 
22.4!i 
23.00 

cak: Yarlı aıı=lar ku:ı rtetı. b) 
Ha:rdn: He majör ıo:ııı.t (l'I). 
Rııd10 ile İngilizce. 
Mediha Pld:ın - Ne~rın Ak. 
çan - OönOI Söyler'<len bcra 
her şarkı \ar. 
rurkfller. 
Dinleyici ite hnsbıhal. 
N.B C, lr.oruer orkts!rnsınd:ın 

teşltll parçalar (Pi). 
M. S. AJıırı n haberler. 
Tarihten blr )"aprat 
Mualll'I Mukadder Atauı:ı. 
Dini - Ahllkl musahabe. 
Tanb\'r tak.-tml (Pi). 
Srçme me!odlltr (lııthat 
Fenm'.'n , Fethi Kopuıo,, ı:n

\•er Kakırıı. 
RadfO ·_a,.P.tosl. 
.SJ\tarııbıın taslı. 

'rem~I. 
şıır sarraaı. 
ı>az t.strkrl tô;,el pi). 
Dalll! muzı:ı IPI). 
M. s. A)·arı ve haberler. 
:rnıvam Tc Kapanı.,. 

iSTANBUL 
12.57 
13.00 
13.15 
13.30 

14.00 

AC'ılı• Te rroı;ram. 
Haberler. 
Joe ~ orke~t:ası CPI). 
Suzan KöktOrlc 'l'e ~llı:tr 
man. 4 
W . A. Mo7art Senfoni 
majör• •Par!:• (Pi). 

At 

•Re 

14.20 
14.45 

Sami Tokrr. • 
hı:ıanyol hatlı: ~rl:ıları 
t<"rc) (Pli. 

(Mun 

JS.00 .Kapanı 

*** IC 00 Açıl" Tr c!:ırı!! mU:'.'.ll;l (Pi ) 
ııı :ıo Tarihi fıkralar, 
JS.30 Mrmlfl;d haYııları uıı 

t.u. birliği 
J9. 00 Hat...srn 

Tf 

J!I. ıs Kan~k o,..m m!UJfl (1'1). 
J!l.45 Kuotar ıa~Jı. 

20.15 
20.30 
20.35 
2GSO 

:ıı 00 
2130 
21 4() 

RaclJO r.ızctul. 
K11a ~r,hlr h•~rlcrl. 

KUçUk crkutra. 
lkplmlı:ln pati. 

Şükran Öur. 
Şılr dl\n)·ıımız. 

BUlnıt Oral. 
22 00 kunbul mUztlnlnrte. 
22.10 rtrano <lucrasıncıa ıtzlntılcr 

fC".,m•I P.qll Re;r). 
22 30 F.Jtrrm Hi1r. 
22 45 Haberkr. 

00 Kambiyo - Borsa Ye program 
ıar. 

2307 
23.30 
23.<S 
~.otl 

Danı mUzJi!i (Pi). 
Harry Jaınra cYkntruı tl'JJ 
Kan;ılr l:otıt nıtızıt {Pi). 
Kaperı 

iZMiR 

11.~ 

17.lll 
17~ 

n.:ıo 

lt.20 

J!.3' 
lt.4S 
18.~$ 

1900 
ıı:ı.ı:ıı 

19.•~ 

20.15 
20.4S 
20.46 

20.52 

1'1ilrUneı OüdUcQ _ Send 
Oand••· 
n.,ııco. ııroeramların t•lr.dlml 
~e&hoYrn: ıPl:rano IM'.>nAU 
(Wal<bteln) IPI), 
Mual!A Gbkfay -(ÔUI Pi). 
Memnlcb Kaalman: .X:wıtca 
MarlilA opU'rtlndrn (Pi.) 
Zerbt'kler. 
cınçlnln Naıı. 
Köy ,hanları. 

Habrrlrr. 
Klhllr. TUrk ını~ıır.ı lr.oroau 
Dorı. Day'I dlnleyellm tPI). 

19 5S Küme saz l"Rrl~rı. 

20.10 Şchlrd~n .kllçlllt habrrler. 
20.IS Radyo iaff'tt"fll. 
20.30 Şarkıların marnası. 

21 oo :::elAhııttln <nau. 
21.20 aı R. Korsatort: zar Saltan 

b) ·rchalko,.-ıky: ).ia:ı:eppa 

(Pi), 
21.30 Ei;• mltoloJlsl. 
21.40 italnn ~rkıları Marlo De-

paoıı wylllyor. 
2t~S BN•a Te yannlr.i proııram. 
22.00 Fahri Ka\·aıa . 
22.30 \'ayının aonu. 

TEKNİK üNiVERSiTESI 
Atılı' <re Türk nıuılklsl. 
Proırram, 

J:.o&sını: •focıc M~rdl,·en• u
nrtlli'U. 
Tecbaılı:o1nkr: Fa mın.ör, 4 
Sentonı. 

21 .3l Mtondelssohn: •Caprlccla Brll 

ıantt•. 

21.43 Schubtrt: •Der Wanduer• 
fantezi. 

22.0~ Pr~ram Te kapanış. 

12-5- 954 ÇARŞAltlBA 
ANKARA 

uı 
7.30 
7 oU 
1.00 
l!.30 
~.00 

lt.S8 
12.00 
12.30 
13 00 
13.IS 

13.30 
13.45 

14.00 

Aç1Jış n prır.:ram. 
Oüoaydın (Pi), 
lb.berln we hava ra:ıonı. 
Karma a:ıbah muzı:ı (Pi), 
Sabah ne~·~ (Pi). 
Gtınlin programı Te kapcınıv. 

*** 
Açı~ Ye p~ram. 
A•ker aaııu. 
Sevim Caflayaı:ı. 
ıı. S. Ayan Ye luberler. 
Radyo ımlon orkutruı. Şer: 
Sedad Ediz a) Slede: inter
m .. uo. b) Drllbcs: Bebekler 
nb1. c) De libas: P1zzlc.ato 
- Schı:rzattlno. d) Aı:zonl: 
).fclodl, e) Bach: Baharda 
uyanış. ıı Nnuııdorr: İstek 
vnlsl. 
ÖJ!le ea:.tttsı. 
Radyo u.lon 
de-Tamı. 

orkcst rasının 

Jla,·a ra;>oru. akşam progra
mı ve kııpanış. 

*** lS.:18 Açılı .. , program. 

17.00 Hafif m\lrlllc: bestecilerinden: 
Hov.·ard llarlow (Pi). 

l':' :ıo Radro ile İngilizce. 
17.4:1 :5emnhat Erııömen - ismet 

Uğurlu - Ntrmln \'ura! -
:Mtut:ıfa SaAyaşar'dan bera
ber şarkılar. 

18 00 Asuman Araun. 
18 15 KO)•Un &antl. 
18.30 Yurttan aealcr. 
llJ.00 M. s. Ayarı 'Te haberler. 
19.IS Tarlhtrn bir yapnık. 
19.20 Tac:ılkovsky: Keman tonçer 

t0$U (Pi). 

l'l 50 Sadi lioşsn. 
20.15 Rad)'O ga:zettıl. 

20.'lO 
21 ıs 
21 .30 
22.00 
22.IS 

Oenç ae&ltrln geçidi, 
Hepimizin sıııı.tl. 
Müzik eserlerinin dlll. 
Serbest •aJlt. 
Zoltan Kodaly: Harry Tanof 
aoı ti Tc lla:ı sabah oark1'ı 

(Pi). 
22 4S M. s. Avan n haberler . 
23.00 Pro;;ram ye kapanış. 

ISTANBUL 
12 :17 
13.00 
13.15 
13.30 

14.00 

H .30 
14 45 

JS.00 

18.00 

ıs ıs 
ııı :.ıo 
19.00 
19_15 

Açılış '\"C program, 
H:ıberler. 

Dans mü7lfl (Pi). 
ferih• ·runcell ve Sami Öı
knnlı. 

nnd)'O ııalon orkestrası kon
seri. aı 1nnovle1 C"armen 
SyJya (Vals) b) E. Kalman 
Çardaş türatln (Potpnr1) Söy 
le)·en: ıı.:unıre SUkOU c) P. 
SChlmack DerbY tOatop). 
Snz ~.serleri (Pi). 
Caz ~•rl:lları (SUE:ın Ollbert) 
(Pi.) 
Kapanış. 

*** 
Açılı~ <re Clıarles Tnnet'd~n 
Şarkılar (Pi). 
Şemsi Y~tıman. 
Faruk Akel n arlı:adasları. 
Haberler. 
r.aat taııı. 

111.50 Konuşma. 
20.00 Tnkl Çcncrlııl ve arkadaşla. 

20.1~ 

20.30 
20.35 

21 25 
21 40 
22.10 

22.20 
22.45 
23.00 

23.07 
23,!IO 

24.00 

rı. 

Rı:ıdyo ıın:-:etesl. 
Kısa şehir 'haberleri. 
Radyo t1$'Atrosu Hizmetçi -
Yazan: Ahmet Barıderell. 
Korırık hant müzik (Pi). 
Ekrem Konıar. 
Mllll teaniı;,ıt blrll~i adına 

konu~ma. 

Cnn Akflt. 
llabrrle-r. 
Kambiyo - Borsn ve program 
ıar. 
Dııns \"C c:ız m•:.zıfı (Pil. 
OUnOmllzUn müziği al Rle· 
hard Strauss •'apon Barram 
mllzl!ıh b )Aleksıındr Ola:zu
nor •Mc\·dmler> bale ı;l\IU 
ııı· ). 
Kapanış. 

i Z Mi R 
ıs.sa 

l6 00 
l&.30 

1645 
17.15 
17.20 

17.50 

11. ıs 

19.00 
19.lS 

Açılış \"I! proı:rnm. 
Zc:kl Mllrcn (Özet Pi). 
Prankle Carle orkestrasından 
dıınıı mUı.111 (Pi). 
nııdyo yurt tr .. kuıcrı korosu 
Uaşlıca programların takdimi 
OU:ı:ln Ergün - Allettln Şen 
wy. 
a) Jı!endcl.solın: Hebriden u
nrttirU b) Koclaly: 01\lanıa 
dıuuJarı. 

Uşşak fll.$lı. 
Jlabe-rlcr. 
iımet Çetınseı. 

J9.30 
19-40 

Bir dcrrı a1ı1·oruz. 
Dlskotri;lnl:r. için blr knç 
nl ıılfık. 

re-

19.5S Marta Amntl'den •Keman so 
lolıı.rı• 

20. 10 Şehirden l:llç:\lı: haberler • 
:o.ı:ı Radyo ııazetesı. 

20.30 Yalnız ııa:zlarla müzUı: (Ö-
20.4S Serbest llll\t. 
20 :ıs iki vals !Pil 
2hı0 Radyonun mU~lkll bllmecc'I 
22.20 Spor bü~tc>nl, borsa ve yarın 

ki program. 
22.30 Yayının 11onu. 

TEKNiK üNiVERSITESi 
2015 
20.IG 
20.33 
20.42 

21 00 

Açılış TC ıuoı.ram . 

Hatndf'I' •Su mU:ı:l~I• 111!1U. 
Corfllı: Obua lr.onçertoau. 
' 5. Bach: Fi.it n YaJlı· 
!ar için 2 No. lıt r.llt. 
Hardn: Re majör, vıro!onscı 

13-5-954 

7.3a Ac-111, ,..,. 'Pr~•-· 
'Y.# r.11-.rtlın (l'IJ. 

21.28 

21.56 

22 os 

konçcrtoı-u. 

Mozart Do 
l'l)ano lr.or 
'· s. nıu:h 
cata Te FU 

ma•ôr, 21 Na. ıu 
~rtO!U. 

~ mlnôr, Toc 

Preceram TO kııııanı,. 

11 .!ili Aplı~ rr l'rt:Jti:rtU1'. 
J3, (l(J A~Jrrr .a•tl~ 

13.15 

13.30 
13.46 

H.00 

il.si 
17.00 

17.30 

J7.4S 
1100 
Jl.20 

Radyo salon ortes~ası. ı,..t: 

İlhan ônoy • ) Paul Llncke: 
Orcdeyln .Berlln, b) Brrı;ha: 

Oawo& c) hancnld: Denlıoct 
.nln k17.ı (Vals( d) Outnnd: 
Macna. 
ötıe r•~tesı. 
Ra.d10 uion 
duamı. 

orlr.estrıuının 

:flawa , raroru. ak""'m proı;ıa

au Yt k•P8nl,. 

*** Açıl" Ye program. 
Vlctor Sll,.M;ter •e Xartr.r 
Cuı;u orltq;tralan (Pi). 
Plltret Uturlu - Nermin De. 
mlrç.ay - Zehra Küçük. Ziya 
Tllşkenı'trD beraber prk.l•r. 
Calışanlann aaatl. 
O;>nr& ıınenler ııaaU (PJ). 
Raat - Bayati faali. 

19.00 M. 8. Ayarı u lıaberlu. 
111.1:ı. Tanhıen bir yaprak. 
19.20 'J'ürtQlrr. 
19.U Dini - Ahlild ıauaıbabe. 
.IP.:5:1 Taulm \PJ), 
~.00 ErdoCan Çaph'nın S::emanı 

ile 15 datllr.a. 
20.IS Radyo SllftNI. 
20.:ıo Piyano llr TUrt mli"1J) 0-

lıuyan: 'MuallA Mukaddtr A
t.akan Piyanoda: Me~"llr• 
Tunay. 

20.•s 06nm Akıncı. 
21.00 Kahramanlar 1rçl7or. 
2US Marıtar Pi). 
21.30 Spor gu~"51. 

21 .u Sa:ı: r8trlerl lôreı Pl). 
22.CXI Bc:r~L .r:ıat, 

22.ıs ~raya cıuet. 
22.45 .M. B. Ayarı n haberlu. 
23 .. 00 Program Ye bpan"-

iSTANBUL 
12.!17 
J3.00 
13.15 

13.30 

14.00 

14_20 
J4.4S 
1:1.00 

18.00 

18.20 
18.30 
19.00 
l9.1!1 
19.30 

A1;ıu, ye prı:ıgram. 

Haberler. 
\'ktor Sllnstu orkatrası 
(iP). ı 

Mehpare GOten Te Huriye 
Akhan. 
Camıııe S:ılnt - S:ıenı HaJ
Tanlar karnavalı (Pi.) 
Şarkılar. 

J"llın yıld1%Jan (Pi). 
Kapanıf. 

*** A('lllf Ye türkQlu (llauma 
Cfuk). 
Konuıpna. 

Ce!AI lnt',e. 
Habrrler. 
Herha l('ln müzik (Pi). 
\'lyolonlu Danaş. 

l9.4S 
20.lS 
20.30 
20.35 

Radyo ukrklrr fasıl be:re-tı. 
Radyo ca:ı:etuı. 

Kıaa ~bir habcı"lerl. 
Hetmutb Zachariu orlı:~tra
aı CPJ). 

20.:ıo Dünyada bu harta. 
21.00 Sa!IJ" Ayla. 
21.30 i~nln başında. 
21.40 ,MJ:ı:Jlr. mecmua.ııı. 

22.00 Mu:ı:aUrr Blrlan. 
22.30 DüJUlı: •lrtuozlar •Vlyolonl!t 

Llll• d'Albore• (Pi). 
22.4S Haberin. / 

23.00 Kambiyo - Borsa n program 
lar. 

23.117 Karı~ık hafi! earlr.ılar (Pi) 
23.30 Dana n caz mll:ı:lill (Pi). 
24.00 Kapanış. 

iZMi R 
H~ Açılış Ye program. 
111 00 Zeybrkler. 
lG.lS Andre Clueau'dan 

Pranat:ı: Şarkıları (Pi). 
111.2.5 Suzan T~en. 
JS.4S Caz mnzıtı (Pi). 

hatif 

17.15 Battıca rroı;ramlann talı:dlı:nl 
17.20 Ke-rlm İleri. 
17.40 .Joseph Strausa'den Talsler 

(Pi). 
17..50 Radyo :rurt tQrl::Ulerl korosu 
18.20 Koı:ıUJrlla. 
18.30 OUler Özge('lt. 
19,00 Hııberlrr. 

l!l.15 

.19,3$ 

111_40 
20.10 
20.lS 
20.30 
20..50 
21.00 
21.25 
21..5S 
22.00 
22.30 

Piyano mwlklal Çatan: Mıh 
t~r Çelebi. 
lllı:ıı: Cror;by'den melodıtc-r 
(Pl). 
İzmir Türk musil:h1 cemiyeti 
Şchlrdtn lrtlçUlı: haberlrr. 
Radyo ıazetest. 
Jlhmet Srnses. 
Spora dair. 
Şansımı:ı:ı deneyelim. 
~racla yarım aaa t. 
BorMI n yarınlı:J program. 
Kemal MISll'lı. 

Yarının wnu. 

TEKNİK üNiVERSITESi 
20.U Açıl~ ve TUrk musıır.ıaı. 
20.0 Program (Oda müziği). 
20.45 BeethoTen: Si btmol mııJOr, 

•Arclıdukeo Trio. 
21.21 Lızat: 51 minör. Piyano 110-

natı. 

21.46 Lıazt: •FUnerallleı• Ye 

No. ıu Macar Rapsodisi. 
22.00 Program Te kapanış. 

14 • 5. 954 CV!Jlll. 

ANKARA 
7.30 Açılış 1'C program, 
7 .3S Kunın-ı K1>rlm. 
7 45 .Habcr:rr YC bava raponı. 
8 .00 Karma gabah mQ:ı:lğl (Pi). 
8.30 Cr~ltll hafif orlı:etralardan 

melodiler (Pil. 
9.00 G~nUn pr~ramı ve kapanış. 

ratan (Pi). 
17 45 KUme !aslı. 
18.ı.:; KöyUn saati. 
18.30 Yurttan aeıılrr. 

J9.00 M. s. Jlyarı \"C haberler. 
19.l!I Tarihten bir yaprak. 
19.20 Mualll Jlract. 

ıs 

21 00 
21.IS 

2200 
22.10 

22.30 

narı.anın ıılyut ıcmaıı. 

Rac110 lr.lblk TOrlt mualkl!!I 
ıoplulutu. 
JConupna. 
J'rrderlc Cbopln 4 lmprom
ıo: No: 1 •LA ·dlyr2> :Ncı: 2 
•h dl)'n> 1'10: 3 •Sol dl)t-Z, 
No: 4 •Do dlyr:z> IPI). 
Stan Jteı:ııon orlr.~- IPI) 

22 45 Habnlr-r. 
:..::.oo >:amblyo - Bor• Ye program 

lar. 
23117 Dara mOBlt1 fl'ı). 

23.30 Rkhard 5tnıue"un •Der Ro
wnkayalln n •S&lome• o. 
peralarından ltı.ımlan (Pi). 

24.0I Jtapanı;. 

1ZM1 R 
U.l>I Açılış u prcıcram. 

JCl.00 .Necmi Rıır.a Ahıslıan (Özet 
Pl). 

ll.20 Marlo Lana u 'Bonjaıulno 
Oıı;:ll (Pi.) 

JG.40 ı!Urtlnrt Güdüctl. 

17.00 Promenade koruıu orlr.~tra
aından halll m~lı: (Pi). 

17. IS 
17.20 
17.30 
18.00 
18.IS 

na.ılC'a P1'0(tramlanıı 
Ornçler kanuşu;ror. 
TUrtler (Pi). 
Da= ııarlı:ıları (Pi), 
Hlcuklr taalı. 

takdimi 

l!i.00 
l!l.IS 
Jll.4S 
20.IO 
20.ı:ı 
20.30 
2Ui0 
21.IS 

21.4S 

Ba'bfller. 
hablı eau munıı.1a1. 
Nrnt Candaş. 
~.hlrdrn ltUçUlı: baberltt. 
Radyo ı:autuı. 
iamet l"u.ar. 
Haf&&ııın aJ,rasl lcmaıt. 

Ayhan Yılmam Ye Osman 
Tilren'drn beraber tllrlı:Uler. 
qıcn«ll fılı:ratar. 

21.s!I .Boru .,... )'arınltl progrıtm. 

22.00 Suuı:ı 1·aman. 
22.30 Yayıı:ıın 60nU. 

TEKNİK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış TC prognım. 
20.lS BUyUlı: Vlr&Uozlar: Plyaı:ılıt. 

WllhcJm KcmpU. 
20..52 \\ agnrr a) •"Urnbcrıt'll Uı

ıa ~rtıcılar• dan dQrl b) 
•Tannhau:er• den •Ellzabet
hln Seti.mı•. 

21 .os Gtınka· •Rus.sin ..e Ludmll

la• uwcrtUrU. 
21.IY.I Tllit'Jıaıkowalcy: •Ormanda 

Uyuyan gUzch bale mQr.lllr. 
den kır.ımlar. 

22.00 Program n upan~. 

15-5-954 CVMARTESİ . 
ANKARA 

7.28 
7.30 
7 .45 
a .oo 
8.30 

11.00 
11.sıl 

12.00 
12.30 
13.00 
13.1$ 
13.30 
13.45 

14.00 
14.20 

Açılış TC t:roı;ram. 
OUuaydın (Pl), 
Haberler Te haya rapnru. 
Karma aabah mQ:ı:Jğt (Pi). 
a) Stn.uss: Satome operasın
da )'cli ını dansı: bl Stra. 
Tlnslı:y: .Petrufka sQJUı:ıden, 
C) .De Falla: Jlteş dansı (Pi). 
OQnQn programı ve kap:ınış. 
Açıtı, n program. 

*** Asker Pati. 
Sadi Başara. 

:M. S. Ayan Ye haberler. 
Ei;lencell tatil mtıztıl (PJ), 
~le ı;a:tetai. 
Piyano tle 'I'ilrk mQz!!t 0-
kupn: Behiye Abo7 Piya
noda: 1'!.-r.şure TUnay. 
Radyo bal!tama takımı. 
JUyasetlcumbur armoni mızı
kası, Şc!: İhsan KDnçer. 

15.00 Karıp mektuplan. ha'l'll rapo
ru ak~an:ı programı n kilpanlf 

Hl.58 
17,00 
18.00 
l8.40 
18..55 
ll.00 
19.a 
Jl!.~o 
11).U 

22.00 
:ıo.ıs 
20.30 
20.35 
2100 
21.lS 
22.45 
23 ()il 
23.30 

*** Açılış Ye pro;nım. 
'Radyo çocuk aaatı. 
Muhayyu taslı. 
Radyo ile inılll:ı:c". 
Danny Klllye (Pi). 
M. S. Ayarı ve haberler. 
Tarihten bir yaprak. 
MQ:ı:lk <Pil. 
Maliye velı:Aletl saati. 
Şan aoıoıan (Ahmet Erta~). 
Radyo p:ı:etaı. 
Kıaa spor hab.,rlcrl. 
.ı.ıuallA Mu kadder Atıı'lı:an. 
Harta so:ıu sohbeti. 
Harta aonu tırogrt:ımı. 
M S. Ayarı we haberler. 
~len~f! ycrlttlnl ı;ezıyoruz. 
Prcsram n kapanış. 

iSTANBUL 
12.S7 
13.00 
13.15 
13.45 

14.15 
14.30 

Açılış ,.,, program. 
Haberler. 
Necmi Rıza Abısknn. 
a) Alelı:sal:ıclr Borodln •Prens 
İı;or> Operaaındnn •Polovcç 
damlan• b) ·ı:cıward El;:ar 
Yaylı sar:tar için aerenııd •mi 
minör• (Pi). 
Dans mü:ı:IQI (Pi). 
Nubar Tck)'n7 - Ercüment 
Datanar. 

14.50 Hattanın ııroı;ramı. 
15 00 llefbant Atalay. 
ıs ıs Caz müz!(:l. 

J8.00 
18.25 
lB.40 
19.00 
19.15 
l9.4S 
20.00 

20.15 
20 ıo 
203:1 
20.50 
21.00 
21.20 

Fehmi ı::_;e orktstraaı. 
Bale l!Ahnclcrlnden (Pi). 
ŞUtrO Tı.mar Te art.adaıları. 
Haberler. 
Zeki Müren. 
VJyoloı;lat Neı-lp Aşkın. 

Saz eserleri (Enise Can n 
Fikret Kutlu~). 
nadyo ı-ar'!ttsl. 
Kısa eehlr haberleri. 
KUC'Ulı: crkn<tnı. 
ÜnlTersl\e pastası. 
Me:rlıaret Yıldırım. 
Dlnleytct ısteklerl (H~!lf B:ı 
ti MU:r:lğl). 

"\ 

DALGA 
UZUNI UKLARI 

<Metre Olaral) 

ALMANYA 
A.F.S. (100 kw) •••••• M7 

• (100 ltw) •••••• 344 
(50 kw) ••.•.• 2?1 

Baden - Baden (70 kw) 2:9.'I 
Berlin Rias (300 kw) 3ICt 
Frankfurt 000 kw) 5e5.! 

cıo kw) 41.47 
Hamburg (100 kw) 318.9 

> 47.81 - 41.]!5 25 44 
Münich 000 kw) •••••• 3?5 
Stuttgart 000 Jcw) •••••• 523 

• (10 kw) . . .... 49.75 
DESİZAŞIRI 
20 kw .. .. . .. .. 19.64 - 25.44 

AVUSTURYA 
Viyana 1 ...... 48.78 _ 2:i.41 
K. W • . R 
Viyana (100 kw) ...... 39?.4 

• (100 kw) ...... 311 

BELÇiKA 
Brüksel I <150 kw) .•. 483,9 
Brüksel II OSO kw) ... 324 

DANİMARKA 
Kopenhag I (150 kw) 1224 

• 050 kw) 49.58 
Kopenhag n <60 kw) 282..8 

FRANSA 
PARiS - IX'fER 
Atlouis (250 kw) ...... 1829 
Nice l (60 kw) ......... 193 
NATİO'.\'AL 
Paris I (100 kw) ..... .347 
Bordeaux 000 kw) ... 249 
~arseille ClOO k.w) ... 422 
Strasbourg (100 kw ) ••• 335 
PARiSİE:"i 
Puls < 100 kw) ......... 2M 
Lille (100 kw) ......... 211 
Limoges (100 kw) ...... 379 
Lyon (100 kw) ......... t91 
R~nneJ (100 kw) ...... 445 
Strasbourg (150 kw) ••• 258 
Toutou~e (100 ltw) ... 318 

HOLLANDA 
Hi'v('r>~ım I (120 kw) 
HiiYersum II 020 kw) 

412 
291 

INGİLTERE 
B. B. C. 
Saat Dalga 
630 - 8.15 
6.30 - 8.15 
6 .30 - 8.15 
630 - 8.15 

12.30 - 17.30 
12.30 - ıs.ıs 

12.30 - 19.30 
12.30 - 22.15 
18.00 - 23.00 
20.00 - 23 00 
20.00 - 23.00 

iSPANYA 
SATİONAL 

UZUDhlğll 

f843 
4149 
3188 
24.80 
13 97 
]9.82 
16.84 
19.85 
25.12 
40.98 
31.88 

*** 
ıı :;a Açılıf Te program. 
12 00 Asker SABtl. 
12.30 NeTln DemlrdO\"en. 
13 oo M . s. Ararı ve haberkr. 
13.IS Radyo aalon orlr.e-strası. Şer: 

l9. 40 nu nere-nln tQrlı:llsü. 
20.00 Zebra Ercn'den dans prkı

ları. 
20. ıs RadJo gazetesi. 
20.30 naıı Enstrtımanlarlle Türk 

ınUz!41 (Mlthaı Alı:•ltan TC 

arka~). 

lS.30 Şarkı:.U. 

16.00 Hafi! şarl:llar 
cıoonr> (Pi). 

CRosemııQ' 

16.15 
J6.4~ 
17.00 
1740 
17.45 

MunllA Oökçay. 
Operet dUnyasından (Pl). 
Kadınlar faıııl lıe-yetl. 
KA)'lp mrlı:tuplan. 

2200 
2230 
22 4S 
23.00 

23.07 

24,00 

Afitap Karacan. 

1 
Beyaz prrdcden mQzllt. 
Haberler. 
Kambıro - Borsa ve progrnm 
!ar. 
Kan•ık lıarır ıarlı:ıtar dans 
ve ca:r. müzlil (Pi). 

~~~~2120 kw) ...... 407,l 

1 
Motoıa (150 kw) ...... 1571 
Sundsv:ıll (150 kw) ... 505.9 
Gothenburg 050 kw) 300.1 

S~dad Ediz a) 1''lco Dosta!: 
\'lyana'7a g,lf.m b) Strauu: 
vı1anıı. .ormanları cl$anesı. 

13 30 ~le ıazetut. 
13.45 Radyo aalon ork~tra11nın 

dnamı. 
14.00 nua raporu, alı:şaıı:ı :progra

mı ve kapanı,. .... 
1(1 58 Acıtıs ,.e program. 
17.00 Uhlye Hel<lmc:1 - Mustafa 

Seynın'dan µ;raıtar. 

l7 ıs Uıtın Amerika <laıııı orkc-zt-

20 45 R;ıdyo kOme EB21.. 

21. oo Slyul icmııt. 
21.15 Smctıına: Şarka sentonlk flir 

IPI). 
21.30 Hattan·r. turizm l:onu~ması 

21.40 Marlo Lanza'dan film prkı-
lan (Pil. 

22.00 Serbe!it eaat. 
22. 15 C(ıniye Cuhun'dan film şar 
kılan. 
22.4S M 8 . A)"llrı ve haberlu. 

23.00 Proı:ram te Jı:apanış. 

Recep B!rgıt. 1- Kapanı'-

1ZM1 R 
l4.SS Açllı' TP pr~ 19.JS 1mperlo Ar:;,:tntlna (Pi). 
U.00 Nimet ()f;uz'dan tUrküler. 19.30 Dcrha)"at Orhon. 
15.30 l!r'1Jur oı;:eralardan aryalar 2!l CıJ cumartul sotbctl. 

Dattr-rııav. Toeca, Klı-:oletto. 20.ıo Şe~rden k!lç'lk haberler. 
ıe oo KUçllk dlnteylc11crle ba~başa 20 ıs Radyo r.aıtetul. 
111.45 ııa~Jı~A prc;'.ramıarın talr.dlml :ıo 30 Dmleflclr.ln sıı.11tl (Hatif nn 

Hörby (100 kw) ...... 254.'1 
F:ılun (100 kw) ......... 245.3 
Stockholm C55 kw) ... 388.l 

iÇVİCRF. 
Sch\\•arzenbourg 411 '6"31,46 
Monte - Cenerl (50 kw) 538,fl 
Beromunster (150 kw) 567.1 

İT ALYA 
1'\ATİO:'llAI , 

16,50 Radyo ı:acıınıar r:ılaı. t Türk muıllı:lal tstekle-
173S On dakika :Pcxtrot (Pi). 1 ve 
17 45 Radvo yurt tOTlı:Ulerl lı:oror,lı rl). 

225 kw .................. 457.3 
150 k\V .................. 333.7 
205 kw ..................... 2254 

ISTANBUL 
12.!17 A('llış .. e program. 
13.00 Hatıtrkr. 
13 ıs Dans mozı~ı fPt). 
13.30 fsmct Alparslan, NeTln Ye 

Saliha Öurtem. 
lf.00 Oı;rnı •e opruUerden o.rkest 

:ra ı,.rraları IFI}. 
14 20 Muslllf• Çatlar. 

14.45 H•fU pr.tıı.11r (Dt!•n &tartın) 
(F1J, 

~.J .. NJ K•J»DI#. ....... 

11.ıs Miln1.r Nurettin Selçu.lı: (l'I). 21.45 Borsa Te :rıırır.kl proııramlar. 
JB.30 Nlya21 F.rden orkc:trası. 21 .so Patır! Kanla. İKİ:O."Cİ PROGRAM 

18.40 J.febm(;t Alr.kn ve art:ıı.d~- l'l.llll Habnlr-r , 22 30 YA)'lr_ın uınu. ••••• 
lan.. :••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• .. ·••••••••.,.•• : 

lgıoo Uabrrll'r. ! : 
JO.JS Radyo unfonı . orl<r:ıtrn.~ı : ll:Alll'O 1DARESINIH l 'ROG- : 

Konur! a) ruchar<I Wllp,n"r ! RAJlfl.ARlı.t l 'ArACAÔI .ANI f}'.' 
•Dl" lVaUOrt, optra81ndan ! , nc,i':JSIKrJıU..l:R Nt.'TiCr.SlNDE 

•Walk:Orr•lrr.<n U(U!<ll ,,, ı.ud : ~' Ml:')"DAN' 'A GEl.ECC.& AICSAIC· 
.. ,a .an IJttthcrrn Sr.ntonJ • .. IJKl.AltDAN l>Dl.A ı·ı AzlZ 0-

No.· 7 •lA ma)l!r•, : ~, · 111.r ı·ı.•r..tn.A1tlMIZl'-4N ş/111111-
20.tlt> &uı ttrrJL"rl (C.e-rdrı 0-P• : ll. . DIW &rR nlr.ER· nflzr.z.TIL- • 

ntlrrl/ nrrıtn. II•lll c,-.,.11). : ~ .1111:..-rl -.JMIZl•I! .oİ.Mır.eN BU .: 

]50 k\V ..................... 855 
70 lrw ..................... . 269 
5 kw ..................... 47,92 

LÜKSçNRI IRG 
LOks~mburı: <150 kw) 1293 

,. 11 f150 kw) 208.6 
MORVEC 

7.4.S llllNTl.rr •ıf" ha-PA TllJ;NlTll .. 
• .# ,,,_,~JUTIM-1" {#7),. 

13.JUI ~>r.-1ud11n IJ•ftrrı,r .. 
il, .'J.O Alu,...rfrr .iık·111.r. 

.il# At"l.l.u •' ._,,,, _.,~ılAı ("llJ). 
il'·" .1Wru4 BN-Mrl. 

30.1$ RIHl,r.- ~ft"$l. : Hl.1611...• /19J~~ 11/z:J MAZI"• <~ii•-
M..'IU K.- ~hlT halu>rlrrlr : MICl.,.,.lllJN~ R/rA EDEN.iz. 

z.., . ~,. rnı .. An ~'- : .. .il,# I~ l!a•rt1:1•.ıan 
,.., rnJ lf!'.Pli' <#..,_~U• ,~,._,.., .,,,. 1t11,un ı. • Pıt1 ""'· 8 . .A ,,.,,, , .,. IUlf#'fıır.rlr.r. .il -~ KoN~ 

&tit -'fD t'k:tl:~k-1' ·=------·---------------------------·------------------------------

Os!o (100 kwJ 
rroo kı 

rl>P kA•J ,,, ,,..,,,,.,, 

' 
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İki ~e\İlmit film ve radyo yıldııı, Si<kan ('arlssoıı ve 
Sigge Fiir.;t bir yayın esnasında 

Yeni bir endüstri doğuyor... -\ 
~~~ .. _. . . 

HIGH FIDELITY 
(Bqı 1 incidt) 

uımana kadar seri imalat ku· 
nmıyorlardı. Onun için •lli -
F.i. yl ancak elle yapılan par· 
çalarda •amplifikatörler ,gibi• 
kutlanıyorlardı. 

Küı;-iik fümalar bu şansa s:ı 
rıldılar ve zengin oldular. hin 
öncülerinden Fischer Radyo 
Corp o( Newyor.:ı:. 1937 de an
cak ilç adam çalıştınp bin Ie
et karelik bir sahlda iş görü
yordu. Başka bir Newyork !ir· 
ması The Altec • Lansin~ Co. 
bu son beş yılda satışlarını yir 
mi misline çıkarmıştır. Bu yıl 
ise 1953 deki istihsalini iki mis 
tine çıkaracağını vadediyor. 
Canıbrdge :Mass. Hermon 

Hosmer Seott 1nc'in verdiği 
rapora göre, işler 1947 denberi 
aşağı yuknrı her yıl iki misli 
olmuştur. 

BOYU"K llMILE 

• Ili · Fi· o kadar çalnık gc
lişmi~tir ki, büyük firmalar 
kendilerine göre haris pjjn!a!'a 
yapmaya başladılar. 

General F.1ektric Co.: Thc 
Slrombcrg - Carlson Co. Ye 
The .Magn:ıvox Co., gibi !>:ızı· 
Jarı bir kaç ~·ıldanberi .m . Fh 
unsurları yapıyorlardı. Fakat 
bunları bir .araya toplayıp bü
yült bir satış propa~andası yap 
ıruık ancak geçen iki yıl zarfın 
da olmuştur. 

fki yıl önce Columbia ·360• 
numaralı masa modeli •Hi • 
Fi· makinesini meydana çıkar
mıştı. Fiyatı 140 dolardı. Co
lumbln'ya göre birinci yıl ta!'· 
fında 25.000 tııne fi:ıtılac:ıktı. 
Fakat; evdeki hesap çarşıya ı•Y 
mamış ve Iirma bu cih urlan 
bir yılda 50 binden f:ıı!a ~:ıt· 

nııstır. 
ltagnavox; dört 'ıopaı lör'ii 

Magnasonic modelini r:eçen yaı 
200 dolara satılığa nı..,etmiştir. 
Üç ayda bundon 15 OOu adet 
satmıştır. Ayrıca mü~ssrı:enin 
radyo - fonogrnf işi ~e<;en yıia 
naıaran yüıde 300 artmıştır. 
•Hl • Fi• işi ise biltlin !?~lirin 
beşte birini teşkil etmektedir. 

maya niyetleniyor. 
Ve nihayet bütün bı.ı satışla

rı arttırmak için de tıüyük ~ir 
ketler .-imdiye kadar görütıne
miş derecede reklam;;ı bns vu
ruyorlar. l\fagnavox Hancılık 
bütçesinin yllıde 25 ini ıHl -
Fi• için sarf ediyor. Geçenlerde 
R.C.A. • Variety• dergisinin 
bir sayısına 15 sayca • High -
Fi. ilanı vermiştir. 

tşis l\IÜNAKAŞA.SI 

Bu yeni rekabet bir ço't mü
nakaşalara yol açtı. Hatta b:ıu 
birleştirilmiş .m · Fie cih~ı
larının aslında •ili • Fi• olma 
dığını söylemde kadar giden· 
ler oldu. Fakat hiç ~!iphesiz ki 
şimdi toplu bir halJe satılan 
.m . Fi• modelleri ölıür radyo 
cihaılarındnn kat ka: üstün
dür. 

•High • Fi. nln satışını ço
ğaltmak için Jlanları ve bilhas
sa radyo ilanlarını art~ırınak ge 
rekiyor. Pllk imaHHçıl.ırı da 
bu yeni •Hi ·Fi- h:ıst.ıtığından 
çok memnundurlar. O:ılar.ı gö 
re beş yıl sonra ptak satışı 
225.000.000 dolardan 300 mil
yon dolara çıkacaktır. 

Bu yilkselm,.e tape rccorderlc 
ri ve mağnetic tapc yapanlara 
tesir edecektir. 

F. M. radyo istasyonları da 
istiklıatden ümltvardır. F. M. 
in ses ynyını standard A. M. 
in yayınından çok tesirlidir. 

iı.ımisi 
Bütiln bunların ilerisi ne o· 

lacak? •Ili - Fİ• sade geçici 
bir moda mıdır? Yoksa eski 

radyo • fonografının yerini ta 
mamiylc olarak mı? Miisterl
ler, ilk zamanlardaki J;Yılıl .ayrı 
ayrı parçaları birieştirmek mi 
isterler, yahut hazır olarak Ea
tın mı almak isterlcr1 

Baz.ılnrmın aley~tarlığı'l:ı 
rağmen •ili. Fiıı dinlemek, mU 
ziı zevkini arttırıyor. Du işe 
mekanik bakımdan merak sa
ranlnr \'arsa dıı bunlardan daha 
kalabalık bir grup; sırf müıiği. 
dinlenmesi lazım geldiği şekil 
de dinlcyebi!mek ıe\·ki için 

RADYOS 

.. 
Jt ııd}ofonik Temı.ilterin yaıııttlığı ~tüıl . .ı> 

• 
i .61/ 

1 

Senfonik orkestra ko>ıherlrrini n 1•ı:-rllıliJi ,.e 4 >~0 rli11t.-• ;,.; ·h • 

.. 

'•;i\iik :.tütlyo 

Bir küylü karı koca He röportaj yapılıyor 
- t= ,..... ~-- - ---- ,.,."'L 

RC. A. de geçen ekimden be
ri muhteliC tiple cihatlar çıkar 
mıstır. Fiy:ıtıarı 140 ite 1000 
dolar arası olup bazı modeHeri· 
ninkl 1000 dolardan da faıla
dır. 

• Ili · FiP cihazlarını alıyor. 
Bunlar ise ayrı ayrı parç·:ıla· 

rı birleştiritmis bir şekilde :ı1-
mayı tercih. ederler. Uilhas~:ı 
kadın mUşteriler bu sınıltan

S;LOiGq;;;:c,"'"'ı 

:Q \1\l\l\f !z\ Admiral, Ha\\icratter, Phi\· dır .... 
co. Cros\ey, 1'\o\ayo\a, Cape
\\art, ,O\ym"\)\c v~ 7.~t\\\b i,c· 
~et\ '11\\.a ,-.au'tan \m-ı..al\\\\t. t.a'l\-
1.\~\-;ı:n "~\'. l.\cu~c"'l.\e .\\\ • 1'\1. 

\.'ro.\\.'\."t\\. ~"' "'"'"""''"'-'n\'.\"\. '·"',X."\.'t'ro."\.'\ 

~""''"· 

Fa\l.at ·H\\!,b - Yh dü~\l.ünk 
Y\t\\n ma\u;a\.\an ne o\ursa a\· 
1.u'I\, Y..t\ıl\i.oı.\t\'l!ı\. 7.e'I'.'.\\-. "\\aıl\o 
Can>~ta\.\a~\\'t\ ""-a\'V..'4't\"\ V •• "\".. 
"'b'\.~. '\".\~'[\~~ 'l"< ~ .... "~ \.\."w..\.~'\"~, .. ~ 

'"-" • ...... ".,"'. '\."'"'"'~~'\. ... .,. ~"\.."le.....C 
'":'t\.~,, ..... ""~~,, 'c:;!\.~ _,,, ~'- ,~· 

~._,,_ .... ~'L" - ~'~ --~ __ ..,.. __ ~ ~'-.~ıt.."fı~ ~ ..... ,, ~.... ~'J 
.....,-.,,...:,,_~, ... ~ ~ ............ --

Yeni,,,. bir endüstri~ doğuyor ... 
,,...,,...,.... ........................ "'"'"" ______ ................................... -~ 

IGD FİDELİTY 
-YÜKSEK SA D A ·K AT -

2GG DOi.AHA XE Yı\Pll.A'Bİl.İlt? - •ili • Fio işine girismtk is· 
·teyen \'e 2GG dol:ırı olan bir amatöre neler tavsiye edilebilir. a) 
30 cm lik lloparlör «U dolar). b) Hoparlör kapağı (30 dolar); 
c )Aftl ııM ayar ciha11 (91 dolar), d) Amplifikatör <38dolar); 
e> Fonograf kutusu (8 dolar) f) Plak konpansatöı·ü (9 dolar) 

g) pl~k ıltğistirid <46 dolar.) 

. ·-'····················· ı••······················· • . . 
• • • • • • • • 

Yeni bir ses zaptetme tekniği demek olan «Hİ - Fİ» cihazlarınm 
satışının, bu y,/ Amerika' da bir milyar lirayı bulacağı umuluyor 

. . 
• . ,- ~n ~.,,,...,.,, 

········· ................ . 
İnsanlartn yaptıkları şakalar, 

ekseriya olup biten yeni ve 
enteresan şeylerin ip uçtarı
d ır. Bu günlerde proCcs~·oncl 
~akacı~ar nükteleriyle High -
Fidelily düşkünlerini eğlendi· 
riyol'far. 

Bu dinleyiciler yfü'erce, be1 
ki binlerce doları b•.ı pahalı ses 
t~hit.atına sarfediy"rlar. Ve 
bu da Bach, Beetho\'(~n veya 
Brahm;; dinlemek için değil, 
muhteliC acaip sesleri makine 
leri ile :ıaptedebilmek i~·in o· 
!uyor ... 

Fakat iyi milıik se\•eıılrr ve 
bu teçhizatı yapıp sat.ııı nıiies
:sesetrr iı:in •Hı • Fi• asla bir 
alay me\'rnu değildir. 

Geçen yıllarda 1.500.000 A· 
merikalı, hususi siparişle y.ı· 
pılan makine!ere sahip o!muş
lardır. 

1953 yılında ise 70.000.000 
do!ar değerinde •Hı - Fi, teç· 
hiıalt satılmıştır. 

R : C. A.'in Başkan Ve'kili 
Henry G. Bnker'e güre 19!H 
yılında satışlar 300.000.01)0 do
lara kadar çıkacaktır. nalı mu 
tehassıslnra göre bu tahmin bl 
le azdır. ·Hi ·Fi• ~imdi aı·tık 
muauam bir iştir. 

.ut. Fİ· TEÇlliZA'l'I 
NEDİR! 

Bu endüstrinin daha lıfıla 
kesin bir tarifi yapılamadı. U
mumiyetle •ili - Fiı cihazı mü· 
ziği ve konuşmayı aşağı yuka
rı aslında olduğu gibi tekrar· 
lıyor. 

Daha açık ifade gerekirse; 
bilindiği gibi ses dalgaları tit
re,}melcrden (ihtiı.az) meydann 
gelir. Bu Utrcmlcrin saniyede
ki miktarına da o sesin frekan· 
sı denilir. 

~'itresimlerln adedi ne ka· 
dar çok olursa, nota da o k:ıdi!r 

yliksek otur. Adet azaldıkça 
nota da alçalır. 

İnsan kulağı 30 ita 16.000 
:Crekanı; arasındaki sesleri fe\'= 
kalade alabilir. Alellde ı·adyo 
lar pikaplar ancak 100 i!e 6000 
!rekan.s arasını bize duyurur
lar. 

100 den asağı ve 6000 tlc:-ı 
yuknrı titremler kaybolur. Ya 
ni en atı:ak ve en yük:;ek nota· 
tar kaybolur, ortadakiler ise 
aı.ıcık değişir. 

i~t<', bir ·Hi • Fi• cHıalt ise 
30 illi 15000 frekans ara~ını 
tekrarlıyabilir. Böylece a5ailı 
yukarı senfonik bir orkr.:.trJ
nın bütlin aletlerinin \'Crcbil· 
diği se51eri duyabilmek kabil 
otur. 

Baska bir dey.isle ses tabiili· 
ğini kaybetmez. Sanki bir kon
serde imi;1ccsine müzik dinkr· 
siniz. 

f'İAT 

•Hİ - Fi~ cihaz.ını kurabil
me.k için meraklı dinlerici. 
radyo • ConograCını ayrı ayıı 
parçaları toplayarak me}d:ına 
getirir. Bunun fiyatı ise 150 
do!ardan 1000 dolar:ı kııdar, 
hatta daha fazla o'abilir. 

İ:k •Hi - Fit: 1930 yılında 
te~ekkül etmiştir. O zamanlar 
R.C.A. gibi şirketler sinema, 
radyo ve plak imalıitında bu 
özel ı.-es cihazlarını kullanma· 
ya başıadılar. Fakat, •Ili • Fio 
müsteri bakımından anrak ikin 
d dünya harbinden sonra a'§. 
ka ~ekmeğe başladı. 

Harpte e:ektronik eih:ızl:ır ve 
tekniği hakkında bilgi edinen 
bir silril asker. harpten artan 
malzemeyle radyolar imıı1 ine 
başladılar. 

Pliıslik plik'ar d~ha mükem· 
meltestiriliyor, bunlar daha 
yilksek frekanslarda ses kay-

• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 
dc\lebiliyor Ye çalarken adi 
plaklardan daha aı. cızırtı ya
pıyorlardı. 

Colunıbia'nın 33,1/3 devirli 
,.c R.C.A. nın 45 devirli plfık
ları aıasındaki .suratlr.r mü
udelesi • müzik rcprodüksiyo. 
nunun ilgisini ı;-oğalttı. Nitc· 
kim, radyo alanında 1''.M. ya
yınlarının gelişmesi d<! ayn: 
şekilde oldu. 

O ıamandanbcri Audıo En
gineering Society'nin s~kreteri 
C.J. Lcbel'e göre •IIİ • Fi· 
endüstr.isi her yıl vasati yüı
de 50 artı~ kaydelmi~tfr. 

Büyük şehirlerde adam akıl
lı geliştiği ~gibi. köylere ka· 
dar da dağılmıştır. 
Aşağıdaki bir kaç misal, bu 

gelişmeyi göstermesi bakımın 
dan önemlidir. 
* Dört ay evvel Holl>•wood· 

da muaı.zam bir satış haftası 
olmuştur. Gateway'in Music 
İnc'e söylediı:tine göre, bu sa
tı~ 1939 dakine nazaran 20 l!a 
.25 misli çoktur. 
* Cincinati'de bir satıcı, 

•Şaşılarak ~ey11 demiştir .• Sade 
posta ile ısmarlanan cihazlar 
yılda 1.000.000 doları geçmek· 
tediı .• 

* Boston'daki Radio Shaclt'a 
göre satış ~on yılda (1953) yüı 
de 15 den yüzde 20 :?e artm•ş. 
lir. * • IIİ · Fi· hasl:ılı~ını'l daha 
pek az tekamül ettiği Atlanta 
da beş aylık Baker Fidciity 
Corporation'a göre s:ıtı;lı>r :ı~:ı 
ğı yukarı her ay iki mısJine 
çıkmaktadır. 

Diğer tarnrtan, çoktan beri 
büyük televizyon müessese~eri 
de ayrı ayn şahıslar için High 
- Fidelily cihazları y:ıpm:ısını 

biliyorlardı. Fakat müştcrile· 
rinin aıtığınılan dolavı y:ıkın 

(Deumı Sa: 4, Sü: 1 de) 

Mözelılıer Güyer'in 
t1özleriııe perde iııdi 
.., nkara radyosunun kıymetli \ 
~-~ sanatkiln Milzchlı~r Gliycr; 

Bir müddet en•vl nni olarak 
kaybettiği kocası Ekrem Gli 

yer'in acısı dolayısiyıc her gün 
gözya}ı döktilğilnden göı.leri:::'! 
perde inmiştir. 

:Müzehher Cure: arkad:ış ları 
t:.raCınd.ın Jıc3tııneyc yatırı\· 
mış ve teda~·isiııe başl:ınnıışlır. 

Hadise Ankara Rı><iyo~u mu· 
!dinde büyük lee'islir uy:ındıı·
mı~tır. 

Sanatkarın bir an önce sıh 
haline ka\'usmnsını dileriz. 

-0---
11.\1.K ŞAİRİ El\Inı\11 

RAD\'OD.\ 

Yakında Ankara Radyosun
dan, tamamen halk müı.iğl ile 
silslenml~ yepyc.ni bir telif e· 

ser yayınlanncak; Halk s:ılri 
Emrah'ın hayatından bir par
ça temsil edilecektir. Eseri 
Devlet Tiya,rosu san'atkarla· 
rından bir grup temsil edecek. 
mlizik kısmını radyo artistleri 
icra edecektir. 

Bilindiği gibi Emr.ı!ı, Van 
gölünlin kıyısındaki l•:,·ciş ka
sabasında doğmus. bütlin hay:ı 
tını Ahlat'lı ~tir1 Çl'li'bi'nin kı 
zı Sel\'ihan'ın askına vııkfetmi:ı 
tir. Şiirleri de onun ilzcrine· 
dir. 

Eserde Emrah roliinii Umr:ın 
Uzman alacaktır. Sclvi ilan da 
Meliha A rs tarafından temsil 
edi:ecektir. Emrnh'ın terennüm 
sesi Ali Cnn, Selvi IT,•n'ın ise 
MuznCicr Akgün'den duyula
caktır. 

Ayrıca bir koro temsile is· 
tirak ederektir. 

Eser, tanınmış Folklorcu 
Ferruh Arsunar tarafından ya 
1.1lmıştır. Mikrofona H:ıslm He
kimoğlu koyacaktır. 

· IIEP NEŞ'E• 
PROGRıHll 

Ankara Radyosu yakında pa 
zar yayınlarına 30 daklk:ı nıüd 
detle müzikle nes'edcn ibaret 
o'.acak bir program ilave etmek 

ilzeredir .. Bu programın adı 
•Hep Xes'c• dir. 

•Hep Neş'e., programı, &im· 
dik.i • Hem fayda • Hem Eğltn 
ceo yayınının yerini alacaktır. 
Mevsim değismekte ve yaz gir 
mek üzere bulunduğu için ya· 
yınlara daha haCiC bir ı:esnl 
vermek, pazaı• yayınlarını renle 
lcndirmek maksadiyle • nep 
Neş'e• programının bilhasu 
canlı olmasına ehemmiyet ve· 
rilmcktedir. 

Cı\NLI DOGU 
llı\VALARI 

Dinleyicilerin Doğu havala• 
rına gösterdiği rağbet, Ankara 
radyosunda bu isimle bir proı 
ram çe;iidl ortaya konulmııst
na sebep olmuştur. Bir müd· 
dettenberi mahalli eklplprin 
~ar.>. Ardahan ha\'alariyle sil~ 
!enen bu programın çerçevesi 
ni daha da genişletmek ve bil 
tün Do~u melodilerini değisik 
seslerle sunabilmek i~in •Yurt 
tan sesler-. ekibinin hazinesin
den istifade etmek yoluna gi· 
dilmiştir. 

Bu maksatla Sarısöıcn, Pa
zar giinleri 10,30 dakl •Doğu 
Havaları• programını en canh 
melodilerle takdime başlamıs
tır. 

Rı\DYODı\ 

:\IETEOROLOJi 
PROGRAl\Jt,ARI 

:Mem!ekette tlrat faaliyeti 
ilgilendiren l\leteoroloji rapor 
!arının Ankara Radyosundan 
yayınlanması sırasında, ba ra
porların her tarnftnn zamanın 
da işllilmcslnl sağlamak üzere 
Ankara'dan haberleri takiben 
okunması knrarlaşmı~tır. ua· 
herler, her üç radyodan nak
ledilirken, sıra gelecek olan 
raporların da birlikte naklC\iil 
mesi mümkün olacak ve mcm· 
leketın her tarafındn çietçller 
durumdan haberdar edilecek· 
tir. 

Si1.0i'Şlf Ş:,"ıt1tı 
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" ~lan;u·ı:d 'k9:4 __ .._ _______________ _ 

~ · a ' Bir aile faciası 
VATAN 

...... 

\ıın neticesi 

143903 
140905 
131905 
144033 
143967 
143821 
1457i8 
139866. 
156470 
16Jl 10 
152351 
139041 
146178 
141250 
131960 
134004 
140931 
149072 
142617 
141345 
15-4003 
153875 
130906 
143458 
147122 
133648 
H3688 
144291 
141803 

Gelinini beğenmiyen bir kaynana hem oğlunun, 
hem gelininin ölümüne sebep oldu 

rransa'nın Xıee şehrıne 6 ki· 'erdir. Victoria'nın drahoması 
lometre mesafede Drap cı· ~oktu. Delikan ı kendisinden 

dında şirin bir kasaba vardır. hıc; bir şey isteınembti. Fakat 1 

Turist' erin sık sık :ıiyaret et- annesi bunu bü) ı.ik bir kusur 
tikleri bu :kasabada geçen haf- sayarak gelinine karşı düsman 
ta bır facia o'mu., genç bir olmu~tu. 
kadın kocasını öldürdükten Evlendikten sonra karı koca 
sonra kendisi de intihar etmiş· küçük bir evde yerlesmişlerdi. 
tir Kadın artık :iehre gitmiyor. 

Faciaya sebep kaynana gelin evde iş isliyerek bunlan satı-
geçimsizlığidir. Garibi şuiiur ki yordu. Bir ka~· ay bu suretle 1 
bu kaynana \e gelın bir ara· mes'ut biı· hayat ~eçirdiıcr. 
da oturmamaktadır 'e ara:arın Charles her ;ün ikindi vakti 
da hiç bır hadise de o'mamı:i· eve ı:eliyor, erken ~emek yi-' 
tır. Ka}nana sadece gelınini ror, yemekten sonra yatağa 
kerıdısine lii} ık görmemiş, bu- girerek gece yar1::.ından sonra· 
nun içın mutemadiyen oğlunu ya kadar istirahat ediyor, son· 1 
C\ inden soğutmağa çalı mış: ra ka karak sabahleyin çıkacak ı 
•Boşa. a.} rıl, sana daha l:iyık ekmeklerin haz.ırlanma::.ına ne 
bır kız bulurum• demiştir. ı.aret etmek üzere fabrikaya gi 

Karısını seven 'e bir a k diyordu. 
izdi\ acı ~ apan koca bu sözlere 
iptida aldırış etmemiş, fakat c harles boşanmaktan bah,.;e-
bir müddet sonra yapılan tel· derek bunu bir iki defa 
kın'er tesirini gostermeğe baş tekrar edince karısı bir taban 
lamıştır. ::\iha.} et bir gün ka· C'a satın a'mı::, bunu po'be 
rısına müphem bir şeki:de ay- knydettırmi!i'tir. Po b komıst>ri 
rı'maklan bah::.ctmi~tir. Pek tabanca ile ne yapacağını so-
güzel ve güzelliği nisbctinde runca ııu cevabı vermi~tir: 
zeki o'an kadın bu söı:'er kar- - Kocam abaha karşı fahri 
şısında çok müteessir olmus- kaya gıdıyor. e\·de yalnıı. ka-
tur. Bır muddet sonra anne o· lı.}orum. Her ihtimale karsı 
lacak kadın bunun üzerine bir müdafaa maksadiyle satın al· 
tabanca satın almış ve cinayc- dım. 
tı tasarlamıştır. Komiser bu izahatı makul 

Ölduriılcn koca 31 yasında- "'Örerek 'azım ,e:cn ,-e~ik<.> ı 
dır, adı Charles Chra::.::.onc'dir. \ ermıştir. 

Cencne konferan~ına katılan komiınist Çin he) eli 
:re geldiğinde 

Çin Hindi meselesi cuma günü görüşülecek 
<Başı l incide) j kale merkezinin ancak 500 met· 

re konferansını takip için bura- re kadar uzağındadır. 
ya gelen \'o Thank .Minh adlı Fran~ız ~üksek komutıı he~c
\.fotnam'ı bir gazeteci memle· ti bu gece yayınladığı bir teb· 
ketindeki çarpı,malara son ve· li!!de, Fransıı:ların ;.;id5tıkleri intıhar eden kansı 24 ya~ında· 

dır, adı Victoria·dır. G enç adam paska'ya akşamı rilmc i lehinde bir nümayiş o·- mukabil taarruzda çok şiddet:! 
gene e\'e gelmiş, yemc~ı- mak ıızere bugünden itibaren bir mukavemetle karşıh~lık1an· 

c har:es, Drap kasabasının ni yemiş \'e tahmin edildiğine bir açlık grevine basladığını i:iın ııı ve bu durum kar-ı ıııda kale 
göre tekrar bo~anma işinden etmiştir. '.:\linh, Cencvrede blr komutanı Tüın;:enera! n~ ca~
bahsettikten sonra dokuzda. ar~acla kurduğu çadırda yaşa· triest·in bu mukalıll hareke!i 
yatağına ıirmi~tir. Aradan bi- maktadır. Batılı mes:ekdaşlarına durdurduğunu bildirıni~tiı'. Teb 
raz zaman geçip Charles adam verdiği beyanatta, sulhun ger· !iğde. bu anda •r;ok şiddetli bir 
akı"ı ııykuya dalınca karısı ta çekle~~ıesi için \'ietnıinh 'ideri b?~uşmanın• inkişaf ettiği bil· 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Genis nefes 
1 

<Başı 1 ine-ide> 
teminin maziye mal olduğunun 

1 güzel mıijdt>lerinden biridir. 
ı Bundan başka Türki~ t>de mu
kadderatına sahip 'c hakim ı.ir 
millet pe~ da olmu':jtur. Yatan· 
da$1ar, rey pusulalarındaki kud-

1 

reli Öğrenmi~lerdir. Bu kudreti 
bir daha kimse ellerinden aıa
maL Bugün belendikleri him~e

l ler, Jarın iğri ~ola aparlar a, 
kendilerini ala ağı etmek mille
tin t>lindedir. 

Sonra Türkiyede münakaşa 
bürri) eti, "arsılmaz bir demok
ra i an'ane.r,.i haıindt. kökle mi -
tir. ;\lünaka~anın projrktörlt.rl, 
ke) ti yollara sapılma:oını onle-

1 yrrek bir amildir. 
l\leclisin içindeki mürakabe

nin de yeri bo kalmayarak, ) e· 
ni hayatın icapları bu yeri dol. 
durmanın imkanlarını ~aratacak 
tır. ,\na)·asa tadillerindr de mu
\azt>ne \P. mürakahe davası rl· 
beltt' gözönlinde tutulacaktır 

Sözün kısası şu ki. ı.e\.·gili o
ku) urular, 19.34 seçimleriylt. 
Türkiye için ) eni 'e giiıel bir 
d" ir açılmıştır. Geni5 nefeı. al
mak, ileriye ümit 'e güH•nle 
bakmak için her ebep nrdır. 
Bugün biri üren hata \e noksan· 
tarın birer birer ortadan kalk
tığına hepimiz şahit olacağı.ı, 
hem de kısa zamanda ... 

Ahmet Emin YALMAN 

Komünist Çin'in 
Uyuşturucu madde 
Sattığı bildiriliyor 

ı -

DişLERiNızıı 
• 

LE İLGİLİDİR: 
Di• sağlığı sahasında yapılan, Tıbbt 
kongrelerde uzun incelemeler ve araı-

K tLOi O Fi L'in 
diş etlerine ve ağız kokularına karfı te· 
\İrinin fevkat4de yüksek olduğu ispat\ 
;dilmiştir. KLOROFiL dışlerln çürılmesl· 
ne Hbeblyet veren asid ve bakterıte. 
rln tesirini bertaraf eder. 
Büyük çapta şohret yapmıı , bır çok 

beynelmilel sergilerde altın madalyalar 
kazanmış, memleketimizin en büyük 
diş macunu fabrikası olan 

RADYOLIN 
yurdumuzd• bu yenlllğl ilk ol.rak tatbik 
etmektedir. Dit etlerinizin ve dltle 
rlnizin sıhhatı için, 
KLOROF/LLI RADYOLIN KULLANINIZ 

Sıbah, ö~e, akşam. her 
)·emekten ıonra dışlennızı 
Rıdyolmle fırçalayınıı, 

_s_P_O_R_I 
l'artı ı 

ekmek fabrikası sahibinin 
oğ'udur. Se\lmli, sporcu bir 
gençtir. .hluhte:if yarış'arda 
birinci geldiği, bu surct'e ka
sabalarına ~erer kaz.'\ndırdı ı 
ıçın Drap' ı'arın hepsi kendısinl 
e\•erdı. Bilhassa genç kız ana. 

lan ona en miıkemmel damat 
goz.ı) e bakardı. 

bancasını almı> kocasının ya· ıro Chı :'llınh ile şahsen "Öru-tü- dırılm!~tır. 
tağına yanaııar~k nam•uyu ense ğunü ve bu hususta \'ietnam dev 
sıne dayamış ve iki e! at es et 1 :~.t reı~i ~ao Dai'ye yah ardığını 

FransıL Jıükunıeti gıiHn oyu 
htcdi 

<Bası 1 fnrMel 
· Komünist Cinden Birleşik A· 
merikaya akan eroinin 'O 80 i 
Kantonda ticaretle me~gul 3 
kumpanya arafından !e\·kedll 
mekıed r. Bu şebekenin Japcn 
yada da ko:ları ,·ardır. Eroin 
kaçakçıları. ':!etenlerde. menba 
guru hakkında ifşaatta bu· 
lunmaya cür'et eden peraken
deci küçük satıcılann kulakla
rını kestirtmişlerdir. .Kızılların 
kaçakçılık işlerile meşgul en 
kıl\'\'etli adamiarındaıı biri Cen 
Kuan YandıT'. Bu adam dilnra 
çapında ,tica:et yapan ıTin 
• Shin kumpanyası sütre.si altın 
da çalı~maktadır. Kızıl Çinden 
harice gönderdıği eroin muka 
bilinde bu memlekete otomobil 
lastik'eri. kauçuk, emtia, taşıt 
\a.sıtaları \e diğer stratejık mal 
zeme "eıirtmcktcdir. 

Basketbol 
Birinciliklerine 

Dame Ninelle 
De Valois 

42670 
52374 
44059 
50269 
41592 
42698 
42D.ı5 
41364 
39257 
67963 
401.32 
36239 
41~6.! 
~i8216 
43151 
37424 
38228 
41005 
52009 
41552 
61251 
392:13 1 

47904 
39'168 
42488 1 

34485 
39601 
45578 
3til60 

ada) ları 

12138 
7703 
3594 
3650 
3467 
3482 
4469 
3482 
3401 1 

3342 
3485 
3610 
3481 
3948:' 
3438 
3551 

Char'es kasabanın genç '<ız
'arının kendısine adeta kur et· 
melerine rağmen bu kızlardan 
hıç birısini beğenmemiş, eh·ar 
da kuçük bir çiftlik sahıbi o· 
lan Casa ı'nin kızı Victorıa·~ ı 
sevmiştir. Babası aslen itaıyan 
o an Victoria bir esmer guzeli 
dır. A}nı zamanda pek zeki \e 
zarıflir. ~-ice'de bir terzinin 
yanında çalışıyor, her gi.tn 1\i
cc şehrine gıderek akşam evi
ne donüyordu\ 

Genç kız. da Charles'e kar ,ı 
kayıtsız kalmadığından iki 
genç m lenmeğe karar vermış· 
er 'c ekim a~ ında e' lenmw 

mıştir. Char'es derhal ölmiı~- oylemı tır. 
tür. 

Victoria bundan sonra şa
kağına bır kurşun sıkmak su
retiyle intihar etmiştir. 

Sılah se teri tlzerine ge·en· 
Jer facia i'e kar~ı!a~mıslardır. 
Gencin ;ıi!esi gelinlerinin e\•de 
bir dakika bıle ka masını iste· 
mediklerinden vazı) et genç ka 
dının ailesine bi!dirilmış, bun

Çin Hindinde su aşlar 

Hanoi. 4 (A.P.) - Komilnist 
Vietminh hücum taburları bu· 
gün Dicn Bien Fu kalesinin batı 
cenahında yeni bir müstahkem 
me\kıi ele geçirmiş ve kuV'\·et!i 
bir Fransız mukabıl taarrutuna 
rağmen burada tutunmaya mıı· 
\'aCfak olmuşlardır. 

lar gelerek Victoria'nın na~ı ıı Vel'ilen maliımata göre &si 
kenrli çiftlik'erine nak:etm!s- ku\Vetler diin geceden itibaren 
!erdir. yı:ın ha inde bir piyade t:ıanu-

Hadi·e o ha\'alide büyük tı • zıı~ la bu me\·kii c· ele etmisl<'r· 
c~ Ur uyandırmış. iki cenaze dır. nu <'n mustahkem nokta, 
merasiminde de büyük kalaba· --- --~-· 
!ık bulunmu.tur. 

Paris 4 (A.A.) - Fransız 
Başbakanı Jeseph Laniel mi'lt 
meclisin bu ak$amki toplantı
sında. hükumetin Çin Hindin
de takip etmekte olduğu siya· 
set hakkındaki istizan takrirle 
rinin geri bırakılmas1 \'c bu 
takrırlerin müı.akereslnin Cene\' 
re konferansındaki nörüşmele
rin mü~ait kılacağı bir ıa~aa 
kadar ıehir edilme::.i hususun· 
da gün•n O) una miir:ıC'aat erli! 
mesini istemiştir. lılilli meclis 
önümlızdeki perşembe nunü 
saat 14 de güven oyuna baS\'U 
nılnıasını kara'l'ia5tıı mı tır. 

Eroin kaçakçılıl'rı 11e mc "Ul 
komün;st ajanlar muazzam ser 
vetier kazanmı lardır. Bu ajan 
laT hatta direkt olarak New 
Yorkta şube kurmaya tc,ebbüs 
etm· erdir. 

1 

lsfanbul' a geldi 
<Ba ı l incide) 

Turkiye basketbol birincilik- Bale Okulu, bilindiği gibi Dev 
terine diln gece Spor \'e Sergl !et Konservatuarı'.na bağlıdır 
Sarayında devam cdi di. Gece- v,. buradaki öh'etmen'er Dame 
nin ılk musabakası iki Ankara ı "inette de Valı:ıis tarafından 
takımı Ankara Glkil ile Mülki· ta\'sıve edl!t'" tngıliz bale uz:
ye!iler Birliği arasında oldu. manlarıdır. isvec. Yugo la\'ya 
Çok çekişmeli geçen O} unun ilk \'e Yunani tan gıbi bazı d•ğer 
de\Te ı 28 • 22 :'IIUlki}eliler Bir- memleketler de bale sanat'arı
Jiği ehine bitti. nı geli ıirmek hususunda name 

Devam edildi 

İkinci devrede güze' bir O) un Ninctte'in bilgi ve yardımların 
tutturan nkara Güç:iıler arıı~ı d ., favd:ılanmoktadırlar. Son 
kapatıp O} unun sonlarına do~ru 

1 
\'ıl ar~n dunyonın he-:- tarafı~

yaptıkları baskellcr:e mar;ı 59 • d~ ba.e)e k~r ı on derece bu-
47 kazandı.ar. \Uk Jl r ıl-z.ı dll\ulmasında ~i. 

Gecenin ıkinci miısabakası net P clr \alo ~·n n muhakkak 
şampı)onada bü~ük iddiası olan ki buHik naH olmu tur. Mesela 
Ga'ata ara) ıa sonunculuğu ta· Sad Pr·.s ~\'e~b He,etin:n bu 
hakkuk ptmi) tz.'llırın A tı:ıor- \'il . .\ mer1k11 '":ı 'ant•bı turne 
du takımı ara ında ıdı. Ge'l' fi. 600,000 ı'lclıırlık nP~ kar b·rak· 
den mute~ekki bir beş'e ba, l· n:~cur ki bu. rııbm bü~ ük 
yan Galatasara)' ılar ılk uc\, <' i lrn le e"ıtı bıı crun bPle cana tına 
17 • 13 ı eridc bıtırdil '". Ik 11c, karcı dt 'duittt eeııiş i'gi)j a
devrede as oyuncuları:.ıı Q~ una "ık"'l belirtmekled r. 
dahil eden Galatasaray•ı:lr tah- Türk ~en"!erınin ) üksek bir 
min ler hilafına bir havli mura· 
deleden sonra maçı ancak 41 -
33 kazanmağa muvaffak oltlu'::r. 

Gecenin son ''e ampi~ onaya 
müessir olan müsabakası ~loda· 
sporla Fenerbahr;e arasmda o -
du. İki takım da oyunun dddi· 
yetini idra~ ederek ıa~ct sıkı 
başladılar. l'k dakika'ardJ kar
şılıklı basketler ~ apan taraf ar· 
dan Fenerbahr;e ilk de\•re} i 2-l -

raks ve bale kabiliyerne •ahin 
olduğuna inanan Nlnette---:-;re 
Valois memleketimizdi' bir )'tıf. 
ta kada,. kalacaktır. Dame Ni
nette dıin Boğazici'nde bir ı;e-
1inıi yanmış 'e ak amUstU, bir 
1'ürk ahbabının. ere!ine ver· 
diği kokteylde hazır bulunmuş· 
tur. 

23 lehinde bitirdi. Gay.?t hiıdi- - DOKTOR --
seli geçen ikinci devrede güzel 1 

1 
ve bilgili bir orun tutt·mın Mo-, Rİ0f:ıAbı'!Ti>e fttlu···tNehSassEısıl da:ı·ar, Fenerbahçelileriıı biıtün 
ga)retıerine rağmen ~i!ı;ırle aç;· 
larak ~aptıkları güzel ba)ketler- 1 Nısanıası . l{umeıı cad 
le haklı olarak maçı 54 - 49 !.:a- ""ll••"ı'Pvlm Apt No • •••i 
zandılar. • reı: M3433 

Bu akşa:n oynanacak b3skct· 3592~ 
32'12 
3317 
4747 
3711 
6111 
3654 
3381 
3653 

Bedbaht iki genç: ' Charles le \'ictoria 
bol maçlarının program:: Jig maçları karşılaşma'arına bu· 

Saat 19 30 da Ankara Gücü - gı.in Dolmabahte Stadında de
KURTAlt'II.\ - Anırril\alı bir Altınordu, 20.45 de :'llodaspor • vam edılcccktir. \'ela - İstan· 
deniı eri olau W. D. Schmidt :'llülkı~clı er Bırliği, 22 de Gala· bulspor takımları arasında oyna Yugoslavya Avrupa Savunma 

topluluğuna katılmayı tekrarladı 
lissi~sippi nehrıııde bir gemi· tasaray - Fenerbahçc. nacak olan bu~ünkil müsabalıi:a-

den ~thyarak intihar etmf'k i&· Bugün Vefa - İ•tanbul por nın çok cetin \ e zevk:ı geçece· 
ti~en 40 )a5lannda llliı.s İnnı kar ılaşı)or l ği zannedilmektedir . .Maç, saat 

-==----------~------------_:_ _ _:P...:a=r.:k.:.er:_':_i :.k:.:u:r::ta:r:m:.:.ış!.:. t~ıı~· ___ ::D~ö~rd~ü~n~c~ü~h_::a!~t~a-~p~ro~~r::cs~~~·o~n::cı 17 de baslayacaktır. 

Son Para Yatırma T arihi 8 M AY 1 S 

EMNiYGT SANPIG/ 
<Ba~ı 1 incide' ı !emiştir. ... • ~ 

Camiası ın Auupa memleket· Popovklıı konu.,tu!u toplaııh
ieri arasında me\'cut dığer me c ı ı.'ı Yugoslav gazetecilerinin ça~ r--------------------------------------------.--------------------------

1591 
1209 
]104 
1080 

leleri de halledebileceğıni,ıı 01 r.Iınıs olmalarına mukabil, ya- ıKardesimi düşiinüyordum. 
bano muhabirler davet edilme· dı) e yalan söyledi. Asıl ak; 

''aıgeçmelerini istemeğr, on:a 
rı sakinleştirmeğe ç:ılıstılar. 
Bütün lokanta halkı ara:arın
da gürüttü)le bu acayip Ame
rikalılardan bahsetme~e ba~la· 
mışlardı. Guy adamı kendileri
ni durdurmağa, ıokant:ıda bir 
hadise çıkarmasını öniemeğe 
ça ışan iki yaşlı garsonun ımı· 
rından !terek dışarı hole çıkar 
dı. 

938 
l.?d7 
1034 
102; 

Güney Çin' de 
Kıthk 

1100 Hongkong. 4 (AA) - Güney 
093 Çınde kuzey Kwangıung eyale· 
!197 tinde, bahar dolayısiyle kıtlık 
970 başgöstermiş. yiyecek darlığın· 
:186 dan dola\ ı müteaddit kasaba \'e 

~ehirlerd~ ayaklanma'ar olmu~. 
100 ki ı te\'kif edilmiş. en az 2 
ki§i dam o'unmus ve komunist 
Polisinın ateş açması üzerine de 

348 30 kış! olmuş veya yaralanmış· 
14-t tır. 
141 Diğer taraftan Kung Sheugn 
~~~ gaı:etesı de bu eyalette 21 nisan 

796 
danberi ~ağmakta o'an yJğrr.ur-
ların her tarafı bataklık ha'ine 

;~g petirdlğıni ve durumun \ .. hlm 

129 
o <luğunu ~·azmaktadır. 

isa I Ekrem NeciP .. Özbay 

1 ~~ Burhanettin Oısaraşo~lu 
1 

Cavit Pckgür 
l Ol Alustafa Nukseslikaya 

118
° Muhıttin Sezmen 

Nedim Sıiel 
9.:ı Samı SUrücan 
ıo9 Osman Taşkınbaş 
07 Srre( Taşkıran 
84 Hasan Tıbct 
ıo4 Arif Fevzi Üçlu 
173 ScmsetUn Ünman 
~~70 Rauf Ustdnpınar 

Suphi Yavuzer 

23 
531 
1" o) 

' 6% 
666 
39 

8J8 
33 
27 

116 
43 

702 
47 
28 

mıştır. Yugoslavya, Ru,.;ya Ye hndan geçenleri söylemesin& 
Peyklerıle boı:usup 1948 de Ko- imkfın yoktu ki. Paradan, D· 
mınformdan ayrılalıdanberl, bu \\orkin'den, Li!Uan'la olan mü 

memlekette illC rle!a olarak ya- nasebetinden. haı;ılı bunlar g!· 
rancı Basın bövle bir tefrike ta· bi gizliden gızlh e ~ aptığı iş. 
bi tutulmuştur. Şimdiye 1-adar lerden söz açması gerekti o 
)abancı gazeteciler. yerli Basm tıanıan. 
tcmsılcileriniıı girdikleri bütün «Benim i}i kaıplj SC\gilim • 
T•arlamento toplant.larına meın· ı di~ erek Shie!a elini )akalayıp 
mınlukla kabul c<lilınekleydiler. ya,·aşça dudaklanna götürdü. 
f'opo\ İ\·in demccinın metni, Ba· Yemekten e\'vel iki ınartıni 
t.r. • Yayın Burosc tarafındaoı :-ldıl:ır. Yemek listesi de pıli.; liın etti 11 bet edtn yerde, bir kaç masa Sarhoşun biri, ne derliğini bi!-
Yabancı Basına tevdi edılmi~- kız.artması, bol salata ,.e esk;. eRıca ederim Shiela, ken. gerıde hava meydanında hııır miyor.• diye onu teskine ça· 
tır. yıl'anmıs şaraptan müte~ckkil dini topla. Bu l:iıdar 'ba~ır gibi imdadına yeti5ıı:ı. onu kur lısıyordu. 

Koca Popo\ iç, mem'.eketinin dı di. Sıra tatlı~ a geldiği zaman maga llizum >ok. Sesi biraı: taran kız oturuyordu. Yal'ın· Fakat Guy yrrlnden fır'a-
ğer konularla ii~ili siyasetini de Shıela oldukça <::ırhos olmuş, ~erı :e~m.isu. •Ba,ka masada· da 5işnıan, basık yüz.. il, sarhoş mı , herifin laka sına yapı~mış 
u tarzda izah \e hü!asa etmiş· ~ üksek se le konuşnıaı;_a baş.ıa ki insanlar bizim konu~mamı· o'duğu be,bc:li bir Amerika· tı bi e. Onu dışarı doğru sü· 

tir: mı tı. zı dinlemek mecburi) etinde de lı urdı. Guy için •Serseri jl- rük'emek istiyordu. •Gel baka 
İtkiden bir ha)li mütecavi- ğil ki.o t?:o o· lafını eden bu adamdı. lım sı··-· d'l'l d sa r •·at 

1 - De\'let reisı· Tıtonun oc· - • •d 
1 

• ı n ,.ıa: ım 
renlerde Ankara_,.

1 
zi_,·areti sı;a· zane hır eda takınan sesiy'~ Önündeki be~az ııaraptan bir Gu)' kızı yeniden f;Örmekten, bakalım seninle biraz.., diye 

" oRoose\elt'lerin de ::c mal ol kaç .rndum daha İ"erek •Cok kendisi hakkında bu yolda t"· ba11ırnordu bir "anda da sında Yugoslav"a ile Türki."e a· " " li • •• n · • dukları anlaşılmağa b'a~ladı.• alın"an oldun H~\·giliın.•d1,·e hammül edemi,·ece'!i bir 'af '"O•Q ha\•ret ve hı'ddetı'nden 
rasında tam bir "a•·e birli"i mü • • - ı "' • 

•~ahede cdılmistir~ Popoci".\.una dıye SO)lendi. cBu herif mem· mırıldandı. aYanımdaki masa- eden birinin yanında görm.:k- kıp kırmızı kesi miş o'an :ırlam 
nistanın da Türki)e ve "vu .. "'os· leketi mnhvetmnğe mi niyet· aa oturan insanların neyi İs"'· ten ~a~kına dönmiış. 3fal':ı~ıp •O pis ellerinı ü tümden r,eı<" 
la\, a arasında kurutacai\ bir as lenlyor nedır? Sn Ya:ta karar- ~ip neyi istemediklerini düşün ka'ını tı. Kız ~ü'ere~i l>a ını diye mııkabe'e etti .• Yoks:ı t.lı' 

, !arına baksana.• mck bana duc;ml'z her halJı>, sa'la,_·ıp ~elam \'erdı· . Gıı~· ı'h • leı"ını· dı•arı dökcrı'm' 
ken ittifaka iştirak edeceği inan ' '' ., ıı cmı bc:irtmiştir, Bu kadar 'üksek ~.ısfo ko- Eeni,rıerre kadar ilgilendirmeı lece bakıyor. adamın ha$ka bir • Bu söylcdiklcrınl başında 

nuşınası Guy'ı lirkiitnıeğe b:ısla başkaları.n Tekrar evvelce bı· sey daha söylem.ısıni :.lek'iyor- bulacaksın. Dışarı ~el ı.!c b~n 
2 - İtalya. 3 Balkanlı de\·le· mı-tı. Onu şimdiye k..ıdar hiç rııktığı yerden aldı. ~Hele o du. sıına göstereceğim• Sı;;m:ın a-

tin mUşterck müdafaalarını tak böyle görmemişti. karısı olacak Eleanore'a geliıl· Shiela ıGuy, ne ol•ıyOl'Sun?. damın rnukabc e etti"h.i gö· 
'iye uğrunda sarf ettikleri gay· •Biraz daha ya\ as konuşmaz c~. bu cadaloza kim talıammtil dıye soruyordu. rilnce kolunu arkas•na büke-
retıere kar5ı .:realist ve inşacı mısın canım.• dh e ık:ı:::ı çalı}" eder.» Cevap vermedi. rek onu dışarı doğru ytiru· 
o:mayanıı bir ôurum takınmış· tı. Guy utancından başını öne Adam yanındaki kıza •Su meğe mecbur etti. 
ur. •Ne münasebet sevgilim, ha eğmiş, kıp kırmızı kesilmisu. kıvırcık .saı:Jı erkek orospusu· Shiela ile kız bu hi hiıdisc-

3 - Yu;o.slan·a ile doğulu ~ırı~or değilim )a. Su JdHürüm Arkadan bir yerdı-n cSerseri nu görıi>·or musun?o dı~ordıı. nin tesiriyle donup knlmı~tı. 
komşuları arasındaki münasebet bunağın kabul ettiği e~ tere Ji~olo.ıı diyen bir ces geldi. •Bunun 'lbilerini memleketten rakat kendilerınl to:ı aır.:ıları 
!erin normalle~ek yolundaki baksana. Bütün mem!eketi ~- Guy ~im~ek gibi başını arka dışarı sürmeli alimallah.. uzun sürmedi. Arka arından 

- 42- Garsonlar kıvrılmış peçete'e 
ri ellerinde sıkarak ·Mö yö, 
mös) o. rica ederiz.. diye söy
lenip duruyorlardı. 
Gu)'ın kı tırdığı adam · Be

ni bırakın, daha raz•a ileri git
me) in soksa •izi tevkif ettiri
rim Yo u tehditlere bas:a· 
mıştı Dış:ırı cadde)e çıkmışlar 
dı artık. 

Guy ·Haydi bakalım dok diş 
ıerinfı de görelim.• diye bağır 
dı. •Haydi kabadayı!-. 

Adam •Ben Amerikan sefa
retine mensubum. Kağıt'arını· ı 
zı görebilir miyim• divordu. 
Ka,gaya girişmekten kaı;ar bir 
hali 'arrlı. •Kimsiniz slı:" Bu 
mese'e yuı.Unden sizin mem'e
ketc geri gönderilmeniz! isti-
~ eceğim.• 

Kızla Shiela kapıda durmus
lar, korkuyla bu olup bitenleri 
seyrediyordu. 

Guy başını llrrl dol!ru uza· 
tarak ·Dok baka ım dişlerimi• 
diye tekrarladı. 

< Uenmı \lrl erri gayet ~:avaş bir inkişaf ta· deta Stalin öküzünün eline tes ya çevirdi. Tam arkasına isa· Shlela •Aldırma sevgilim. seslenerek bu miinfls:z i~tt>n 
kıp etmekted~. ... ............................................................................... ____ ................................................ ...-
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~ . ________________ , __________ ..., __________________________________________ ____ _ 
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Nihayet ... 
• yeP. enı 

bir Benzın 
Benzinle işleyen her türlü nakil 
vasıtasının daha randımanlı ve 
mükemmel çalışmasını sağlıva· 

bilecek yegane yakıt. 

Bu günün icaplarına göre tekamül etmekte olan 
araba motörleri, alelade benzinden ba,ka bir yakıt 
kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu 
ihtiyaç göı:önünde bulundurularak meydana geti· 
rilmiş olan YENİ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDiR. 
çünkü : 

Daha yüksek oktanlldn. 
Onun i<in her türlü 

·arabanın <ekişini artnu. 
Motor vuruntusunu keser. 

i<ine katılmış olan tesirli 
terkipler sayesinde motor 

• ar1zala11nm (oğunu önler . 

~ONIS'ANPAN ir/BARFN Blirli!V 
SOKONI SAT/i YET<LERİNOE 

)E~t ' E ESKİ 

ll EH .\RAB NI~ \'.\KITI 

\lf•nılt•kt• l i mizdc ilk defa olarak 'ENi 
\ E ESKi llEH TİP \ E MARK .\ 
\H .\U \NL~ H.\~Hl\l \"lNı' ARTTl
H \C \K 11.\KIKATL '4 ÇİFTE Kl \'. 
\ l'TLİ BIB B Eı\Zİ:\' Pi YAS.\ YA 
\ H Z E IH L \11 ~ Bl;Ll ~l' 'ı OR. YENi 
\IOBILC \S hirin<"i kuH <'tini en , ·eni 
ta~fi~ <' lt'kni~i ilt· t•l<lc t•dilt.·n "uksck 
oklan dt•rt' <'t>~indt•n 'c hunun. molo· 
runuı.c Nığlayacağı bir ... uru ra{dadan 
a larak . ikint·i kundini de bir t;ok 
mot o r arı zalarını onlt•\it·i kinH e , ·ı 
k a lık 1 arla kaı.anarak ~ i 1. c dah~ az 
hc·nzinlc daha fazla .kilometre ~irlıYa· 

~ . 
caktı r. 

YENİ 

Mobilgos 

! J . ~ 

ARABANlZIN DEPOSUN.U BIR, DEFA DOLDU.RMAKLA AR A_D_A_K_İ~F A_ R__:.,:K_I ANLIY ACAK~ 

l a1 her ~ıın %0 ·ı ı .. - ıs elin ı~.so r ı .. - 3 cun B ı ı . con lı.dlmtde.ıı 
faıb b"hrr lirllnı" itin her cıın %0 kunı alınır ) 

1 36 AY \'ı\DE tı,r: F.\IZSİZ . 
~ Bostancı ile Kartal arasında 

J>OKJ OH çırıa ·ı _ c it, Saç bahçe.ı e\lere mu at ucuı fıa.t 
Zuhte\I :\lutcha 1 ı. Be, 0 u la arsalar. aulığa c:ıka;~lmı~tır. 
Po:.ıa Sokak Tc cfon· 43353 sa ış .> erı; Bo:.t.:ıncı lı'amvay 
--------· ___ durağı, fırın )anı 538; te d on 

Ur. \Uİi\IELI:K - Cıl \e Zuh· 
revı lla talıklar l\lutcha~·t ı Be 
)og u. I tıkla Cad. 407, Tel: 
41406. 

U.\1111, J\'I : l'llt: n : ll .\ " l ~ I 
ı \Hrt~\ K i r. - Elektrokar-

' d oğranı. Cumarle ı öğleden 
sonra ha talara meccanen ba
kılır llal'b ~ e Halfı:.kiırgazı 
No. 82 

EML K 
KIR.\l,IK - Bebek, F.skı Sant· 
ra'ın bir~·~ıncıe konforlu. uçer 
odalı kı da re. 

52812. 

i Y i İB .\JI ('A;\l .\ŞlR 1"abdka.l 
ında ~ kanan çama~ırlar P.\ 

kadınının zevkidir. Jı"erikoy • 
81268. l 

~~~~--~~--- ' 
ARillO~İK. .\KORDİO'.'t -1 
Gramofon alınır, satılır. E.ffel f 
Radyo E\l, Galata Yükseklı:al
dınm 25. 

f>R \TİK ECZACI yet~tirilm.ek ı 
üzere Ucret'e ,ençler alınauk
tır. Bo azkcsen Sıhhat Ecuhı· 
nesı. 

Ototürk Ticaret T.A. Sirketi İdare Meclisinden : 
Şırkctımız .<'l'ma) e ının 357 000 !ıradan 500.000 lira)a çıkarıl 

ma ı hakkındakı muamelcnın tekemmultiııc b naen, arun!aıı 

143 000 1 radan h<'niıL odcııme.} en "t. 75 tutarının, işbu ilanın 
ncşn tarıhındcn ıtıbaren 20 g un uırfında. hıssedarlarca, ta· 
ahhUtlerı n pc inde defaıcn \ c tamamen tcdı> e i lüzuruuna, 
ıdarc nıcelı ı•nılın ::ıo 4 1954 ta lhli ee c~indc karar \ eril:nis 

tı.cu u. ana ôıl ~menın 10 un~ı. madd ~ ı hukmü ercgınce, te l> 

'ıg ) eıınc kaı.n o mak uıcre, ı an olunur. 

Ankara M.S. V. 2. No. lu Sa. Al. Ko. Bşk.dan 

DOG 
• • • • • • • • AL 

Emrinizdedir 

En aı 100 Liralık heıap açanlara Bankamııa has caıip hediyeler takdim edilmektedir. 

BALAT AJANSINA Mahsus 100 A L T 1 N keşi desi 

Mayıs ikramiyesi 500 ALT 1 N' dır. 

D GU 
Açılı_ş günleri gi~elerimiz saat 20 ye kadar açıktır. 

Telefon: 11573 

c lst. Lv. Amirliğinden Veri len Askeri llônlan 

\ 

1 
Maraş ısın 30 to.ı sıfır eti .kapalı zarfla 1515/1954 günü 

aat ll 'de t~kcndtrun .\s. Sa. ,\ ı. Ko. da satın a1ınacaktır. 

'

. 255 .. kuru~a k?nıis~onda verilir. Taliplerin ıha'e ~tiniinde en az. 
uç :~n e\'Ye.I K ~· f.q D. 2 )h". liğe miıracaaıla )eter'ık bc!~c i al· 
ma:arı şaı ttır 1 eklif mektuplarının ıhale :saatındcn bir saat e\· • 

İstanbul Teknik ÜniversifeS' 
Rektörlüğünden . o 

ekil~ 
1 - Ünl\ersıtemize ba~.ı olank açılan ta>' ~ 

ralama ımtihanında kar<1nan oğrencilerın sd ııı :ı . 
ıle l.:ahul edıldiklerı ~ubeler a,agıda ıosterı 

1. i~ !;.\.\T 

56 87 ıos tj3 
432 439 469 .)()6 
629 644 645 652 
743 146 762 i73 
824 884 929 9! 6 

2. ~11:\J,\RLIK 

15 3:? 
:?-:10 251 
413 451 
5!l9 601 
812 831 

46 61 
262 292 
468 480 
602 631 
850 869 

3. l\I .\Kl~E 

13 
297 
647 
'i4R 
915 

62 
301 
655 
799 
916 

ll!l 
305 
683 
802 
9:!0 

4. ELEKlRİK 

134-
327 
693 
828 
979 

188 269 299 
:;os 512 54-2 
687 1:!2 7:?3 
7iS 776 780 
996 101:> 1018 

88 
304 
499 
665 
901 

154 
421 
702 
843 
997 

113 182 
318 319 
503 511 
7ll 727 
926 ıo14 

183 
591 
707 
846 

1012 

ıs6 
9 3 4 99 141 158 173 ıso 5oS 

268 322 338 359 412 4 76 501 6!)'l 
532 611 522 639 659 667 684 sı~ 
7:!4 n1 782 1a.; 101 so.ı sos 10~9 
851 894 910 911 930 948 1021 6 ~ 

ııı rııı ı ı 
2 Sıra lama imtihanını kazanan adıı>'urııcsıı iıô'. 

nıarte:.i günline kadar ka) ıt bıirosuna 01 urc ıÇ ti' 
renti ka)dını yapmmaları lhımdır. Bu ;ıı)bCde ı 
rını yaptırmayanlar ö;rencilik haklarını 

1\S B rlık ihtı) acı 'çin An karada "Ö:oterılecek yere tes
lim .art >le 428 drirt \ /. vır mı sc z adet muhtelif iki boy
da ceman 013 dokuz .} uz on uç metrelik çelik çekme kazan 
alev boru~u kapalı zarfla satın alınacakt r ~luhammen be
delı 18000 on sekıl bın l•ı adır. Geç"cı teminatı 1350 bin Uç 
~uz ellı lıradır ihale 7/5/954 per embc ;;unu aat 11.30 da 
Ankara l\I M V 2 No· lu Sa. Al Ko nında yapılacaktır. 

Tahnun bc:!eli 70 000 'ira ge ici teminatı 4750 liradır. Şartna· 
me~ı konus) cında ,öı ü' ür. •reklir mektup'annın iha c saatin· 
den bır aat C\"\'P.'ine ka:u•r konıis~ona veri'mesi. (1163-5193) 

1 
velıne kadar komı ~ona \'eriln c•.. (l:.!11-5383) * ~ ...................... ,....-

E'saf \ c 5artname i her "Ull kom syonda ve t tan bul Lv. 
A. ilan kbnıında go ulcbılır Tal·plerın be ırt len gün ve sa
attrn bır saat e\\ellne kadar hazırlı.}acakları tekl'C mektup-
larını makbuı karşılığında Ko. Ba~k. na \ermelerı, / 

(3349-798) 
----~.~--~~~~~~-~~~~~~~~~ 

lslanbul As. Dairesi Bşk. dan 
Sanat. Kım) a Sanat \C Yapı Enstıtulerı mewnu olup mu· 

~aızaflık hıımetlcrınl tam olarak yapmakta ıken 6137 sayılı 
kanlın gcrcğıncc bırlıklerlnden serbest bırakılmış 339, 340, 
3'11 dahı doğumlu nn 40 ıneı dönem Ankara Yedek Subay O· 
kullarına C\ kedıleceklcri e\'Velcc i'iın edi'misti. 

Bu defa alınan emırde bu durumda olan 19:26 do umlu Sa
nat Enstıtulcrı mezun rın.n da 40'ıncı dönem \'ede~ Subay 
Ok"Ullarına se\ kcdı'ecc:t en bildirildiğinden, sevk için 10 ma
yıs 1954 ~unü saat 9'da Askerlik Şube'erine mUracaatlaı·ı ilan 
o!unur. 15316-1233> .. 

l mthaı ablbl: İ.'llAN KORU~ r 
tımuml i\Oe mat JıidUnı: M~UH VE."I EB 

nu nıda ~le 'ı:ıl Jüdllıı 
hl'~!\N AO !\ 

(VA'l.A.."') Gutttrllllı we Matbarılık T. A. $. - lstaıılıul 
V ATAN MA164A 1 

* A,afıda cins \ e miktarı yau:ı iki ka'em sebze lıizaiarında 
yazı:ı ,un ve saatlerde Hosdere As. Sa. Al. Ko.da kapalı zarfla 
ılın alınacaktır. Şa.rtname!er komisyonda gorü.iir. Teklif mek· 
tup:arının iha:e sutinden bir saat e\'\Cline kadar tomisyona 
verilmesi. 

Ciıı1i ~liltan Bedeli G. Teminatı İhale güıı n ıaati 
Ton Lira Lira 

Taze kabak 22 5500 412.5 ~4/5/954 ls.45 
Taıe kabalı: 20 5000 375 !?4/5/954 1615 

(5420 - 1215) 

* 21 mayıs 9~ cuma SaJt 16 da Balıkesir Lv. A. Sa. Al, Koda 
kapalı zaı'f!a Ba1ıke.sir As. Hst. Göı Paviyonunun ilave kat in~· 
sı i~i ~aptırılaeaklır. Kts;f bedeli 49968.85 lira. geçici teminatı 
3750 liradır. Keşif ve ~artnamesi komisyonda ~örülür. Tek'if 
mektuplannın lha!e .alitınden bir saat evveline kadar komisyona 
verilme .. i. İsteklilerin bu ise benzer 30,000 lira!ık bel:e ibraz el· 

i 

me!eri şarttır. <5423 • 1219) f 
* Kapalı zarfla • .\nltarada l\lu. O. ltel~. ranza ve umumi onarım 

hi yaptırılacaktır. Ke~if bedeli S0491 ,38 Jira, geçici temfoatı 3996 
lirad ır. İhalesi :?4.5.1934 paıa.rtesi saat 11 de Ankara M. S. V. 4 
Xo. lu Sa. Al. Ko. d• yap~lacaktır. Kc=if \C ~artnamesi komis· 
)Ond;,ı \C ö::eden C\\el Ist. Lv. A. 1 an kısmında ~örülür lC 

Açık ek,i.tme) e .\nkarada Dı:,hpıda in a cdi'ccek liy. 1 
H6't .. nalbathane Ye onarımları işj )apıırılacaktır. Ke if bedeli 
23980.20 lira ;eçıci teminatı 1'i99 lirad ı r. İhale:.ı 25.5.195t soı:ı 

::a~t ~ l"de Ankara :'.\!, S. \". 4 ~.:o lu Sa Al. Ko. da yapılacaktır, 
~e~ı! ve ,annamcsi komi') ond :ı \'e ö~leden eH e İst. L\", .\ 
ıl~n kısmın.da. :~rüliır htekli !erin ihale gunündcn en aı üc 
gun evvel K. K. 1 . D. :?. \ 1\: Jiü ıııüracaaıl;; ~ et<'rlık bcl~e~i 
almaları ,arttır <1210-3380> 

* :\ . ihtiyaç için a ağıda c ns 'e m kdarı yazılı \!i\ccek 
ınad de~i hilalarında ya11Jı -:ün ve saat erde yal ılı şekil ele ;. 
haleleri Kırıkkale As. Sa. Al. Ko. da salın alınacııktır Şart· 
nameler komisyonda \'e ö~leden c\ vtl İsı. Lv. A. t an kıs· 
mında görülür. Kapalı ıarfların ihale aatinden bir aat ev
\'elinc kadar komisyona ,·erilıne~i. Açık eksiltmelerde belir~i 
saatte k9mi~' onda hazır bulunulması. 
Cinsi C\f ikdan Bedeli G. Ttm in alı ihale gün ' <' 

Kilo Liu Lira aa ti 

Sı}ır eti 15000 20250 1518 24 Mayıs/954 14 
Kapalı zarfla 

Taze Bakla 3000 840 63 24/5/454 14.30 
Manıl adet 11600 1276 96 . . . 15 
T. ye;il sof an 3000 990 70 it ~ • 1!5 30 
Dereotu adet 120 7.20 o 50 • 1 1 16 
Taze kabak 8000 26-!0 198 • • . 16.30 - Acık eksiltme fie 

(5579-1258• 

~~~~~!!!.~" i 
Mühendis. Mimar ve TeknısYe ~ 

f • ,c \' 
t . . . • 1 k lll~· b f 
zııııı· :?. \'uı1ıçı Bolge K. tıgı ~ ~ · ırıılıi' 

1 
tıl 

1 195-l kadrosunda nıUnbal bulunan 87J 1. ucıtı ~ t 
ya Y. ::\lımar mühendis ile 300 l_ıralıkcrsi>eıı tıll ~ 
aiınacaktır. Talipler arhında e~ ıY1)6 95' Jıt 
seçileceğinden müracaat edenlerın l:ı eçell 
a ağıdaki belgeler ile yukaı·ıda adı !: el' 
caatları. ·ıcıl ötll ııD 

Belgeler: Dilekçe, diploma.,·eya tasdi raPofll ı ' 
dığı I~ bölgesi. iyi hal kl~ıdı. sıh:ı~~i ı;rııd dıı 
kamet adresi, nurus kağıdı 'eya tas, cac8ğıl111 

resi. 28 Subat 935 gününe k;,ıdar ça.ı, 
nedı. (j371-1250) 



-------------------------------------- \ ' A T AN 1-

C. H. Partisi 
Teşkilahna bir 
Tamim yayrnladı 
• (Ra~ı l inciM) 

a· dan hakiki parlamento ça'1şma· 
arına imkan 'ermemiştir. 
Şu hale göre bu de, rede de 

Büvuk Mi'let .:Meclısi N ışmala· 
r1 "tek partinin arzu ""' iradesi 
a'tında deum edecektfr. Bun
dan dolayı partimiı 'e şahhla
rımız için de~il. fakat TJı '- mil· 
leli ve Turk demokra isi bakı· 
mından kaygu duymakta~ız. 

Bu durum karsısında C. H. P. 
mll'clin içten ve en Gamimi iti
madına dayanarak muhalefet \e 
murakabe 'azüesine cskıden o'· 
du u gıbi ce arct. azim \C iman· 
'a slnel milleite de de 11m ede· 
cektir. 

Teskı'rıtımııın bu yo'da her 
vakilki işbirliği ve beraberliği 
partimiz içln mılletimizln itima
dı kadar dc~er!i bir kudret ka)·· 
na •ı olacaktır. 
Başarılar diler, sevgi Vt say· 

gı!arımızı sunanı.• 

Balıkesir'de bir 

yaralonma 
Balıkesir 4 (Hu .. usi) - Se

çim zafer ·~enliklcri dolayısı:;le 
dun gece Bandırmanın Edincik 
bucağında D.P. li!er alayı Hıııar 
maha lesinden geçerken C.H P. 
il Resudc adında bir kadın evi· 
nin penceresinden alaya taş at
mağa ba lam1ş. atı!an taşlardan 
biri l\Iehmet Bolu adında blrt· 
nin burnuna isabet ederek ağır 
\aralanmasına sebep olmuştur. 
Hadi c adalete intikal etml~tir. 
Kıbrıs i~in Yunon basını· 

nın yazılorı 
Atina, 4 (THA) - Yunan bı 

ınnı, 'l urkiye hükıimetinın Kıb
rıs mese'esh•lc alakalı olarak 
Yunan hlıkümetı nezdinde teseb 
büste bulundu(!unu fakat bunun 
bir protesto olmayıp ıTtirklye· 
nin Kıbrıs me:.ele inde fikirleri 
nin do tça izahı• bulunduğunu 
kaydetmektedir. 

11\'ıma,, ııaıetesf de, Kıbrıs A 
dasının Yunanistana bağlanma· 
sı halınde Türki) enin şik~yette 
bulunmasına sebep olamıyacıtı· 
111, çünkü Yunan hükQmetlnin 
oradaki •Mus üman azınlıtııı 111n 
haklarım her uman koruyaca
ğını iddıa elmektedır 

GRiPiN 
almak faydalıdır. 

• Ra!. di~. ve ınğıı k a lg ınlı:ı n rfan 
miitc \ e ll it Lii tiin a~rı lara kar~ı La· 
§&rı ile kııll a ııılır. 

• Hoııı a t İlıııa , .e l ıı ınlıa~o unc a ve 
t ı zı ları n ı l f"• k in erler. 

e Yor~ıı nl u kta n nıiitevcllit 

kırı k lık 'e 'iiı · ııt kc ikl ik-i-;~~==~~ 
lc ri ııde müe ~ irJ ir. 

MİDEY İ BOZMAZ, KALBİ 
VE BÖBREKLERİ YORMAZ. 

Büyük Bir Ticari 
Müessese 

30 - 40 yaşları arasında, 
Muha ebeniıı mlıhte'if k: ımlarında çalı~an me
murlara şeflik ) apabi~ecek mczb ette, 'Ünh er:ıite 
mezunu, Tuı kı:e ''e lngı izcc li an'anna bıhakkın 
'akıf. tccrübe'i muhasipler aramaktadır Enerjik, 
kabili~etli H' -eflik has,,,alarını haız omaları sarı· 
ıır BÜ\ uk bır i-tikbal \ad eden bu \8Zıfc'er j('in 
&} da a ·garı TL. 1000- ıicret verilecektit. Bu e\ -
afı haiz olmayanların H tecrübesizleı ın müracaat 

etmeme!tri rica olunur. f,,,ıekli!erin tercümeı hal
leri ile }azılı olaı·ak Po,. a Kutusu 176'~a aTicarl· 

rümuıu ile müracaat etmeleri. 

. .. 
1. T.U. Makine Fakültesi Dekanhijmdan 

Fakültemiz teknoloji kürsüsüne 6!?5 lira a}'ık licretle dokilm 
i;lerinde ıecrubeli Ytik. Müh. Teknı~)en alınacaktır. 

Ta!ıplerin Gümüşsuyundakl t. T. U. ma ıne fakültesi tekno
loji kürsüsüne H/5/954 cuma gününe kadar müracaat'an 

5395 

kazanan C.H.P. li Tunceli' de 
milletvekili' D.P. ye geçti 

iki 

CRatı 1 incide) daha sarih şekilde inkişaf ede 
lak~arım bunl:m duymuyor• de cektir. 
miş \C kasidesine de\·am etmiş Halk Parti inin kurultayın· 
U. dan sonra en sallhiyetll UZ.\'U 

Bingöl seçmenierinin mem' olan partl mecli "nin önUmüz
'ekette siyası ahlakı her şeyin deki haftalarda içtimaa çağı. 
üstünde tuıtuklarını "ÖSteren rılması kararla mıstır. 
bu Udi e ibretlf' mütalaara şa C'.11.P. ba11 illtı de erimin 
yan gcirülmektccl r. )enilen nıe ini i ltdi 

Anbrıt'd:ı Ankara. 4 ( ~nka) - C. H. P. 
Ankara 4 - Ankal'a .seçimle genel kuru u umumt seçimlerle 

rinın neticesinin alınması mü allkalı olarak yüksek seçim ku
na ebctiylc bugün Ankara par ruluna bir itirazda bulunmu tur. 
ti teşkilatı mensupları. yen: Yapı an itiraz hakkında her
Ankara millctveki ltr· · .\nkarn hangi bır açık ama yapılmamı~sa 
:ı Efeler Atatiirk he) keline ve da. C.H.P. 'enci merkezinin ba
Anıt • Kahire çelenk ıkoymuşlar. zı vilayetlerde stçinıe hile karış
buradan da Demokrat Parti u tırı dığı , ıı bu sebeple bu iiır.ı de 
mumi merkezine ge•mi-lerdir. se~imln yeni'enme ini t;ı'PJJ etti
FıJeler ve teski'at men~up•an ği bildiri lmektedir. 
partide, profe ör Fuat Köprülü: C'.H.P, içindeki ılurum 
Osman ce .. k"ı Çi,.ekdağ. Remzı .. 

-r • ~ · Ankara 4 ( nka) - Iın m:ı-
Birant. \tıf Ben~.er!~oeğ~~jr.ta· yıs secimİerinde c.ıı P. n. in uğ· 
rafından kabul edı mı 1 1 ramış o'du~u büuljk he1ımet u· 

B ·· k d"kkate •avan sa 6 ' ~ . ugun ço 1 
• ' ı ıun zamandanberı C.H P. içinde 

nalar çıkm!şnr. 'R~ına 11.~İ~~~~; 
1 

hüklim sürdüğü bi inen (müfrit-
~: 11. ~· ıı_ mliCTıtı_er 1 e- !er) \"e Cmutcdlller) J!eçımsiı:li-
~ l~zdc ~Uz lkazanaca~l~rınıı • ğini artık iyiden iyıye bir awı-
!111~ bulunmakta •dır.er. Haı:a lı a doğru götUrmek üzeredir. 
ıkt!darı alır almaz Ankara ka C.H.P. teşkil3tı içinde Nihat 
lesıne asılmak Uzerf' 60 metre Erim \e grupunu c H p yl vık 
karclık altıoklu b"r bayrak ha ~aya matuf hare~et'erinln m~ v· 
zırlamışlardır. cudivetine o an inanç, nıhavet 

'Bundan başka iktidara gel· C.H.P. genel idare kur.ı Ufla da 
dikleri t.ak~irde .c~ınhu~b.~şk~n 1 sirayet <'tmis bulunmakt d•r. 
lığına kımın getırıleceğı uzerı.n 1 Bilhas a diin toplanan genel lda 
de münakaşalaT cereyan etm•ş re kurulunda bazı ge1el kurul 
tir. Bir ara 1nönünün Boşba· l iiyeleri, kazanac:ıklamıa ~ ilzde 
kan olması karar·a~mı;:. ~onra , \'UZ emin hu'unduk'arı Ank:ıra
Cuınhıırbaskanlığına ı:et~rilıııe· da seçimi kayhetnıe'erine sebep 
; neticesine varılmı,tır. Faka! olarak gö terilen h:ıber'erin ba

bUtün bu ümitler eçim ı:ecesı sında bu liste\ e Nihat Crim'in 
saat 12 de t:ıınamen sönmüş· alınması ve s~rr ::'\lhat Erim'in 
tur. adamı olduğu için partili olma-

:Suı::Unlerde Halk Parıisi iç!n ına rağmen bir ıatın müstakil 
de büyük bir huz.ursuıluk ol. kisvesi altında merkezce listeye 
dugu muhakkak olmakla bera sokulması o'duğunu ortaya vur
ber. f nönünUn istifa eltili yo. maktan tekinmemiş'erdir. 
!undaki ~aylalar dofru değita=r. Bılhas a ~oklamalara bir ı:nn 
Yaz yet önümüzdeki ;ünlerde kala Erim'in sahibi bulunduğu 

l\K ,\R \ 
:> ~h~ J~ 195-& - rarşa ıııba 

7 29 Açıllı n pro ram 
7.30 G.ına\dın (Pi> 
7 45 Hıbcrlrr n havı raıxıru. 
t 00 Karma aabah mllzı~l \Pl>. 
~.30 Sabah DffU1 (Pi). 
11.00 ounun pro :aını 'e ı.npanı, 

*** l 1.51 Açılıf Te ı ~cı;rıun. 
~2 00 Alkrr aaa•ı. 
ı~ 30 Behiye Aksoy. 
13.00 M. ,., Ayarı ve hıbt~le~. 
13.15 Ra<tyo aalon orkeatruı ilhan 

Ouoy idaresinde •l Amıdll. 
Jnvano cırrena•• b) l\lı&caı: 
nl. Ca.allrrla Run•~na u
ptraıından ıantaı:I c ı v o
hanka Fraıuı valıl, d) ııa 

ı.mann Romana. 
13.30 Ojtle cautul. 
13 45 Radyo uıon orkeatnuının 

de»amı. 

14.0 Ha•a raporu, ak m pro;ra• 
mı u kapanıs. 

*** 16 53 Açı\ıo ve pro ram. 
17.00 Xıvler C.ı~aı, Olcnn l\tıller 

(Pi). 
17 30 R•d> o ile inı:ııızc e. 
17.4~ Semahat Erı:Okmrn - iımeL 

Ujurlu • Nermin Vural 
l\lıııtafa S&lh•far dan brra
b'r Prkılar. 

18.00 l\ledtha t.dan. 
18 15 Köyün uatl. 
18 30 Yurttan ••&IPJ'. 
19 00 M S A> arı ve hıbtrler. 
19 15 Tarihten blr yaprak 
111.20 Gerchwtn: Parlıte bir .,merl 

kılı vr Platon : Piyano 'I'• or 
kutra lçln ı.::onçuto ıPıı 

111.SO l\.luzarter tıtar. 
20 15 P.adyo ı:a eu.sı. 

20 30 Oeııo aeaıertn ı:•cldl. 
21 ı:ı HPptm!zln uıtl. 

21.30 Bach • Solo keman için ra 
mtnor parttta. Çatan İlhan 
O:ı:ıoy, " 

21 55 Hafif prkılar (Pi). 
22 00 5erbr.at aaat. 
22.15 Yeni müı:lı. ;.oıııerl Copp. 

land • Kırlar eıaauuı Tt Jar. 
ıuea Ibert Flüt konçertoıu 
(Pl.) 

22 ·45 .>.ı s. A)•arı vt tıaber:cr. 

23.oo Pro:ıram n kaı;.an17. 

- O-
İST,\:"'8UL 

12.57 Açılış ve ııro.ram. 

13 00 Haberler. 
13.ıs Dana muzıtı (Plt. 
13.30 Me1'bıı PaB. 
14.00 Radyo salon ork•nr11.11 :ı.on· 

seri idare eden eın .. 1 \r •· '° aı BaUe (La Bohemtennr 
il .rrtUrül bl O oc.ı .. KH· 
butty •Aşk Hltıraları• c) C. 
M Zlel;rer •Viyana Hem •h· 
nıl ıval.sı dl Y. Kreln •RO· 
men :Melodileri• 

l4 30 Saz e~erlerl IPI). 
14.4~ Kan;ık hırıt müzik (Pi.) 
15.00 Kapanıf . ..... 
18.00 Acı~ış Ye Ttno ROM! (Pi). 
18.ı5 Go tun Karde~ler 
18 30 Faruk Akel ve arkadaşları. 
10 oo Haberıu. 
19.U Radyo kOme taeıl heyeti 

•Hlcazk&rt. 
19 50 Yakın tarih un bır anhlte. 
20 00 Vl}'OIODS~I melodileri \Pi). 
20. ıs Radyo ı;azete31. 
20.30 Kua 'ehlr habr:lert. 
20.35 Radyo tıyatroau Çôp çııtr.n 

bö\•le caımış - Yazan, Ab:lıır 
rahman Pat•y. 

21 2s Kırwıı: hım muzu:: (Pi). 
21 40 Ekrem Kongar. 
22.10 MHll Ttnuü~ blrllAI adına 

konuma. 
22 20 l\.lll~.de Şener. 
22 4.5 Haberler. 
23 00 Kambiyo - Borsa Te ı ro ram 

Jar, 
23.07 D•na Te cız muııtı IPI). 
23.30 OUnllmuzUn mUzttl, Bili 

Bartok Keman kon tr o.u 
(Pi). 

24 00 Kapanı;. 

iz:utR 
15 58 Açılıe T~ program. 
le .oo Radl!e Erten (Özr.I Pil. 
111.30 Freddy Mnrtln or1'eıtraıın-

dan danıı mozı~ı a danı ,ıır 

kılar (Pl.ı 
15.45 Rad~ o yurt tOrkülerl koro

su 
17.15 Bawca proııramtarın tıkdl· 

mı. 

1'1.20 ::\lllrtlntt OOdücO. 
17 50 Senfonik konur Mo:ı:art· SOl 

Minör unfonl. No. 40 (Pl). 
18.15 ttarabın tıılı. 
lCI 00 Haberler. 
lP.15 İımet Çrtlnael. 
19.30 :Bir dnı:ı alıvoruı:. 

111.•o Dtıkotetıntz tçln btrka~ re
ni plfık. 

19.55 Marta Amatl'den • Keman 
aoıoıan• . 

20 10 Şehlrdm küçük habtrltr. 

B H markasını' 

taşıyan bisikletlerı· 

-..J En yükHk kalite malıeme 
il• en üstün iıçilljin m•h: 

sülüdür. ' 

\J Büıün dün.yada yüksek ka· f 
litesi ve dayanıklığı ile ta• 

nınmıttır. 

" leynilmilel yarıtlarcla al· 

hn kupalar ve takdirna• 

meler kaıanmıttır. 

·. Zerafet, ioğlamlılr, ve h•· 

M. M! V. 1 No.lu Sa. Al. Ko. Başk. dan Ankara 
Ask~1"i biı' kler lht!) acı için 12 4/9~4 "Ünü kapalı ıarf'a hale) e konulan a~a~.dıı cinl 

'e m ktarları yazılı sebzeler teklif ed en fıaı ıır am ri ·taca pah lı "Oruldu unMn te rar ta
palı zarf u ulü ile ek iltme)e konu muştur. 

İha el eri h'zahırında ı:o,•erı •en .ı:un \ e saat erdedır 
g, af ve Şartlar her gün kom ')onda \e İ3tanbuİ le\azım im rl ğı lan kı mında ı:orü

lebi r. 
80 ton semızotıı bir istekliye ıhnlc ecl lebileceğ" g'bi 40 ar tonluk part ler hıı nde ıki 

istrklıye ihale ed1lebilır. 
200 ton sakız kaba~ı blr Is tekF) e ihale edilebi:eteji tib' 100 er tonluk partiler h;'indc 

:ıyrı a~ rı i-tekli'ere de ihale e dıleb lir. 
t ıekli er\n befütilen gün ve snatlerden b=rer aat eneli ne 

makbuz kar~ılığında komisyon başkanlı ın; ,·erme'eri. 
kadar teklif mektup! rını 

(114R-507i) 
ihale glin 'e ı.aatl Clıı ,ı l\lil\ ıl arı 'f. l'ıau •r. Tu tarı G. Ttnı inah 

Sem ıoıu 
Taze sakız kabağı 

Kilo Kr. I.İRA 1.İR.\ 

80 000 
200.000 

50 
25 

40.000 
50.000 

3000 
3750 

15/5 954 
15/5 954 

ll. dtı 
11.30 da ---------------- ---------....... --------

MENKUL 
Ankara Defterdarltğmdan : 

Dalrhi 

SATISI 
Mııhımmtn btdeli 

~liktan l.ira Kr. 
Ttmi"ıh 
1.i rıt Kr. 

20 ı5 Rad~o caı:etuı. 52·26li Ordonat ~lalzeme Park 
20.30 Yalnız Hzl&rla müztk (Ö· 1 Oto dıs 

1A ılti 
16004 00 1200 30 

ı:eı Pil. Komutanlığı 40010 Kg. 
20 45 Serbut aaat. 
20.55 :N t t't li J'ranıız tarlı:ıtırı 

(Pl). 
21 00 Radyonun mUtlkll bllm,ceal 
22.20 Spor bülteni, borsa ve yarın 

lı:I proı:ram. 
22 30 Yayının ıonu • 

'IF.K~İK "Ü:\"İYERSIT F. 
:ıo.ıs Açılış n oprra proııranıı. 

Ro11ını: •-rvll Berberi> • 2 
rıerdfll): oprra. 

22 35 P~am n kapanı' 

Pakistan, Sovyet notasını 

reddetti 
Mosko,·a, 4 <AA) - 26 mart 

tarihli so,1·et notasına bugün 
ce' ap \eren Pakistan h!lkOmetl 
PakL~tan - Amerikan askeri iş· 
birliği haklcındoki SO\'Yet pro
ıe~to~unıı reddetmi tir, 

•Yeni Ulusa gazetesindıı • tnın· 
nıak ı-temiyoruz. haslığı altında 
yazdığı yazının mü ta:tll 'atan· 
da lar tarafından o due:ı kııdar, 
parti tcşki !Hı içinde de hoş kar
şı'anmadığı. bu yazının \ crdılU 
kırgınlığın netit'esi olıırıık bir
çok partilı'erin Nıhat Erıto'I il -
teden sildikleri, birçoklaunın 
da sırf Xihat Erim'in il 'ede ol
masından muğber o'ırak C lf. 
P.'ye oy Yermedikleı·I an'aştl· 
maktadır. 

Verilen haber:ere bJkılır a, 
C.H.P. içindeki mııtcdl ler \ 'C 

gençler Erim'in )ilıline karşı 

Yukarıda yazılı oto dış ı~stlklerinin 14 5 l954 tarihine rastla )an cuma ;LinU saat 15.30 da ka· 
pa'ı ?arfla Defterdarlıkta satışı yapılacaktır. 

lsteklilerln belirli J?Ün ve uatte hazırla)acakları teklif mektupları ile iha'e !Utindr.n bir 
saat .C\"VelinP- kadar komisyona müracaatlan. • • • 

Fazla bıl~i almak lsıeyenlcrın her ı:ün mesai saatleri dahi llnde idare) e mürac:ıat'arı, pos-
tada \aki J?ecikmelerin kııbu! edilme,eceğl (5121) 

SATILIK EV ... , , lstonbul Belediyesi llônlorı 
Erenköıünde 608 metıe , 

~~~~ ~~e~;; .~~~~~~ ~~:a: Cöplerdeki istifadeli Maddeler ve Hurda 
fe ı o up onunden de oıo- ' 
bUs ~e~en, SU) u, clektri~i E s f 1 k 
\e ıkı kuvu u bıılurıan iki şya a 1 aca 
katlı ah ap ev boş olarak 
satı'ıktır. Muta\ a sıt ka
bul edılnıez. Müracaat: 
Tel: 249;i6, 

ZAYi 
iıtanb ıl Emniyet l\.lıldürlü llnden 

a dı ım lkımtt u keremi ka)1>e"tım 
'l'enlllnl alıcatımdan, r.aklılntn hük 
mO }Oktur. 

1'aııls \ conl• 
B•'o~lu lıtlkl, l Caddt .. l 

Xo: 3U 6/fj----·
HEMŞIRE ALINACAK 

U'uda Sanatoı )Onıuna dip 
lomalı hemşire alınacaktır. 

Müracaat: Ga ata İş Ban 
ko ı llan 5'inci kat. 

l - htanbul Belediyesi Te nıiılik Te kil~tı tarafından şehit 
dahılinde toplanarak çöp iskelelerine :.ıetırılecek günlUk ııuo 
meıre ınıkabı şehir çöpunün i dnden çıkacak pa~·avra, l\em1k 
'e mllma ili kabıli istifade mı ddelerln ı::ünlük 200 lira mu ham 
nıcn bı-dcl üzerinden 29 şubat 1956 akşamınıı Kadar 13'i 600 li
ra muh:ınııııen bedel iiıerinde n aHk'amıı :ık a'ınma ı. İlk il'" 
minatı 8030 lıradır Şartnamesi istaııbul Belcdhe i T<'mizl k 
t 'erf !\fUdtirlilğUnde görülecek \"C~ a 339 kuruş bedel e alınab! 

Jccektir. 
2 - lsıanbul Be'edh·esine ait olup kohne \•azı)·ette bulu· 

nan 31 adeı otomobi' ile 6 ad et moto 'klet. 1 adet motopomp, 
4 adet karo eri. Sl} kalem ll\"a danlık. 100 adcı bo ya: van' • 
1500 kilogram hurda oto aksa mı ve 77 adet hurda dı lfi•tiğın 
32.171 lira muhammen bedel Uzerınden atı'ma ı İ'k teminatı 
2412,8:1 liradır Snrıname i 1 tsnbu1 Beledi) e ı ~lakine Mudur
lui!iınde gonllecek 'eya 80 kuru~ bedelle a'ınabı eccktir. 

Muhammen bedelleri) le j)k teminatları ~ ukarıda yazı ı lş'er 
17 ma) ıs 1954 p3Zartesi giinii sut l5'te j lan bul Dİ\'anvolundı 

(Sen bu parti içinde k:ddık<:a . .. ••••••••••ıl 

ı ıııiit<\ekkil Daimi F.nciimende a~ rı a) rı kapalı zarf u ulü il t 
ihale edilecek! r. J teklilerin ilk temınat makbuz ''e\a mek
tubunu ha\·i olarak h~ıırla\ac:ıkları kapalı zarflarını 'ııııılr. ı:ü· 
nü ~ant 13 30 i'e 14 arasıncla Daimi Eneli mene Hrme l'ri il· paşa hazrctlel'i de enin ke·:fi 

ihtiraslanna Alet o mıkt;ı dr
\'am ederek partive vaotı!!ın iha 
net ve ) ıkıeı faa liyete mü~a:ıde 
ettikçe, C.H P, 10 seçim ''npı 1 ııa 
iktidara gelemez. Hatta her se
çimde prestijini biraz daha kay· 
heder.) demekten çekinmemiş· 
lerdir. 

Hu'Asa ônilmilzdeki gün!erde 
C.H.P. içindeki ka~naşmanın ne 
seyir takip edeceği merakla bek 
lenmektedir. 

·- . LÜKS B}R APARTIMAN 

ARANIYOR 

A) aspa~a. 'Maçka '\'c S ş
li taraflarında iyi möble 
cdı'en telefonlu. konforlu 
üç ay iç·n bir ııpartıman 

:ıranı> or. ~lilracaat. Tele· 
fon· 40013. 

ıımdır. (5308) 

1 M.S.V. ist. Sa. Al. Ko . Bık. 2 No.lu ilanları 1 -----l - l\luteabhit nı:m \'t hesabına 737300 adet gizleme ta i· 
matname.inin renk i ~ekil'erinin ba km yaptınlacaktır. Muham· 
men bedeli 10550 ira o'up ?ıI teminatı 795 liradır. 

2 - Açık eksi'tme ile ihalesi. 18/5/954 ~Unu aat ıı 00 d• 
Harbıyedc 2. Xo. u Sat. Knm da ~apılacaktır. 

3 - Şartname i hcro;ün Kom.da gôrü:ür. (5:?01 • 1171) 



lEONARO 

LEONARD, 

BUZ 
DOLAPLARI : 
50 senelik 
tecrübe 
mahsuludür; 

'Her keseye uygun muhtelif modellerimiz" .sa]ş~ .af]edilmiştir. 

10 hanımdan 9'u ta ra fından 

Elazığ Yollar 8 Bölge Müdürlüğünden ... 
Ek ı tme\e konulan i Erzincan i'ınılc ~ıans • Karakulak 

yolu Pu k drrc•ı uz0 ı nde ]ıtı~ı kar \ e Do um dere i üzerinde \ 
Bozagak kııprüleri o up ı..c~ır bede 1lerl 211.966.03 iki yÜJ on ıu, \ 
bın dokuı ~uz a tmı. a •ı ırn üç kuı u tur. 

Pu k derr , u'U'r nde \1iği knr köprü ü içın 13fi 874 61 lira, 
Dorum dereı.ı uzrrındc Rozagak köprü. Ü kin 75.091.f2 lira. 

Ek ı tme 2515 KJ4 a ı gunıi aat 11 de her iki köpri bir 
~rup ha nde F. azıg Yo , r 8 Bölge müdıir iı~ü hına ında ek i't· 
me komb\Onunea kapa ı zarf u~ulıvle ~ apılacaktır. 1 ı 

Ek ime eHnkı b·ı ge o ıımlu sa)man ık \'r7Jl<'~İnt yatırı· 
·~cık 10 'ira 60 kuru.hık makbuz kar~ılığı teknik hc~p'ar er-
\ ısırden alınabı ır. 

Ek,ıllme\c g eb' IT'ek için: 
a - 1 tek ı erın P:H )1 ına alt Ticaret O<la~ı belgebi i'e 

1184830 ıra ık ı:tç.cı tl'nıınat '<ermeleri. 
b - Tatı' gunlcrl hııriç eksı tme guniinden Jaakal Uç gün 

f'\'\ e bır dı ekçe le R Bo r,c müdür'iı"une mıi acaat etmeleri ve 
d lekçe'crirle Kara~o: Hı gf'ne! müdiir ii~fi ek(i tmf' ine ~iri: 
şartları hakkındal.ı \'lıne• mP H~in 4 madde ınin A. B. C fıkra'a· 
rında ~aı.ı'ı e\lak arı bağlı~arak bu iş için ~eter'ık belgesi al-
maları ' 

c - Eksı ime kanunun 34 madde i gereğince eksi'tnıe ev· 
rakının her parça ın;ı <'I işPr kuruşluk damı::ıı pu u ) apı,stırarak 
bun nrı ımza a\ ıp zarflarına ko~ ma'arı. hazırlı,·acak'arı tek'i( ı 
mrktuplarını cksı tnıc ı:unu aııt 10 a kadar makbuz mukabıli 
komi \On ba kan ığırıa \erme'erl 

Po tada o acak gec kmelcr bbtı' cdı ıııeı. Ke~fi)et ilAn 
olun ır (4093) 

Denizcilik B nkası T. A. O. 
SilepçiUk İşletmesinden 

HOP\ ıleb mıı 10 ~la' ıs/ 19~ tarlhınde f •lanbul'dan 
hareke r. hmır c u~ra\ıııak Ceno\;ı, .Mar~ıl)il \e Bar•elon li· 
man arı ıçın \c donu unde de '1anıba. Ceno\I, Napo i. rı
re lımanlarına u~l'a\arak İzmir \e İstanbul'a) uk alacaktır. 

Sa} ın Yuk ahıplerınc ı an o'unur. 

\lufa, nıalunı.ıt 1çın 4R763, 43872 'e 44864/73 nııma· 
ralı tc efonlara nıuı acaat cd. mesı arıolunur. 5464 

i LAN 
1 - Ankara, Ka~ eri, h onda istihdam cdı mck üıere as· 

il maaşlı H~ aı.amı 2j0 lıra ucreth ka) ıt 'e kartek.s memuru 
alınacaktır ., · 

2 Ta ıp o an arın 788 sa) ı ı Memurin •Kanununun 4'un· 
<'U • nrnddc ındekı nı elıklcı ı ha iz olma ı, en az orta okul me· 
zunu bulunma ı ~artt r. 

3 - imtıhıın orta oku' der erlndcn Tıirkçe, Tarih \e ~rit 
matık'dcn oıup Ankarada Ordu Donatım Oku.unda 10 ma~ ıs 
1954 tarıhindc aat 9'da ~ap•Jacakur imtihana geliş '<' gidıs 

dı erıııl' aıt o acaktır. ı 
i e atanma.,ı hal nde atandıgı ) er~ kadar bılcum e ma raf kcn ( 

4 - 1mtıh3nda mll\aIIak olanlardan istenilecek belgeler' 
lmtıhan merkeılnden alınacaktır 

5 - lstck'ı er tahsıl durumları,la ücreılı \'C~a maa,lı ola· ( ,. 
rıık :ırmek ıstcdıklerını dılckçe ennde hclırtccek)erdır. Bu 1 
dılckçelrr 8 rna) ıs Ul54 tarıhine kadar Oı dudonatım Okuluna 
s;bnderı mı. bu unacaklır. (55U - 1:?311 

' 
MIHÇIOGLU ~KOYU T0RK!;•

4 ARKADAŞLAR! 
0 

l TD. O: , 
İıtiklAI CaddHI 118 - , Tel."' 42'485 Telgraf : Konfor.,- ıstanbul 

Otomobil ı lastikler:inin : en 
. . . ,, 

ıyısı 

GOOD- YEAR FABRlKASlNIN 

KARTAL . MARKASINI 

TAŞIYAN LASTIKLERDIR. 

En -y_ük-sek· kalitelotomobil lastikleri ıçın 

Emniyet! edebihlc-eğiniz l mar:ka / _ 

GO~ooA'iE·41l 
- RIZASIZl_OLA~AKJENl_UZUNlöMüRi_::::::---..... 

~::"'-----

AMERiKAN 

RD . 
BUZ DOLAPLARI ~ ~, 

~,, 
,.U~,,. 
JJ 

: D 


