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Tür - !ugosl v 

1girüşmesi başl 1 
Mareşal Tito Anıt -Kabir' e çelenk koydu. 
Bayar misafirimiz şerefi~e bir ziyafet veı·di 
Ba,T r ve Tito ııutuklarında Türkiye• 

l'. il, I'. Genel Başkanı i 1 .. .. • 

i,~ İnönü, c:;:;:·p:·;;;~·;;;·;; ve 
Yueoslavya dostluinndan bahsett• er 

•• r 
An:ıdolu Ajansı 

Ankara, 13 - Cumhurbaşkanı Cc al Ba- ı Bayar' la Tifo' nun )ar·ın dınetlisi olarak resmen memleketımıı:i 
zi)aret etmekte bu'unan Yugo.,l:ı\)a Fcdera-

Nutuklarl " lir Cumhurı)eti Cumhurbaşkanı l\lare,ıı. Jo

l\lcclisi Ba~kanı Refık Koraltan, Ba bıı'kan 
Adnan Menderes, Yugos a\•ya F.?Jcrat.f Ha'k 
Cumhuriyeti Dışiş!eri Bakanı Kocıı Popo\iç. 
Dı.if eri Bakanı Prof. Fuat Kôpru.u i c mi
safir he) et !ıza'arı \'e Dısışlerı Bakırnlıf:ı ileri 
ge enleri hıız.ır bulunmus'ardır. Gerek yemek 
e.,n:ısınd:ı Ye gerek c ) emeği mıHcakıp görüş. 
me er ) apılnııştır. Üğ'cden sonra l\lare~al J o
sip Broz 'l'ıto, ikıımet'erine tahsis edilen 
Dı ışlerı kö,kunde Ankara'da nkrcdıte bulu
nan dip oma tık mıs) on şef cı·ıni kabu. etmiş-

. iktısadi fez·ni açıkladı .\nıulol ıı .\1 ı-ı•ı 
Ankan 13 - Cumhurba~ka:ıı 

Celal B:ı)ar \e ba)an Bayar, 
ı·csnıen memleketimızi ?.t) ar..:t 
etmekte olan Yugosl:ı\) a Fede
ratif Ha'k Cumhuriyeti Cumhur
ba5kanı l\lare ::ıl Josip Broz Tito 

sıp Broz Tito. bu sabah saat lO da. bcrabcr.n
de Yugos'av)a I<'ederatif Hak Cumhc:-b·etı 

Dışislerı Bakanı Koca Popo\iç o'du :.ı halde, 
aliz Atatıirk'ün anıt kabrınc gidc>rt '< bir <;r
lenk koymuş \'e ilıtıram duru ur.dl bıılun.~u1-

tu r. !ılaresal Tılonun anıt kabre gc ı; \ e av
rılışı nda bır askeri kıta selam rc.,ın1 ıra l't· . ı lııönü, C.H.P. iktidara gelir e, Gelir Vergisi cezalarının 

~~ bir defa için affedileceğini. diO-er veroilerle birlikte bu . . d b b 

erefine bu ak ıım saat 20.15 de 
Çankaya kô.,kundc bir ~emek 
\crmişlerdır. 

Bu yemekte Yugos avya Fcdc
ratıf Ha k Cumhuriyclı Dı ı.Jerl 

miştir. 

Mareşal Josip Broı Tito bu.,:i:ı öğ'e ~ e:ıv·

ğini t:umhurba~kanı Ce fıl Bıı~u'la busu~i 

surette yemiıılir. Bu ;,emekte BJ\U-t M Jle~ 

tır. 

'\ ugosla \ gaze teleri 
Be.grad, 13 (.\.A.) - Belgradda lntis;ır 

<Deumı Sa: 7 Siı: 6 da) 

re 
•• vergınuı e İnçelenerek kolaylaştırılacağını söyledi 

... • H.ı• • 1-'ideı•i «İşceı•e11 ve iş 11lfl11l111·111 111ii11ffsebeıleı•ini 
tılıe11kli .... ,.,. ~ııı·e .. ı t . .... ..... I • 

Bakanı Koca Popo,iç \C misafir _ _ _ __ _ 

h~rc~a.ı~~~~ıR~[~~u~0~;.:~~~~~; Gu·· ııey Dogu Asya' hı·r 
bakan Adnan Mendere , Bakan- • 
ar. Basbaknnlık mu tcş:ın. Cum 1 

•~ ·'7 • e a11.: ·1111 et11ıetıe ııgı•aşacıığı.~» ı edı 

hurbaşkanlığı umumi kAtibi, Oıı; t k•ı ,... tı 
iş'eri Hakanlığı umumi katibi, savnııına es 1 a 

( l>e\ anıı Sa: 7 Su: 4 ılc) .,, 
-0--

Dün Londra' da yayınlanan tebliğde, lngiltere ile Amerika, 
1 Çin Hindinde komünistlerin faaliyetlerini esefle karşıla-

-----------
1 

Çil P. Taksımdeki :Efta'ipo 
Gazınosunda diin saat 17.30 da 
bır siya i toplan!.ı .}apnııştır. 

l 'l'op'antıda C H P. Genel başkanı 
hmet 1nonil bir nutuk soy emiş 
ı~. Havanın \ajiışlı olma ına ra~ 

.A) dın H. ı• . ada~laımdan A 1 Zulı tu l rn
1 

n al)a n. P. adaylanndan Dr. Kotaelı D. P. ada)lartndan 
Burhınetiin Onaı Sadettin Yalım · 

~fı Bay ııdı lık Sergteisi seeim 
~~ ~ 

~ P opagandası sayıldı 
otl y/ üt'ksebk Seçim Kurulunun kararından sonra sergi Eskic:ehir'den 

lf. s an uf' t" ·ı · " zo~r ti/il . 0 g~ "'mı!e.cek. Kurul aynca, siyasi toplant,/arda par-
Vf ~ erın ellen~de dovızler taşıyomıyacakları hakkmda İstanbul 
pt~ Seçım Kuru/unun verdiği kararı da bozdu 
~ nu, 1 1 Mıılıablrimlzden 

k nk ra 13 - Ba)ınd r ık Ba 
Y~~ıı:~ tarafından hazır an;.m 
J:isi :~f"etındc- Bayınd ıı lık Ser 
edıl k en Esk eh'rcle 1eşhh· 
p ~~ tedır. :Esk eh r C. H 

., l~na da e kurulu eç m kuru-
ınUrac t ederek btt " 

ı:uıın Pro d -olduğ Pli" n :ı mnhı)etind 
kurul unu ıd? a etm' tir. Scçım 
ı:ne u hu raı reddetti ınden 

ı. e e ~uk ek set m kunı una 
he t r !mı l' \' ır. 

·ı ı.J :ınev~~/k. se~ m kurulunun bu 
ŞW _ akı :kararı o ledır: ·Ba 

illdt 
ınc 

1 9 

ı rl 

- - . ~ 
Yeni bir Yazı Serisi - ................ 

Kuzeydeki 
B·ek çilerimi z 

Tl NÇ YALl\JA~. ' ATO' 
nun \e Noneç hukumct•ı . -
d l ' 1 nın 

D\ c lı olarak yaptığı çok 
enteresan bir ey hallen 
donmu bulunu\or. ç0 ya. 
kında nr re ba lı}ncığıınız 
bir ) azı . r risindc 

* Paristeki N \ TO Mü
dafaa Kolejini ve 
Muttcfik Kuvvetleri 
Yiı ksck Kararg5hını, 

* Nol'vcç Ordusunun 
maııc\ raları nı. 

* Norveç, İS\CÇ ve Da
nimarkayı biıttin c>n
leresan ve bilinme
) en taranan ıle önti
nuzc serecek 

COK YAKINDA ........._ __________ _; 

~ n~ırlık B~kanlığı tarafından 

1 

hb elinde olduğu bro~ürlerin 
tert~p edılm s oldugu vılAyet.çe tcıkıl(nden anla~ılruıştır. 
bıldır ;en ;,urt hizmetinde ba- Seçıın propagandası yapmak 
:J.ın~ır ık adını ta_sıyan ve ltfilen ) etki i milletveki'i seçimi kn
r.s~ı ehırde ıesh'r cd len sl!T- nununa göre mü a\•i artlar i-
gının seçım propa«anda 1 ma- 1 < Dcumı Sa: ': Sii: 7 de) 

Tekirdağ'da D.Parti 
iciııde hizipler 

tnmn \ .. ARPAD 
V!TAN l az.ı il~ elinden 

. Çoru _12 ?\ı:>an - Tekirdağ iP. nın iki ada)ı Dr Zckaı 'Eraıa 
'!::ıyetının 6 ı'çe mdc Halk Par- man \C Eczacı Necmi Arman da, 
lısının <'n faıla Çorluda şansı o'- bu çetin mUcadele:Ji kabul ctmış 
duğunu D. P. lı er de açıkça soy. olarak. biıtıin gıiç eriyle faaliyet 
leme.kten çekınmı~or1ar. 28 000 ı:osterıp ~eçmen eı i leh erine ka 
S?çme~i olan Çorlu'da 1950 se- zanmağa çalışıyor'ar. Halk l 'ar
ç:mıerınde bu mıktaı:ın Y.Lizd~ 601 tılıler, Tekirdağ merkez ilçesin
C.H.P. :,c tc\(~th ctmı~. Kend ılerl de de kcndı erıni sanslı göriıyor 
bu nuktarı 2 la)bta a garı yUz- ıar ve 22.000 kadar eçmeni olaıı 
de 75 e çıkaracağıı dıyor'ar. D. m~unıı s a: 6 su: 6 da> 

--- --

Al\tir.AL .ALTl:-tCAN - Blı·leşik Amerika) ı resmen -ıi) aret 
etmekt e olan Turk Deniz Kuv,etıeri Komutanı Amiral ~adık 
A ltıncan < agda) Wa hing1on h3\ a alanında Amiral Doııald 
• B. Duncan tarafından karsılandıgı ırada. 

men b n ere~ kış!mn iştirak et· 
liği topl. nlıda inönli~c buyuk 
tezahü at yapı mı tır. Bu arada 
zab lan n bu) uk ga~Tel'erine 
ra,.:men I' r ı frr durmu~tur. 

İmınuniln nu Ui:u dan once, C. 
H. P. lllcr hopar orden D.P. b~
yuk crinın İnonli hakkında soy. 

(De,·amı Sa: 6 Sıi: 1 de) 
-0--. 

illerde seçim 
Faaliyeti 

nusıısi l\Jııhahlrımlzdrn 
Orgeneral Zckili Okan 

1zmir 13 - C. M. P. genel Q 6 1 
idare .ımruıu bugün partinin Zekai kan ene 
İzmir il kUTUluna çektigi b'r 

t<'l"rarta c. M. P. nin İzmirde Kurmay Başkan 
<'Çiml<'re g'rmi~ eceğ!lli bı'd r 
mı 'e buna "'ore hareket edi' 

dıklannı 

1 
Assot:ıa Lcd l' r~_ss 

Londra, 13 - Bıı-.c~ık .Arneı ı· " 
ka Dı~ı~ eri Bakanı Fostcr Du'-
e J e, İngı İL de\let oıdamları a-

l rasında )apılan temasların hı. 
tam nd ne rcdı'en mü tere,; 
tcb'iğde &ö~ c dcnı mckh:d r: 
Cenene konfcran ının arıfc,,ın

dc Çin Hindi'ndekı komunist kuv 
\ et erin faaliyet erini bu:iuk bır 
harb çapında genı.letmekrı'll el sefle kar~ı'nruakta) ız. Komlinı~t 
ku\"Yct er Uzakdoğuda Laos 'c 
Kanıboç) aj ı işgalden sonra şim· 
di de bizlerin tanımıs olduğu 
do,t Vietnam hükumetini devir-
ıııeJ e çaıı~maktadırlar. Kı u'ları:ı 
bu faaliyetı )alnız sn\·aş Mlı:e
sindcki de\ 'etleri tehditle knl-

<Oe\3mı Sa: 7 Sıi : I de > 

bildirdiler 

ıne ili • tem' t r. c. M. P. 1 i- Vekı·ıı· oldu 1 
dare kurulu ~ann abah topla-
nacak "lic genel !kurulun telgra ııusu t '.\ıutıablrlmltdrn 
fı uzcr'nde gorü,me yapacak- Ankara 13 - Emcklı) e ay-1 

iugıltere Dışi~leri Bakanı Eden Amerika Dı~i5lcri Bakanı Dul· 
le 'i J.:arşılarkeon 

1 

tır. rı an kurma'' ba kanı Oıgcne- j 
İlgili'rr·n irade· elt'gine gö- ral Nun Yamutun ~erine ikin

re. parti l<' l ı atının en geç o t b kan Or.,enerııl Zckiı 0-
hırak hın ı·de kurulması C. 1\1. kan 'ekalc en bakacaktır. 

( Deumı Sa : 6 Sıi : 4 dr) Ögrend gımızc- gorc-, )uk.ek 
-O- komuta he)etınuc bau dcgişik-

D P ki d 1 kler yapı ac·ak, gNı<'l kurmay • • yo amasm a baskaıılığınn Zckn Okun. ıkın 
ci baskanlıga Or,:cncral bdül 

K d I• f kadir .Seven. ikmci ordu .komu azan 1 p a IS eye ~anlıgına da Korgeneral Yu uf 

Giremiyen adaylar 1 Adil Egeli gcu.~i'ccekt_i_r,. __ _ 

Yoklamada kazandıklan ha1- 1 

de D. P. genel merkez.i tarafın- ı 
dan li eden çıkarılanlar: 

Antalra: Sadık Eldem, Ahmet 
Tulgay. 

!Bursa: Ali Memduh Yilce. 
:Bilecik: l.utiu Kırık.kanat . 
Çanakkale: Halim A'~ot, lu-

<Dt:\31111 S:ı : 6 Su: 6 rla} 
--0--

.O. P. lislesine 
Giremiyen eski 
Milletvekilleri 
Demokrat Partinin aday liste. 

sinı diın 'aymlamışuk. Geçen 
de' rede mılleh·ekılı iken bu 
oefa D. P. 1 stcsınde adları bu
'unma} anlar şunlardır: 

Se fıhaddın Adil (Ankara), 
O>e\'amı Sa: 6 Su: .t de) 
-o-

Sendikalar Parti 
Afişi islemediler 

İ{QVRULMUS 
NOiiUT.-ARPA 

TOZU BULUNUR 

i taııbuıdaki ka h\ c ılarlıgı üıc
rınc bazı dukkanlara a ılan 

le\ lıa lardan biri 

12 bin çuval kahve 
Dağıltldı 

Aıı:ı.dolu Ajıı.ns ı 

Ankara. 13 - Ekonomi 'e 'l l· 
Partılerin seçim propa.:;:andası caret Bakaıı'ığıııdan tebliğ cdıl

na aıt afı5lerıni sendikalara da miştir: 
gondermelerı üz.erine Tıirkire J ;;ı lstanbuJ guml'llk cı inde nıev
çi Sendikaları Konfcderas)·onu cut kahvelerden bır ' ı::.mı, .nun
ıcra he) eli bır be) anname ya- zam kontenJan \'erılmek s;ırc
) tnlamıştır. Bu beyannamede tı~·c, Ankaıa, Anta ~:ı. Çorum, 
ŞO)le <lenılmektedir: Edirne, Eskisehır. l;aıi3ıılet'• İs-

d ler ne suretle olur a olsun tan bu • Kırk arelı, Kocaeli, Kil
milll menfaatlerin icabı olarak tahya, Tokat ve Zang~.da • Va· 
endikal:ırı mızın sı)ase~ dı ında lilikleri emrıne tahsi:. olunarak 

bırak ılmıı'arına hıirmct etmek keyibct adı geçen 'ı a• ct'ere 
(De\3mı Sa: 7 Sü: 6 da) (De\3mı s a: 7 s u: % de) 

IAfganistanın, Tür·k - Pakistan 
Pakhna katılma teşe!>büsü 

Washington Büyük Elçimiz böyle bir har~ketin 
Türkiye tarafından memnunlukla 

karş,/anacağmı söyledi 

Assubay F. Işıkçı 
Bir alet icat elli 
Milli Sa nınma B:ıkan'ığı tş

lanbul temsıl ·bliro undan b'l
diri!diğine göre. ns:.ubay ba çıı
\ us r'ah. ettin l~ikr:ı tanfında:ı, 
doldurulmuş tank ve diğer a
ğır makiııelitilfeklenn 'c hııfü 
top aTın uzaktan t·cfleks nı an 

<Devamı Sa: G ~ıi : 7 de) 

o o 
D CJO 

ı=:> 

.ıuoclatrd r ress 1 
" a ıin0ton, 13 - Türkiyc

nın \\ ashtngton Büyükc!çlsi J."e
rıdun Cemal Erkın dün \erdiği 
be) anatta Afganbtanın Türk -
Pakistan Paktının ~eni bır iıza
ı;ı olmak için .ı:iri.,cceğı tesebbils 
leri Türkil'cnin memnuni) et:c 
k:ırsıla) acağını söylemistir. 

Pazar günü buraya ula an ha 
berlere ı:ôrc Paki:>tan Ye Afga
nistan <lıs sb asetleriJ le ~.ıvun
ma meselelerini blrlc~tir.ncJ e ka 
rar H~rmi5'.er 'c bu hu~ıı~·a mu 
z:ıl:erclere başlanıı.:::lıırdır kı. ~u
nun bir konfedera,:rnna do~ru 
gitmekte o1duğu anla ıımııktadır. 

( De\'amı sa: 7 Sü: 3 de > 
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t:H, . . ' 'RE 'il Na 0\ZE 
HADİ / t-4ROİ 

ALI.AH P.ıZRSI 
;ç_i"' REYİNİ si VERSEN 

VER5EN 
YOt( MU .. 
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- EFENPİM 
- ESTA6ruRuul'lıı 

~'y FUYtNİ 'VER 

o 
OCJD 

N'OLUR - ? 
5RNKI -. 

R.T.e.J 
VE'<... 

,_.. 
'VER. 
REYiNİ 

AL 
Eı.J""'İ 

'T trt.P 

VfRE:(ECtİN 
(;'İR 'REVUEH 
1(01'1'-UYORSJI N 

'IUH SAN~ .P 

c::::ı 

D O 

~\til.ıı mc elesia 

Gangster 
N. Kubat' ın 
Duruşması başladı 
Gang~ıer Na if i<ubat'ın mu

hakemcsıne dlln il. nci Ağır Ce-
1.11 l\tahkemesinde ba lanmııillr. 
Hü\·i~ct tcsblundcn sonra oku
nan Sorgu lliıkım:ı~i kararna
mesinde Nnı:ifln suçlan soyle 
S3) ılnııştır: 

l - 22/9/931 tarihinde ..ı\ş:r 
ıoeumı Sa: 7 Sil: 1 de> 
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.. 
Yunan Beledi ecileri Vç yerde 

dün gittiler \ e~llkoy )leteoı-oloji is- ynu·n"'şeıhgrı'm•ıı. ·d·e ?ç "!an .. gın 
tas) onunun tahminlerine u J 

Şelırımız<le mısafır ·bu unan Yunan Beledb e he) eli şere- gore. lıugiııı elıriınıı , e l vakası olmuştur. Yedıkule, De· 
fine Patrık Athenagero tar, fından Patrıkhanede bir z!;yafct cıuıında hıı\'a bulutlu \e mirhane caddes nde 18 ayılı 

A m c r i - r l'AZAX: 1 !erinde buyuı: \Crılmiştir. Yemekte 'a i Goka~. Şehir l\lcc'isi Baskan Yeki!· Islı, onraları aı bulutlu ge- Tiirk Anonim Şirketine at ip-
kalılar İ· 1 1 bır he)ccan ya 'erınden Ferzan Aras, .ehrım,ı:ın tanınmış Türk \e Yunan çeccktir. R!lzg~rlar kuzey 1 ık fııbTıkasının elektr k motor 

k ncı dunya }\T(Jftf• raımısıır. Glın- t:sıyetleri hazır bulunmuM r. doğu yônlerindcn kuHetlı- leri kısmından yang n çıkmıE. 
5ap•ı i•·ın· KSEf du· zlcrı· cı\ar ce e ek h ki ğ "atı kısmen 'andıktan sonra .,. " ..J Karşılıklı be) anat•ardan onra Pırc be edı) e ba~ka"lı, cc • a\a su·a · ı ın- • " 
<le atom bom 'erlerden gelen da düne nazaran harir bır söndiırülmuştür. 
bası imal et- ------------------------- ınsanlarla nu. ikı mi' et arasında munıı ebet erı bozma yolunda hiçbir seve )ükselme olacaktır. Mecidiyekô)u, Estepe. Ka 
meğe mu\affak o'arak bu bom de olduğu duşuniılürse 1 mnrt fusu dokuz buçuk mıl)onu bu miısaade ctmiyeeek erini belırtmiş \e 14-17 ya ırı arısında Dün en \ iik ek hara- ranfil sokakta 53/l sayılı \e 
bay 1 Japon aTa karşı kullan- 1954 glınu tecrübe ed en h'd lan New York ,.ehr, Mancha _ 50 Türk çocuğunu kendı erının mi ııfırl o:arak Yunanistıına ret derece ı 8. en diı ilk iki katlı olan e' in bir odasın-
mışlardı. 1949 •en es nde SO\'- rojen bombasının tahrlp kud tan ada.sın da toplanan nüfu u dn\Ct etmiştır. Bu arada :n rıca \alı de Yunanıstana d3\ et ... 4 olarak J;a~ dedılmi tır. 1 da mangal devrilme · netice 
~·etler de atom bombası yap- \'et' hakk nda hır fıkır edin - Neı;. Jcrse)e kadar naklede- edılmıştir. He~ et dun saat 17 de Ye ılköy hava a anından ka:- sinde bir yangın çıkmıştır. E\ 
tılar. Başkan Truman 1950 .u- leb' l ir. b imek ıçın en az bir haftalık kan bır uçak 3 mem e'<elintiz.den a~ rılmıştır. kısmen )andıktan sonra sôndiı-
ıt>atında hidrojen bomba ı i- 10 Me~aton ktı\\etlnde bir zamana hı'yaç bu undu un- K •• .. k h b J rü'ınilştür. 
malı üzer nde çal şılma ı ıçın hidrojen bombası dôrt mil dan New York hiı a heyec::ın- D 1 k B' ucu a er er Çam'ıeada Çatal sokakta Mu-
emır verdi. Ve Amerikalı ar • 6436 metre • kutrunda 50 lı saatler ) aşamnktadır. Şehir l:•il 1 esir ve lf in(aat ~- _ - rat Hatunoğluna a t •ki katlı 
tarafından yapılan ilk 'hidro- mil karelik b'r sahayı )'erle ha\'a koruma teşkilatı başka- 'f * BakırkOrtın ikıteııı köründen ahşap boş ve harap \ aziy ette 
jen bombası Uzer nde esaslı bir etmekte; sek z mil kutrun nı Herbert O'Rrien: Bu vn- uı d ..., s h d lf Haltı Vn•tns aynı kOyd'n Ncb•h•~ ı olan evde de ~angın çıknıışlır. 
şek ide çalısmakta oldukları da 200 mil karelik bir sa- z.:)·etıe bir hava hiıcumu knr ı u aga a as 1 n a a 1 n kaçırmıftır Sanık arınmaktııdı: ltfai) e yangın yerine gidine -

ve 
Ne oluyoruz ~ 
İı.mMn Kemalpaşa ~ N 

nın hır J,..ö) iınd~ ~ 
lan Demokrat Parti 
gınde bir arbede J;O 
kırk beş dııkika siircıı 
gada 11 Demokrııt ~ f'raı 
ı Halk Partili 'e b 
darnıa ağır ) araııınnı* 11 tı 

iktıdan tutan gaı;ı n' 
gore kabahat Halk 

1 
t)nı 

lcre. muhalefet gıııt <a'lu 
ne göre de nemokrsd nur 
tılılere 'iıkletilmcktr rant 
çok bU;raf da\ raıııııı /anaı 
telcrln ~ aularındıırı ~:r.:le) 
d i eH ela ha fazla ıtıı ti aca 
tilıl;rin ebep oıdukl• Fal 
~Uııce~ı dogmaktadı'· an 

Bununla beraber. rıı• 1• dt 
•ırmı dımız. kabahatin ıııı01 ' 

1 

bilin ı) OT idı. 1\lalenkor 9 ağus- hayı "Ok aııır b T şekılde tah- cısında •sehrı tcrked niı~ . de 

1 

* Türkiye Oözlükçüter D!!m~ 1 
A· ve kadar harap ev tamamen 

.. 0 w • K d B 1 d u.ları lllrın aaat ıO'da BM()ğlun:takl . . . I 
tos 1953 günü \ erdıği b' r de- rıp etmckıe; on dört mil kut- ~ip kenara _çe~ılmekten ba ka ar yag"' f Ü un u mrrke:ı:ıerlııdc toıııanarak 67~ bln il· yanmış \e çokmu••Ur. E\' · 
meçte. h 'drojcn bombası ima- runda 600 mıl karelık saha)ı yapılacak bır 1~ kalmı)Or• de- ralık tahsil tştnı ıroruteceklerd r. 1 gortasızdır. Emniyetçe boş bır ı 

tarta olduğunu ıı.raŞıı aı/ 
değildir. Onu, ala1'D. er 1 

kanılar elbette yapıır J c~ 
zim iıstüııde durnıak ~t 

1
:-e 

ğmılz nokta, kabahat , g 
rafla olursa olsun· P, 1 r 
ıerlıı bırblrıne ko rıı: 1 an 1 
dcrck kadar keli 1 '8)ııi 
ka) betmelcriılır. 

1
° 11 li inhısarının yalnız Amerika- olduk"a hasara uııratmakta , e mıştir. D'ğer bU• ük Amcri- ı Balıkesir 13 - Bu"lİn ehr i. Kadıköy ) oğurtçu Paı·k yo- *" Fatih MUrflt Soknk 11 n•ıma-1 e\ de yangın çıkması sebebi a-

" 6 , rtda otu,..n Ali ÇuNıcı'nın t inde d 
Jıların elınde bulunma) ıp ık en 25 mıl kutruna kadar olan sa- kan şehirleri de hidrojen tch mizde lddetli b r soğuk b:ışla - !undaki 85 sa) ılı arcada b r ın- earar eattıtı ö#rcnıımış ve yıırıııaa :ı ı astırılmakıa ır. 1 

ıılO uğu 
Sr.çıın, demokrıı~ azı 1 

d !erinin de bu bombadan i- hada da etrafa saçuğı ateş- l•ke i kar•ı bda ne şek ide i mı~tır. Kar;> ağdı mıntaka ı ı e •aat çin tem 1 kazan ı~ç lcr- ramıtda, odasında ıedırııı ııı t.nda .,ıı 1 
mal etmış olduklarını açıkla- ]erle zaral'lar '".apmaktadıT. korunacak arı me e esınl u- Konakpınar bucağı ei\nTtna den Mehmet. İbrah m \C İzzet. ram PJırar buıunmu,tur. rAhkıkau B' k d 
" J' i d ' 'k d. başlaıımı.ştır. ır a 1 n 1 
'UI. Am ral Strau 5 gazeteci'erin zun uzun munakn.a eımekte- kar düşmiıştür. hm zde n an uzerın e \ ı tor:;a yazan ort * Gözttı>c Tepe Sokak 2 ~ nuır.a-

lcnbıdır. Millet irade ~e) a~ 
teıliği gibi kutiıın',ı i tıG 
göre cçınıi kazanrııt ertı: 
, ardır. ka~ betmek ti n d l\13lenkofun meydan okur- sorduğu suallere \erd ği ce\ap dırler. a)ı ortasında kar )ağdığı ılk tane altın bu mu lardır. Altın rada oturan oro11 un evıncıcn eo do ı 

~asına yaptığı bu açık ama ta biıy{lkçe bır hidrojen bom- Hidrojen bo nbalarının in defa glSrUlmekted r. ar a\cılığa teslım edilmi;, tah !~! ~~n:':~ı::;:.k çalınmıştı:. Hll'• Kendini afe(ledi ı) ası partilının btr 1 n' ! 
tımali de ogul:kaıı ı i:ar· 
miital.uı H' ıinccreıı .lbi)ı 

Amerıka), harekete gerrdi. basının bit' şehri tahr p etme- ıfılBkı mer ka har c ndekı Clııdağ'a kar 'ağdı k kata başlanmıştır. * o.ımrtık Tarırr. Knnununun tat 1 
Amer kanın ve serbe .. t diınya. ğe kafi olduğunu oylem.şllr. memlckctleTde de tepkıler ya. Buı a rn (Telefonla> - Bu- Yeni Teknik okul blkatıyıa ııırııı ha ırııı.ınra devam e- ll•ısusl MuhAblrlını1dtıı 

nın selfımeti iç n Amerika 'ı- ratmıştır. Hind .. ııııı Ba vekı- günkiı )ağmur \e oğuktan on h kk d dllmcktedır. Du aradı TUrl:I>• rı-
l:ır bu tahr pkfır ilAh sahasın- 'fek kurtulma çare 1: ra l:ludağa )en den kar )ağ a ın a sorulan sual caret Oda arı nırı :ındc )apıl:ın to;ı 
da Ruslardan daha Ü tün bır ehri terketmek r Nehru, atom imal cim yen mağa baclamı" \>C kar şehrin ı. 'J'ekııık ~\nİ\'er ite ine ba- lantıda eski ve )eni ı;UmrUk tarı:e-

rııilletleri atomik sıliih'oıın ge· " " 'U ~ ıerı arasmcıı anahıar roıunu 0)1111-
durumda bulunmak mecbur) e l •şt ' rilme-ı işin : proıe to et- alt tepe' erine 'e kenar mahal- lı ~ enı Teknik Okulun ııçılması ~ acak bir cetvelin hazırlanması. <lı• 
tinde edllcr Rusların yapma- A m'ral Straus 'un hidrojen lelerınc kadar innı tir. Bir ta- do a'I vle Türkiye Yuksek Mü tlcıırct rctlml tatbikatının yeni Cl•ım 

b b h kk d t ıı me11e davet etmektedir. ı· ng·ı- ' " 1ık T ıı K ·~ ı d ı ı ğa mu\aUak oldukları h;dro- om ası a ·ın a yap 16 1 6 rafta kar. diğer tarafta şehrin , hcndis er Derneğı, Tekrıik ünı r ar c ammıı e~a arı ar~ n 
j b b h d basın toplantısından sonra ga , l z işçi milletvekilleri, bıı gibi . . d ... h k b de yUrUtuımeaı hususu ıı:öru~uıı:nuş-
cn om asının la r,p ku re- tecrubelere bir son \erime- ıç n e "a ar büyu lr tezat \eı·s'tc Rektörlügüne \e M ılli tür. 

ti hakkında knt'ı ma Cımata zetecilere 17 kn ım 1952 günü ıni ve atom k \C h drojenik teşk;l eımcktcd r. Şeh rde ıd- Eğıtım Bakanlığına bir tel,..raf * Koca nngıp Paşa ilk Okuıund 
ıSah p bu unmamakla beraber En netok'da hidrojen bomba ı ılu"' hlaı·ın lJlu larara ı kontı··•l detli oğuk hüküm ürmcktc- çekerek kcndılcrinl ynkınen il 1 bir çoC'Uk kuıuphıncııının te ı:ıııne 
S ti l d b 1 b ı nfı ' ak ettiğı zaman çekı'en v d karar verıımtştlr Klıttlphaııentn 23 

O\J.C erın e ın e u unan u altına alınmasını 
1
• l"mekted r ı. gılend ren bu konuda muphem :;ı 311 çocuk sarrnmındın enci ta 

tt b b b b renklı bir f !m nosterılmİ tİT. ' k 1 b h çc~ı en om a 'iC)a om a- ler. Japon ,.eueleri Vatıkanın Bir yavru bog~ azına ·a an azı usus arı cernp an-
1 
mamıanıuak ba~ram açıımaıına ga~ 

ıarın Amer kaıılarln l mart \e Bu flmde ; hıdrojen bomba- .. d 1 · · ti ret e<lllmekttdlr 
\C diher ın an·ı kunılların ho- ırma arını ı temı r. · 

26 t 19"·' ü ı t ' b ının üzer nde infıUik etti •i I!> k k t k . • * 1atanbuı Erkek Lisesi Kuıtur mar .,.. g n er ecru e rekete ':C"me i zammının gel e me ı anmcısı Del nek, te gr. af a ı_ - Tek_nık 1 Kolu bu ... un sııat ı4 30 da okul kon· 
nttıklerl h dro e bom'-1 arı f~gulab ka)alığının bombanın " Ok l 1 ,, J " " J n ""' d ğini belırtmektcd rler. yüzünden öldü ·u n a ınan Oı;rcnc e r n ogre ıerans eaıonunda bır ouzcı Şiir o-
dere::e nde kU\"\>etlı o ma"I· patlama ı ı e beraber ortadan nim durumu. ıı _ G rı ş imt . kumn Yarışması yapıc:ı .ıır Yan·-
na lhtımal \er lememcktedır. .ka)bO duğu \e onun ~erınde fn .. Tz Dışi eri Vekı l' E- K rnglıınruk Kumoclaları so hanına tfib' tutulup tutulmadık mn, Erkek Lls Blyıc lıtaııbul Kıı: LI 

hır buçuk kilometre gen ı liğin den; korkunç hidrojen bomba knk 29 numarada oturan Cema !arı . 111 - Okulun ÖJren·m sü :~~n~~~ı~nd;·1r h~~u~:ıs:.sı~~e~a~~;:~ 
Tiidrojen bombasının de \ e 53 metre derınlığinde sının :>eni bir haı:p çıkma ını ı n 13 aylık çocuğu Nejat Ozba:; . re ', 1 \' - öm-cninı dcrece-i, I caktır. 
Tahnıı kudreti bT krater peyda olduğu \e önlemege ~ardım cdeccJı ( k )emek )erken boğazına ekmek vuksek öğrcnım olup olmadı~ı. * TUrk c rmh Cemıyctının cıoku 

1 t 26 t 19"'' .. bomba patladıktan iki dakıka rindedir. tıkanmış \e boğulmak suret ~le V - Okulun Yıld ız Teknık 0- ı z29unucun kkonndarre ••nmı,acr>ıııtıcn i .. t2ıısaattndFean-
mar \e mal .rr. gun- Ollla 5200 metre kutrunda re J I b k "ır.,. d n u " leri pat ulan h drojen ,- blmüştur. Hiıdı e hokkında tııh ,u unun ugun ı 0 6 .en m e kUltf'al!lde npllıı llktır 

bombaların n )apt ğı tahrıbat b r ateş topu me~dıına geld ğ · ı ) kıkata bıı lanmı tır. rece ne muadi l addedi l p adde 1 * Milli E itim ı.<uııur tşıcrı MU· 
husule gelen radyoakııv bu- ~ k k lk k il d dılnıı)'cccg ni sormu lard.r. cıur Yardımcısı ceını Kdktuna. be-

derece ı atomık ener11 i komis- utlnrın muhi.te yayı lriığı \e 1 ti~ ~ ~ Ba ır öy i o u arın a 1 raberıncıe ilk otrııum teııı •eıı 111 
yonu başkanı Amıt'al Strauss 16000 metre 

11
•1 faa , e Stra- Bir işçi kcıntcırdan llhttıın Ok)'a)' oldueu na111e dün 

t f d b ı b k ders kesimi Kartal bôlgMl okullRrına ııı.ıer ı. ttt 
ara ın an r rapora aş ·an tosphere kadar ) ukseldığı gö. 1 ~ düştü ve öldü tiklerde butunmu tur. 
EıscnhO\\Cl'C arzedilmiş 'e ra- rlilmektcdiı. ~merikan .,nazete • Bakırköy 'lçe~i kö) öğretmen -u-
poru mahr"m 1 •an \e u • Bonıontı Tekel B ra f br ka n ' o mıJ - Jet' nde ç kan ~ az.ılara naza- - \C başöğl·etmcnleri dün Bak r-
mui efkiır bıldırılmcsındc m:.ıh ran: stratejik merkezlere hid Vezirt\zanı koy rn Ilı eğit m memur'uğun- sında çalı an Bekır Sa\a ta~ın. 
%Ur "ortilmıyen kı ımları hak ro 'e bo b 1 k il k da toplanarak bu gc okulları. otomat k kantarı kontro cder-
a.ında AmTal Strauss tarafın J n m. a a;ı u anı ara · Hasan Pa~a· ken du muş 'e a r surette ~a-

iller Bankasının 

köylere yardımı 
)apılan Anı hUcum•arla bir ~ nın 30 ni an cuma gıinU der "-

dan basına ma ümat '\er im ı;. memle'<etın bUtün .. ıırJııııı bir- nın idamı rın ke ılme ine, 3 mayıs pazar ra anmıştır. 
· H d · b b t h ıs Bekir kaldırıldı ı ha anede Ankara. 13 (AA.) - 1 er 
· k d et '1 den len ~ 3ss 311 eHel buglın. 14 XI- ölmüştür. Ce ed' ınua ene e Banka ı Umumı Heyetı, Bakan-t r. ı roJen om a arının a kaç ant i"ındt'i tamamen man- tc ı unu bttırme tmtıhan1 rına ı 

rıp u r ' " egaton ı vedilebı'ecekıır Atom bonıb:ı- ba !anarak 10 ma) paz te 

' 
bl·r mıl• on k ıo tı ınıt tro an 1598 de Jlaılım Jla- • dE.ln adlı la b p morga kaldıı· .ı- ık:ar Vı fiyct, Be.edi~ e \e _ko) 

·e • ı • {9nndan korunmak için kulla. gunu b't'rı mc ne. 26 'e 27 
t ·ı T N T in nf !"kından san f'<"'a idam edihni ti. ııa nıa ına lüzum onnti"lur. tcmsılcı crınin i tirakı• le, lçı • 

- .. · ·• ı ıı nılacak , C"Ane 1 h Jkın bulun •. .,, nun ı günleri blitunlemc ·m ı - ' 1 " 
ha ıl ol n b r km"'iete mu a\i du11u sehri derhal terketmesi· an Paşa, dordıinciı \ezir'i· hanlarının yapılmas na kar,,. Yanlış Kur'cınlar leıı Bakanı adına mil teşar \e· 

la b"r m k) a ı ·r de o'un "' ken \'alde safi) f" ·uıı:ına bul kıli Hecaı TUrelı tarafından ırad 
~a~ta~ır. Amir~ e st~au ·un dır • hol rıı•;\f"l \ereceği \aıliııcle \e~~p~~~t da 1934 _ 1955 der toplatılacak edi'en bır hıtabe ı c açı mıştır. 
ba ın mensuplanna ) aptığı a- Jlıdı ojen bombalan bıılunaı ak lll!li ~ılı Kıı ıın a. yılı için 16 C) ül pazane 1 günü ı\ııkara 13 (T.II \ .) - Son 1 Ko) hunıl şahı ları he abı-
çıklamaya göre 1 mart 1054 •ı ecrubeleıinin )arattığı ) ı başlarında sarl aıı•t maka· ka~ ıtlara 'e 27 e) lfı1 1rnzaı le i gun erde bıızı Ar:ıp memleketle ı.n sAfi klırclaıı .n rılacak ı;, 50 
günü Bikıni'de infıliik ettiri- 'fepkilcr nıına gelnıi ti. \'adindr dıı - günU de derslere başlanıııhl r nden yurdumuza Bakan'ar Ku hı seden 64 ku~ Un fa~dalandı-
len hidrojen bomba ı on Me- rabiınıek H' daha dogrıı~ıı t bit edilmişt i r. ı ulunca kabul edilen elı'ııd \ e rı ması knrn!'la§lırılnıış 'e bu 
.gaton kuvvel'ndc idi. 7 ağus- 31 mart l!J54 gUnCi Beyaz Sa- nıc\ kiinde kalabilııwk ıçın şekle u~ mayan le\ ha halın de ya surct'e her köye 17.684.- lira 
tos 1054 gUnil Hiroşlma) a atı ra) da yapılan basın toplan ,\natloludaki l ük~ck nıenıu - 3 cıy içinde 2427 zılm ı Kur'anı Kerımlet·ın rr jz. tahsıs cdi l ııııştır. 
lan "e H ros ma şehrini yerle ıısı ve 17 kasım 1952 günü riyetleri satınağa, ehliyetine çift evlendi lıcc gctır d ği te bit ed ımıs ve k 
bir edip 78 000 ki lnın ölümü )apılan hidrojen tecrUbesine bakınadan faıla ıı:ıra Hrcn· bunları gc•ırcnlcrin tcsbı tl ci-1 Bcıtı Trakya omisyonu 
ne sebep o an atom bomba- a t fılmln gösterılme i 1lÜfus lerl ta~ ine ha lamı tı. nuı. Ocak. şubat \e mart a) hm bet ne "id•lmıst r . kuruldu 
sının 1/500 Megaton kll\"'iet'n kesafetı olan Amerikan şehir kın ıledikodularınn k:ırşı: 'çınde ~ehrim·zde 14 ü Adıı ar, Bunlar yanlış hareke \e harfi 

Yalde ultana takdim Cl le· ıaş. 58 zi Be) koz. 767 s· Beyoğ- des kıtab n ) anlıs okunmasına kı) e Mi 1ı Talebe Fedcra ) onu 
- Sizdf"n aldığını mebhığı 1 !06 ı;ı Bakırköy, 120 si Bes.~ Jcri iht i\a etmekted r. :ı.tukad- Ankara. 13 (Hususi) _ Tur-

KURTULUŞ Ajansımız 
Kurtuluş Cad. 191 de 

Hizmete Girdi 
Yalnız bu ajansta 

iLK 15 GÜNDE 
•20 4.954 Aksamına kadar hesap açtu·an.ar arasında• 

150 ALTINLIK HUSUSİ KEŞiDE 

Çeki ı~: 3 Ma) ıs 1954 

Bir kişiye 100 ALTIN 

Ayrıca her ay )apılan ke5ldclerc de katılarak 

rim. lu. 251 i Em nonü. 102 si E mc) dan 'crılmemek gıı) esiy'e 10. deHe birinci Genci idare 
Ceubını 'eri ordu. :Nlha. ) üp, 6~ şi Fat h, 212 i Kadı- toplatılmasına kara.· 'crılmiştir. Kuru'u dUn ı;alısma arını belırt-

~ et \'eziri azamın d~nıanla- köy. 44 Ü Sarıyer, 128 zi Üskll· Metro teklifleri miştir. 
rı birlr erek halk ara ındukl darda olmak üzere 11 e\lcndır- Top antı sonunda B tı Trak) a 
dedikoduları, Ha an Paşauın me memurluğunda 2427 ç ftin tetkik ediliyor Türk erının mese'eleri ile uğ-
tasra memuriyetlerini mu· e\ lenme akitleri ~ apılmıstır. Şehı imızde inşa ı kararla tırı- rasmak üzere de bir komısyon 
zayede)e çıkanrken <;arretti- I b an metro iÇın )apı mış o.an tek- kuru' ması kararlaştınlmış \' C 
ğl i · ı Yacı ir kadın sozler denın Pad ahı Y 'ifleri incelemek lızcre Bayınd r- komi yonun ismi ·Batı Tı·ak~a 
ıııtan Cçünr.ü Iehmedin :ın intihor etti ' ık Veka'etindcn, Teknık Ün!- Turkleri Komıs~onııı.> olarak tes 

nesi Safiye Sultana anlatnııs \ersıtedcn \'C J~lektrlk. Tr. :n. pit edılmiştir. 
!ardı. dile dusmekten kor- Kadıkliy Hasanpaşa Mektep \ay ve Tünel İdaresinden ııçrr 
kan Yalde Sultan, Jl:ı an sokak 12 numarada oturan 65 k inin işıirAkile l:unılan koınb. 
Paı;a)ı azlettirerek ı ediku- ) a ındaki Emine Yeşil.kaya bl- ~on bugiln kapa ı uıl'.f 'a yııpı l;ın 
le zindanına attırnu5 H: bir leğini jılctıe 'kestikten sonra tck' ıf eri açarak çalışmalar~na 
kaç ıun sonra da iılam ettir- kend' ni evin üst kaundan aşağı baslamı tır. 
mi~ti. atmak suretiyle intihar etm - Çalıııma arın iki haftaya l,3. 

ur. Hadise hakkında tahkikata dar neticeleneceği tahmın cd!l· 
başlanmıştır. mektedir. 

F. 1-'. TÜl.BE1'"TÇİ 

Vcıkıf Bcınkası 

Ankara 13 (Hususi) - 50 
mil) on lira sermayeli Vakıf !Ban 
kası kuru iması hakkındaki ka
rarname bugünkü Re mı Gaze
tede neşrcdilmistir. 

fzın ir 13 - Eşre!pa5anın 
mentepe me,·kiinde biıtiin ma
halle) ı ayaklandıran bir h!\dl· 
e olmuştur. Kara Fatma adın

da 40 ) aşlarıııda bır kadın e 
tekle1·i alevler idnde olarak e 
\inden fırlamış ve ımdat ben 
Şerif u•ta yaktı• dı)e bağır· 
mıştır. Bunun üzerıne ~ etı en
ler derhal Fatmanın clbi esıni 
soymuşlar 'e kendis n de çe 
ınl'nin altına sokmuşlardır. 
Muhtelif )er erinden yanan J:o'at 
ma cankurtaran ara bas y c has 
tane) e kaldınlmıştır 
Yapılan tahkikntta, uzun za. 

mandnnbcri Şerif usta ile ~a-
nmakta olan lfara Fatma. Şt'

rıfın c!ki karısını C\ e gct rme
sindcn ve kendısini de c\ den 
uzaklastırmağa çalı masından 
muıee< r olarak u tünti başını 
benzıne bulamış re sonra da kcn 
ılıni aıe,liyerek sokağa fır amış 
tır. Kara J<'atma i·c. Şerif U . 
tanın kendisını ateşledığ nl ıd· 
d a etmektedir. . 
lbni Sina 
Tahran' da amlacak 

1bni s na'nın doğumunun bi
ninci ) ıldonumü münasebetı). 
le Tahran'da nısan sonunda ıl
mi hır konnre toplanacaktır. Ge 
çen ~ ıl Bağdat' da yapılan top
lantıdan onra tert plcnen bu 
bü~uk törene dUnynnın bırçok 
meıııleket eı·ındcn 'e bu arada 1 
Tfiı·ki> eden de clelege!~r istırl'k 1 
etıııektedit'. t tanbul Uııh·crs ıe 
si 'fJb Fakülte i profe~örlerin 
den nr. Kanın İsmail Gurkaıı. 
Dr. Suheyl Ünver, Edebiyat Fa 
külıesinden Ahmet Ateş, .\nka
ra Tıb Fakültesinden Dr. Feri
dun Nafiz Uz uk bugün hareket 
etm ş:erdir. Tahrandaki kon
"rcden sonTa dele"eler Heme
dana giderek lbnı Sına'nın me 
zarını ziyaret edecekler. İbni 
Sina adına in~a ed.len anıdla 
kiıtüphanenin açılma töreninde 
bulunacaklardır. 

Turk delegeleri kongre) e teb 
lığler sunacaklardır. 

(;)($1" -----'li'D 

r 
6nc• YILIN 

3 Filim Müsabakası 
19 Niun 

26 NiıH ı Bu luUıleri •nulm•)ınıı 

~ 3 111ıvıı ~ 
~~'ATI.AS ~J!ıemısında ~ 

etmesi lazımdır. ini 
Ne ) az.ık ki bazı P nek 

ler digcr bir partıııı~ izler 
subıııııı adeta diiS!ll er i 
milletin ferdı gibi ıı~,r e ki 
te, iiyle sııyıııakt:ıdıf ,., icr.d 
P. lilcr, <'.11.P. ıııer 1 vur. 
tun diger ııart~lilrrr~ ıziıır 
tiırler 'e bu ıııubıır 

0 
ta 

rakların ~·ncukiıın ar. ~ 
bnkınıından da kıırde~ irnı~ 
iktidar hırsıyle ı;ıı ludiı 
karde•le ka\'ga etınc endi; 
de in canına kırmd• 
ınn ı kadar ıniina ıı· { 
sız olduğu kadar dil 
bıı· ~ey olamaz. 

1\e olıırnruz ,abu~~ 
cçımlirı. m;ııctiıı 1 

he tçe tecelli edecelı 
.sine gıire. kimlt'f k• 
ı;a kazansın, ilıtıdard• 
ı·nk \Cya ıktid·ıra gt 
olanlar ) nlıan<·ııar ,c 
ıııa nlar ılcğildiı'. 

I>eıııokra ıy!, polil 
'c paı tkıllği koıtl 
eklinde anla) ııı: ıardao t0 C 

bu zihni) etle hare kel fft i~aıı 
lerdcn memleket 'r. r ııı iç 
r8\ da değil ancak ııır• nudı 
ıür. Uluı 

llaııgi partiden ıek 
olalım. bırbirlmiıe .aeı 
mutedil. hatta ınns•1,~ t!r:: lı da\ ranaıım. 1n ali 
lıllhıı a Türkluk 

lfkiı 
le il 

emıeder. A .. 
~· .. 

Sadun G. Slı ~r 
o~ KELhnn·ı.C >İt 

,. tli 
Af~aıııstan I>oğıı P la, 

na gıriyormus... s: e 
!\ota meraklısı Jııl 'l 

i ~ıkıyor demek? .• • , ıuk' 

TA~irl 
-----~Aı 
(-TA Vi1'1 d 

14 :'\ iSAN' 1954 W 
ÇARŞAMBı\ I ller 

A \' 4-GÜX 30-KAS1, ap 
Rl l\ll 13i0 - l'\'fS/\N ad:ı 
HiCRİ 13i3 - ~ABJ-\l"ılı.al 

\'asa ti <U\ 
az., 

SABAH o;;.22 'ti l 
OGLE 12 14 a 
İKİNlll 15.57 
i\KŞ Ut 18.48 
YATSI 2l>24 
İ~IS!\K 033~ 

Gazetemize ı;önderil~ 
,.. reşlmler basılsın, 

ıın iade ""'ln•ez. 

~a •ı zata dönerek . BaJ>g 
•Ne guıcl b.r çıftıı 

İKİ ŞiŞE ŞAlUPÖ!\Yı\ 6 

300 ALTIN, 500 ALTIN, 

2500 AL TIN DA 

1000 ALTIN, 

Fakat şimdi artık snhne oynan 
mıştı \e hiı; bir şey de hale· 
dilmiş değildi. HAiil ayna ın:ı 
bakarak ·Bir ata binmek ı.U
yorum. Ama uyııat, yum~ak 
başlı bir ata. Sen ne der ın '• 

.çok iyi .. Ama bo)anmayı 
çabuk bitir.11 

'fJVK c~~ A.K.VA/llJA/l 
Maı1 k, rahatsız bır u> ~' 

tam ) lızUnün iıstünde 1' \ 
dan bir kaç santim uzakta 
ma) a baş a) an bır çelik , 
kabının sesı ıle sıçradı· f~ 
nlyelcrı biı· tarafa fır'\·
~ataktan fırladı. Çıp:ak ıı kazana bılirsiniz. 

Her 150 lira;ra bir lştlrAk nııınuuı 

AKBANK , ___ _ 
BU AKŞAM ' 

SARAY Siııe111os111dfl 
Kadınların 3 Talibi. 3 hayat ... 3 Aşk ... 

HÜRRİYET ANAHTARLARI 
( Turn the key softly ) 

YVONNE l\IİTCHEL - TE RE:'\CE MORGAN 'e JOAN 
COLLİ:\'S 

'l'arafından :;aratılan 'e yeni mevzuu i c e~ rc~leı 1 gaşyc. 
decek olan ihtiraslı b r fılm 

D kkat: Bugun ~alnız matinelerde 

Y V O N N E S A N S O N ' un 

AŞK ADASI Filminin son seansları 
.................................... 

Karlı :araılde üzgün ve ihtiyar 

1 

atlarn blnrliler. ~Iay, eğe· 
1 rin tutamağına yapışmış, yor

gun at nadiren dörtnala geç
tiği vakit, kahkahaları atıvor
du. Wil'ie iyi bir binici idi \ e 
atı kendisi için fazla uy aldı 
ama o da berrak havadan. muh 
teşem manzaradan \'e herşeyin 
fevkinde kızının güze'liğinden 
ve neşesinden çok büyük hlr 
zevk duymaktaydı. Yemek vak. 
ti çok acıkmış'ardı ,.e kocaman 
bonfileler yedi:er. Öli!eden son 
ra kızakla bir gezinti yapııhr. 
Kızakta, at kokan battaniyele· 
rin altına büzlılmlis'cr, ynşıı 
,.e geveze kızak sürücüsil jeo
lojik lıarikalıırı anlntırken ha
fif hafif sc\ isiyorlardı. Ote'e 
dönünce yemekten çok ewe 
içkiye başladı ar \'e o akşamı 
sevgi ve iyi hi ·erle dolu ola
rak dansla \'e ge\'czelik'e ge. 
çirdıler. Willie o gece 'Ma' i 
odasının kapısında kısa fakat 
kalbden gelen bir öpüşmeden 
sonra bıraktı: erkekçe fatilet 
hisleri ve a ı:oıun verdiği bir 
haz içinde ~ukan çıktı. 

Ertesi gun S:ın :F'ransisco' a 

otobUs ~o!culuğ~ bir ha~ 1 ı:· 
zun sürdıi, Pencereden Slerra
nın knrlı ve buz tutmuş 
tepe'erine hiç konuşmadıın. el 
ele tutuşup bakmak gUze:di. Fa. 
kat otobils San Joaquin 'adı· 
sine gc'ip de, erik ağaç'arı ve 
ebze bahçe'eri ara ında sessiz

ce ınerken, Willie gıttıkçe da· 
ha cıddt konuşmak zamanının 
ge.di ınl hissedıyordu. Çünkü 
bu a ra,t yolun ucunda sadece 
San Fransisco 'e Caine yoktu, 
ıınnesl de vardı. Şekerim» de. 
eli. . 

May ona dönerek se\·gj ı:e 
baktı. 

Willie ıBizi hiç diışiindrtn 
nıü? ı diye sordu. 

· Tabii hem de pek çok• :!\ray 
doğru'rlu ve sigarasını ~akmak 
için e'inl onun e'inden çek. 
tl. 

•Eh . Ne diyorsun?• 
Kibrıijn :;anıp da tablaya a

tılma ına kadar geçen zaman
da, l\Iay'in zihninde süratıe bir 
seri dü Unce geçti. Bunlar bU
lı\sal<!n. cmni) etsizlik ve mem 
nuni) etsizlık \ e kötü bir Ya-

ziyctc dü nıtış o mak şilp1:ıe .. i 
idi ol\c sciy!cınemi istiyorsun 
Wil lC. • 

•Benimle e\lcnect!ğinl.a 

!\lav omuzunu si'kti. Bu kı~a 
'e al~!Ade flört onun taha\' lıl 
ettı i aşka \ e evlı iğe uy mu; or 
du. Fakat onda ak ı c ım hfikım 
di 'e ön il ne gelen bu e) i tep 
me ini emredı~ ordu. WB ie'yi 
:-ı-zu ediyordu. \\'ıllie, sen :>P.
nl bi irsin ... Ele gcçiri mest 
mu kü' hır insanım .. Bunu soy 
•erken ~ Uztındc mahcup bır i
fadesi 'ardı. Kızararak teb<>s
süm ctnıı~tl. •Ne zaman? :\c· 
rede" ~!! ~apmak ı ti)orsun"n 

Wi lie İşte bun arı sonra 
diişiıneccgiz.ıı 

Ma~ doğruldu \e eski bıkkın 
eclası i'e ona baktı. •Bana bak 
şekerim. Rir şe) i buracl ıı halle 
delim. Eğer düşkiin kadınlar 
içın ;yurt açmak niyelındc~sen 
bu beni a!Akadar etmez. Benim 
'e: bana acıdığın için ve bana 
karşı erkekçe hare.ket etmek 
istediğin için ev'enmıml asla 
istemem ... Anlaşıldı mı?• 

•Seni seviyorum Mav • 
Butun bun arı ) cnı ha tan 

~~ ~- c.o... ·~~~:::.. ______________________________________________ ~------.__ ........... .. ... -~"-3... ..........--..:::: 

düş!ınmen lazımdır. Wıl.ıe• 
o''leni ba lan dustini.ılecek 

bir şey yok» 1'akat Wi'ıe'ni~ 
sesi pek ikna edıcı şekılde çık. 
madı. Maksatlarını kendisi de 
pek sarıh o:arak bilmiyordu. 
Belkı hakıkaten tek ıfin a tında 
bir ŞO\ aly elık de me' euttu 

Wıllie Kcith'ln, ah ak pren· 
siplerl çok burjll\ aca idi, tec
rubesızdi 'e Ustelık dün~ adaki 
en zek1 genç adanı da o değıi· 
di. As'ına bakılacak o'ursa l\lay 
e geçirdi i gece, kızı nazarın-
da düşürmüş fakat a) nı zaman 
da ona karsı arzusunu da art· 
tırmıştı. 'Xe ~ npaca~ını pek 
bilmiyordu ve ~·anında \c he
men a\•ucunun içinrle :\!oy ka· 
dar glize' bir kız bu'unan her
hangi bir genç adamın olPhi· 
leccği gibi, perişan durumclay. 
dı. 

•Bu işten annene bahsede
cek misin?• 

Eh artık bilmesi Azım. Ne 
kadar çabuk öğrenirse o kadar 
i) 1 o•ur. 

.Konuşrnanıı.ı dinlenıeyı pek 
isterdim. 

Onun a konuştuktan :ıo'\rll 

bu gece. her • e) i a) nen ıı.ı a· 
tırım. Kelime be kc lıııe . • 
Uıun bir sukuttan sonra Wı'. 

lie ıBir de din mesele.si \ ıır. 
Sen mıızhebine ne kadar ba •· 
lısın? • diye sordu. Bu öz1ı·ıi 
sarf etmek için bü) ük bır sa). 
ret sar!ctmlştı. Tamamn e g y 
rı hakıkı o an bır şe) hususun. 
da buda aca \'e sahtece bir cid 
dt;yct takınmı O"duğunu idrak 
ederek mahcup o•mustu. 

ray cevap \'erdi. • Wıl'ic, 
korkarım ki hiç de bi bir Ka
tolik değilim. Bu bir problem 
teskil etmtyecektir.• 

•Çok i)h. Otobüs bir yol 
kenarı lokantasın3 ~ anaştı 
durdu Willie derin bir nefes 
a'arak yerinden fırladı. • HımJı 
birer kahve içelım, )oksa ölc
ceğimt dedi. 

Ön taraftaki koltuklanl:ın bı 
rinde dizine hır ) emek sepeti 
koymuş o:an yaş'ı bir kadın, 
kızıl saç'ı \'e de\ e tur'ıl nıaıı
to!u güzel kıza \e parlak dllğ
meli ve lAcivert gü\ f!rle parde 
siilü. beyaz esarp ı ve beyaz 
subay kasket i. kırmızı ) an ak ı 
aste:mene baktı. Yanındaki 

rı soğuk yere değincl' il 
ılı . ı~ ektrik ışıl:ında. Y8~ın• 
!eri i e do u hiıki unıfor 
gı) di. 

Bahrb ede ki nöbctıerır dS 
scfı'ıni tutm ordu: Ha\ uı 
tan , buz gıbi gemide >, 
dört aatllk nöbetçı su1' 
caıne demir bir cc~ette11 

rettı. Isıtma. aydın atınıı 
neleri çıkarılmıştı. };i 

Kazanlar \e ana nıa 
söklilmüstU. Bütün ak8~ 
boşaltılmış \e geminin 

11 
a mıı burun arı )iıni \lltl t 
ler durmuştu. Bun'anrı > c 
binlerce gürü'til, patırd1•1 ı 
dı kaim olmuştu. Tezgıi\1 
ıcri. bir defa dahıı, ~a~ ~ 
mı\ e plA tık gençle tırıtl ~ 
gUze'lcştirme ame ıyatı ' 
makla~dılar. J\orıdor ar f 
Fransisco'nun sısli \C ıı~ 
ku u hacası ile do mudtl~ 
maralar ve mürettebat 
!arı klr' i çamnşır'ar. ) 

9 saçılmı~ kitap ve mecmu ~ı 
karma k:ırışık bir ha'~ 

<Oe\3fl11 
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nıerika, Çin llindincle \e do-
, uk la~ı İ) le umu mı oturak bıi. 
J;J hır hcdmetı onleıne kiçln 
d' ~~an 2>.ı. ma.Iıı•me ~ardınunda~ 
gr ı.a hır ckılde de desteklemek 
,c : ~:-andırmıık uıruı·etlni hisset· 

uc edir. I~ıı lle 'in imdiden .!\\'. 

1ıı paya. llt.lı i de her hnlde bu
ıunıa ılgllidir. 

aıt tOBi~ aral~k, yeni l..AO \c Kaın 
ı i:a Ca\ ~zleri dola), İ)le .Amc. 
~ .

1 
knın ~'in Hindi harbine bil. 

e ıı atııı ı 'e n ı ,. . 
rtf nüdah 1 • • • • ın Korc'dcki 

Ul a ~1 gıbl bu mudahaleılc 
unulması du unulmU tu Ru 

ol ~ek kolay olnı ı) acaktı r. A.meri· 
an kongresinde fiilı bir muda-

111~ ı~le)e karşı kunetıi bir 1nuba
pll ~k .l meHultur. Uün)a tıınumi 

Turki;)c ile Yugoslr);)a 
ara mdakı görüşmelere 
Ankarada baljlandı. * Birıeşık Amenka atom 
itlımi Oppcnheimer nıi· 
re inden azledildi. * Güney • Dogu Asyada 
bir savunma tc kilahnın 
kurulması haklnnda İn
gııterc ılc Amcnka ara
ı;tnda anla maya 'anldı * Afganistanm Türki~e : 
Pakistan paktına katıl. 
ması tcşebbü unün mem 
n_unlukla karşılanacağı 
bıldirildi. 

Azot f abrikalarr 
Sarf namefori 
Hazırlandı 

Anadolu AJ.ın 1 

A~ara, 13 - Azot ana)u a. 
norum şırkctının Kutahyada faa 
lbetc geçmesi \e tek'ıflerın >a
bancı fırmalara gôndenlmesi mü 
nasebetı;Jle ts etmeler Bakanı 
Sılkı Yırcalı aşağıdaki be)anal· 
t:ı bulunmustur: 

• - Kutahya'da Se> ıtômer k..ı· 
murlerınden ıstifade etme:: su
retı) 'e kurmağa karar yerdığimlz 
azot sana~ •i anonı m l3ırlteti, iaa. 
1> etinı hula i erlctmJl:tedır. 

Kurulacak fabnka V<! te~ıslcrin 
ııartname erı, ecnebi bı. mütc
hassıstan da fa) dalaııı :ır ~:ı: h;ı· 
zır anmı ı,.e lck'ıf almaıc uıl: c 
lkısı A man. ıkısı Fr n ız, ıkbı 
İta!.} an \e ıkısı de \'llPr ,a•ı 0 • 

mak uzcrc ekız. ecn 'ıı fırma ı-

d
na dun ı:ondcr,lmı~ ':m unm ... a. 
ır. 

A>nı zamanda Kut.ı'l-. da fab
r kanın \erı ıe.sb t edı erek l•l
zumlu araı.ı ı;atın a ınma ı baş· 
'anmı dundcn ıtıbarc ı de ş r
kctın burosu Kutahy.ıda açı • ak 
ça ışma~:ı baş amışhr. 

Santral tesis erı '\arı~. fabı i. 
kanın 60 mıl) on lırn~ a ma 0 8 • 

cagı tahmın edilmcıtt._ Jır. Şı:n· 
dıden \ cka et mıze '<e ı. \\ete 
Japı an muı uca t a a goı b ı lr· 
ı ere .,e ııı o çudc hır C'cncbt 
crma\e nı ı tırak cdcce~ı U
mıt cdı mcktcd,r • 

«Dünya barışçıları 
Hiroşima' da 
Toplandılar 

1 ~n. da yeni bir :Korc')c h:ııır 
e ıldır. H.ro na (Japon) u) 13 

~~ ~ AJ' ~erikıının •Yeni Modaı ı;lrn· Ba lıca a;»eler )er ) uıunden 
llidı \ e sa\unmn iyasctiniıı e .:ısı harple kaldırm:ık olan Dunya 

ı.e . roJen bombasına da~nnan Darı çıl.ırı Kongre ı burada a. 
/!~ı •nıukabetei bilmisil potan ı. tom bombası) le tahr P cdılen 

9 la olacaktır. Tecarnz \'Ukuun. ılk ehırde ) aptıgı bu) uk kon
• komünis tlere derhal lddet · gredc her çe ıt atom S ahının 

ıı e 1!1ukabel edlleeekllr. la ak ed lmes lchınde bır ta-

ıuk~~ lllndi i le bu str atrjinin sarı ı k bul eımıstır. 
uınsuz k ld ~ Kongre bundan ev\el 1'okrn 

iridir. ·a ıb' \at.i)ellerden dak b r toplantı ında \ r na-

Anıerika, lsrail ve Arap 

devletlerine nota ve rdi 
Wasington 13 CA A) A 

tıer!.k · • · · - • c:l,ı 
8 

a hükumeti Isra·10 'e A-
~~ ~ devlet'crine vcrdig b'r no

r- J!ı:; Ort~~oğuda gerginliğin a-
V:(u\-.. a ı Lıçın. bu memleketleri 

1 1 et 'POlitıkası l\lllanmnktan 
ll~leçıneyc ve mütareke anlas
Jr. arına U) maya davet etmiş-

mın bağ msız. bır ekle okut
ma 1 çın Fr:ın a ı czdınde te
§e}>bu t bulunma;Ja k .. rar \er 
mı l · 'ı ınc Tok) oda ki toplan. 
tıda .gune) 'e kuzey Korenin 
eebren b r e ıırı mes ne t&Taf
tar olmadığını b ld ren Barış
ç~lar Kongres ek eriye le Bu
dıstlerden le ckkıH etmektedir. 

Son olarak H roşıınada )apı 
lan toplantıda ara aTında hıris 
tıyan ar da bulunmak üzere lbır 
t?k delege öz almış \c 1750 
kı,ı toplantı)a kaıılmı ur. 

Fransız Hindistan'ında 
karışıklık ~ıktı 

Anodated l'rc5S 
Pondışeri (Fran::ıu: Hindistanı), 13 - Bugun burada ko. 

munistlerin dcstek'edıği bir nlim~yıstc tahminen 40 kişi muh
le.ıf surette ) aralanmı~ır. 

.NürnaJişçiler, Fransanın :Pondişeri'dcn çekilmesini iste· 
mekteydi:cr. Po ıs kuv\etleri kalabalığı dağıtmaya ı:ı·ı~ırken 
vukua gelen baıı sert hareketler 40 kişınin \aralanmasına seoop 
olmuştur. Yaralı'ardan baııları sehrin muhtelif hastahrıncleri· 
ne nakledi'mis'erdir. Akşama doğru şehirdeki kayn:ı~ma kay
bo muş \e normal haJat udet etmiştir. 

• ı~ran~ız polisi iki Jlindli'yi yaraladı 
Madras (Hındistan), 13 (A.A.) - Haber \Crildı~inc göre 

Pondişcri hududu cıvarında bir l\ö)de, r'ransız polisi iki Hind
li)i aı:ır surette ) aralamıstır. Fransız po is birlik!crinin iki 
hafta i~·inde ikinci defa Hind topraklarını ihJal ıle Pondi§erinin 
takriben dokuı ki omctre kuıeyinde Fl D:ıiçavadi köyiı:ıde 

müteaddit arama taramalarda bJlundukları ileri sıirulen iddia 
lar cümlesmdendir. 

Türkiye'ye 65 
Milyon dolarhk 
Yeni yardım 

'\nadolu Ajansı 

Japonya' da bir 
Mali skandal 
Yüzünden intihar 

Anadolu AJan11 

\\"a hington 13 - Resmi çcv Tok)o 13 - Japonyada mey-
reicrdcn bugun açıklandığına dana çıkarılan malı skandal hak 
gôre, önüınüzdck" mali )il zar- kında üç a)daııberi devanı eden 
fında Tiirkı)c~c ıktısadı \e bu- tahkikatın netıcesı olarak bu
nuna ilgllı dığer yardımlar fas- gün bır İnıihar acliscsı daha \'U· 

lından 65 milyon dolar verilecek kubulınuşıur. f i Ka,·aj"ına ter 
ıir. sanelcrlnin direktörlerinden bi 

D ğer taraftan a)n: çevreler-! ri kcnd ini asmı tır. Hatırlana 
den oğrenıld Jine göre, İrana ca.,ı 'eçhl e geçen 29 mart ta
da Qnümuzdekı mali ~ .ı içinde r hınde Japon Ulaştırma Bakan 
uzun \İldeli "ktısadi )ardım o- lığı deıuz inşaat kı mı memur
larak 23 m ~on dolar \erılecek !arından Hıdec H nada da inti· 
ıır. Sıyasi şahsı) etler a}ni dcy har eımı~li. 
ıe zarfında program muc b"n. Şimdı~e .kadar 25 ı dcn"z in
ce Paki tana "ktısadt yardım o 5a::t 1;ketlcrın n direktörlerin 
'arak 20 mıl)on dolarlık bır den olmak iızere 75 memur hak 
lah ıs Japılacağını açıklamı~lar kında te\kıf muzekkere:ıı kes 1 
dır. m·sıır. Bu meseleye adı .karışan 

Avusfralyadaki 
Soveyt elçilik 
Katibi iltica etti 

Auodaırd l'rcss 

ıki parli'ımento U) e :n·n doku
nulmaz ~1•larının kaldırılması 
için parlamento) a müracaat e
dilmlştl. Başka iıç parHimento 
li)csinın durumu da halen tet
kik cdilmektedır. 

Japon başkent ndekı s yasi 
musah tlcr bu skandallcrın Yo 
sıda kabınesınin diı mcsine )'Ol 
açabı eceği .kannatindcdırler. 

Gemlik Selüloz . 
işçileri kongresi 
Yapıldı 

Gemlik - Gemlik Viskos KD.
~ıt \'e Sel,uloz: Sana~·ü İ,cileri 
Sendikasının 5 incl Genel Kurul 
toplantı.sı 400 e yakın uyenin !ş. 
tirak! ile açıldı. Kongreyi ta1~i'> 
için Istanbul, Bursa \'e İzmitten 
bir çok misafir sendikacılar gel· 
miştır. Sendika Baskanı Em!n 
Bora toplantı) ı açtı. Kongre 
başkanlığına Recep Kının, bas
kan Yckilliğine Sabri Tığlı sc· 
çildiler. Faaliyet raporu umumi
yetle tatminkar bulundu ve çok 
o'gun mUnakasal:ır yapı!dı. l~ski 
Sendika başkanı Kamil Gözüm 
teı.kit edildi. Dilekler faslında Ü· 
yeler dileklerini söylediler. :'ili· 
safir sendikacılardan Adem Ak· 
taş, Recep Kırını, Sabri Tığı is 
hayalı \'e sendikacılık üzerinde 
etraflı konuşmalar yaptılar. Ka
nun:ar111 ki fa) elsizliğinden, ha. 
yat pahalılığından bahsetti er. 
Bu arada işçilerden birisinin, 
aTeksü Federasyonu ha kanı 
Bahir Ersoy, partili o:arak mı 
adaylığını kol mu~tur• suali ü· 
zerine mikrofona gelen "Bahir 
Ersoy bağımsız o'duğunu sö) :edi. 

---o-

Bahkesir' de ekmek 
Darhğı var 

Jluuı•I Muhabırımlzd~n 

Balıkesir 13 - Bir milddet
tcıı beri fmnların bakallara ek
mek \ermemesi yüzünden muh. 
telif mahal erde husule gelen 
ekmek buhranı bugilıı son had 
dini bulmuş ve baıı lıôdıselere 
~ebebiycı vermı tir. Bilha sa 
gecck~ndu mahallc'erini ıeskıl 
eden Tepecik ve Kançcşme ile 
Kemerde fırınların onü mah~c
rı bir hal al mı 'e nihayet ek
meks zlığe tahammiıl cdcmiyen 
halk bırçok f1T1nların eam!arını 
kırmıştır. 

Sun ı ekmek buhranı ) aratan 
!arın araştırılmasına devam C· 

dilmekıcdır. 
Dığer taraftan bugun b rçok 

kasap'ar miiştereı:cn bir d:lek
t;c hazırlıyarak belediyeye baş 

\urmuşlar \e bazı .kasap'arın ih 
tikar yapııklarıııı i l erı sıirnıüş. 
!erdir. E\ \'eke toplu olarak be 
lcdiye)c cephe alan ka apların 
~imd· kendi aı kadas?arını ~ika
) et etmeleri ha) retle kar~ılan. 
mıştır. 

Camberıa 13 - A\u tral)ada 
ki S0\1 et bu) ukc'çiliği uçuncu 
kalıbı \'lodımır Petrov'un 'aıı
f csını bırakarak Arn~traha ma· 

• BUGÜN KIMON ŞARLO SPATHOPOLOS 

amlarına teslim oldul:u 
0

\C ken 
dı ınc ı;ı~a~ı nıuıtcci muamelcsı 
)apılmasını ıstC<ii.ğı bugun Bas
b:ıkan ltenzıes tarafından açık
lıınmıştır. 

~A\' l~ 1'.\ NBt.a. JIALKll'\I KAHKAllA \ e M;Ş'E 
zn Al'E'Tİ:\E D :\ '' ı :T ımiYOR. 

Bu hadıse} i Teınsılci er l\lec 
hsındc açık•a) :ın Ba§bakanı mec 
ıs U}clcrı haHctle dinlcmis:er

dir. Başbakanın Hrdıği rnıılfıma 
ta ı:ure \'ladiınir Petro\ berabe 
rınde ı,:enıs nuktarda ha~ati ö· 
ncını h:ıız. 'csıka kaçırmıs ye 
bun arı da A\'ustraha makamla. 
rına teslım etmiştir. Ayrıca Bas 
bakan A\ usıral~adaki Rus ajan. 
!arının faah) etleri hakkında bir 
tahkık komitesi .kurulmasını da 
mcclı ten talep etmi tir. Anla· 
~ıldığına gore Vladımır Petrov'
tın te hm cttı~ı e\ rakta ı::ızli a· 
ıan ol.ırak bırçok Arnstrabalı· 
ııın ısını ı:cçmektcdir, 

Bir sabotaj hareketinde· 

60 kişi öldü 

Pnonı Penh (Çin llindistanı) 
13 (AA) - Battamban~ Pnom 
Penh trcnı bir sabotaj neticesin 
de ~ol dan çıkmıştır. 30 \'agon 
.~anmış, 60 kişi ele ölmüştür. 

:Paııga tı Be~oğ u htanbu Şehz.adcba~ı 

TAN LÜKS AZAK EGE 
Sınemalarında 

Turk \e Yunan San'atkarları tarafındr.n İstanbul ~e Atinada 
çeuı,cn sencnın güze hır komedısi 

KiMON ŞARLO iSTANBUL'da 
Oyna)an ar: AYA PirnA - EVA 1\ I AVflODİS - CİHAN 

lŞlK - TEVHİD BİLGE - REXAN FOS
:rnnotLU - rıIE~UT SÜRMEL - }'ERIDUI\ 
ÇOLGEÇEN - HASAN CEYLAN - SALİH 

Dans ar 
Mu:dk 

TOZAN - TOMA BALCI - SADRI KARAN 
JAK BIÇAÇİ ,.c KAPRi BALESi 
1''EH:Mİ EGE \e KADRİ ŞENÇALAR \e 
ARKADAŞLARI 

Scnar)o \e Rcjisor: MUHARREM GÜRSES 

IRMAK l 'iLl\I -------· 

BALIKESİR ŞUBEMİZ 
YAKINDA HİZMETiNiZE GIRECEKTiR 

!!!!UNt ~&w~g_uro@~ 
sooı. :wm;;e.s 5:: • :~ • C tıı55CdedMN!o~c:5bdccmcceccc eeeısw 

-~ Ô UMHURlYET ib~nı '"'rı;;e na ıl mukabele e. se, mıl~on arca dinle~ ici kit-

SÜMERBANK 
Sermayesi: 200.000.000.- TL. 

(4393) 

1' El'\ i ntn l\ELhl E 
ARn·onuz · 
Cuınhuriyct ~ aıo or: 

nı Genç nıiln takımımız Al 
o anyada Belçika takımını 
rıtiu takımımız da Belcıkad~ 
fu~:l takımını yendiler. Tıirk 
ı· u hesabına iki suıcl ne· 
ıcc.... Aferin rocukl"'ra 
ır ~ " ... 

nı alk ile beraber basın da 
Ye~!llnun. Fakat lhu metnnuni 
ğ ı bemıutad kahn 'c mantı 

ccc;ıı. lcsıne bltabettı~i:ıi unutma-
AKŞAM malıdır.• 

DÜNYA 
RA DYO 
KONU ~IALARI 

Cemal Itcfık raıl)o konu • 
nıalarınd:ı n şıkfı)ct edi.)or, 
ratl.) oda konu nıak kırnu t. 9• 
kumak demek olmadıgını oy 
lu.)or le di)or ki: 

SA TTIRll~llzU! 
B U: 

Ihın) a yazıyor: 

•I-.:\et turfanda, e\'et ılk v«ı 
t:ııe. İsle) en almaz. doğru. 1s
tc) en yemez. dof:ru. Fakat bir 
hı) ar 4 buçuk lira, bir kilo 
domate 16 'ira 90 kuruş' 

Bun ar dünku Beyoğlu B:ı· 
lıkpaıarı fiat•arı! 

BAHAR YILDIZLARI 
REXKLI \e GÜZEL l"iLMİNİX 

İKiNCİ ZAFER IL\ FTASI HAŞLIYOR 
Bas rollerde : 

JANE POWEL - ELISABETH 
TA YLOR - CARMEN MiRANDA 

\c bü)Uk XA\'İER CUGAT Orkestrası 

ÜRDÜN KRı\I.I - Üıdiln Kra lı Hüseyin <:.ağda) İsrailliler in silahlı bir hücumda bulunduğu 
hudut kö) ü ~ahalen'dc bir enba ıdan izahat a lırken, Solda: gör ülen .\rap lefü onu kuman· 
anı Glubb Paşadır. iddia edildiğine göre hidb.e sıra~ıntla UrdıinlU be~ muhafızla bir kac:.ıa 

ölmüş H köylü de y11ralıtnmı5tır. 

l lQG,\ İLE C:ÜREŞ - Yt•nczuella baş-şeh ri Caraı:ıs'da öğrt'nri:cre boğa ile güre~me) i ögr elen 
bir kun; ) erinde boğa blrılen ku arak biiltin kaideleri unutmu~ \C h ırsla korkuluğu atıanıı tır. 
Hu kun;Jarda lise öğrend!erine hafta<la 2,5 lira ücretle ders ,·er ilmektedi r. Korkuluğu atıa)an 

boğaya bir §CY olma mışt ı r. 
~~~~~~~~~~~~----

------·------
BEYOGLU ŞUH 

Hizmetinize girdi. 

• BU ŞUBEDE 

. 
MIZ 

YENi HESAP AÇTIRACAK MOŞTERILER iÇiN 

~AZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ 
\'e 

GÜNLÜK İKRAMİYE KESİDELERİ 
AY RI C A 

HESABINDA EN AZ 

200 LiRA 
Bulunan bir talıhli Mu~erimiıe 

:----.. ··········· L Ü K S ·······························~ . . . . . . 

i B. M. W. B NEK OTOMOBiLi ! • • • • 
~ ••••••••• ••••••••••••••• t ........................................................................ . 

İSTANBUL BANKASI 
İstiklal Caddesi No. 371 

NOT: Giinluk keşide net iceleri htır Pazar günü gazetelerin ilftn sahifelerinde ne~redileeeltlr. 

r ' ATAN EÇİM ANKETİ 
1 - Önümüzdeki seçimlerde reyinizi kullanacak mı

sınız? 

2 Hanı:i listeye rey vercceksinlı? 

3 Mecliste müstakil millet,·ek.illerinin bulanma· 
sım ister misiniz? 

4: - Sizce, bizde ideal Basvekll kim olmalıdır? 

5 - Cumhurreisi halktan rey toplayarak seçilse 
kime rey verirsiniz? 

6 - Bugünkü lktfdann muhalefete karşı olan 
rekct tnrzıru tasvip ediyor musunuz? 

ha· 

Bayır ....... .. 

... parti, kanşık, hi~birine 

Evet ........ . 

....................................... 

.............................. ,. ....... . 

E\•et ......... 
c Devamı 

Ha~ lr ......... 
ıı . f : Sil. 1 de> 

ın kolay kolay kabul elmi}'c 
~c i mertebeye ~ıkaran arka· 
d aşlanmız g.örfüUyor. Bunlar. 

an biri lhadıscyi gUnUn en mu 
hlın haberi olarak 'erdikten 
~aska birde sahüesinl baştan 

asa kaplıyan renkli b!r mon 

•::\hkrofon başına geçen kim 
se, ) aıı'ı kfığıdını kıtap okur 
gıbı okumak ıçın de ıl, hır 
muhtıra olarak ehndc bulun 
durur. So) le)eccklerıni e\'\C· 
ın eıberler, kendi kendıne 
bır kaç defa tekrarlayarak soh 
b t, tahkıye uslf.ıbiJle konuşa 
cak şekılde kendıni hazırlar 
ondan sonra mıkrofon başına 
tCÇer, Yazılı kagıt orada, unu 
tulan cumlc başlarını hatır. 
latmak ıçın bır muhtıra vaı.ı· 
icsı ı;:orur. 

Salonda ya!dızlı beşiğe top
l'ak konup hususı kalorifer sı. 
cağı i'c ~etiştirılirse yine ha· 
yır, Yine hayır! HOŞ MEMO - Ezeli mücadele : insana karşı hayvan. 

§et çekmis: cGenc mitli ve or. 
ddu takımıarımmn iki zaferla 
ıyor. 

(Zafer) kellmeSinl lbö~ k
~bol oyunlarındEt kullanıp 
td~ksek Çanakkale zarcı l 

lllnl1tpınar zaferi, Sakarya 
Zaie • keu rı için teıelden ~eni bir 

ıne icad etmeyP. mecburuz. 
an~!~b:ırek §chidlcrimizc ınr. 
nıa rtıııl; mcvzub:ıhls dcğı1 a· 
lt1te;ı1rın vatan topraklan tch 
l~nı ~üstü~ ıam:ın dlcndcn 
ceiinı,ı erler bekliyoruz• dh c 
boı 0 ı Türk evladı ben fut-

Yrıanıayı bilm«ım• CC\ a· 

.Ha bukı bugün rad~oda ko 
nuşan hatıplcrdcn bazı arı 

ni.krofon b.J ına hazırlıksız 
çıkıJorlar • konuşacak .) erde 
lcrındeki kağıdı okumağa ça

lışı.)orlar Bunu d:ı gere l gi· 
bl bccerenıı)orlar, Alfabe· 
den okuma)a )enı g~cn 1 k 
meJ.1~p çocugu acemiliği ı•e 
kekelı)orlar, heceli)orlar bu 
;vuıden ses tonu bozulu)or 
dinlcyi~e usanç \crisor. • 

?ı.hkrofonda konuşan kim· 

Nıha) et ma'iyetıerl bir a- ı 
vuç gilbre, bir a' uç toprak ve 
bırkaç teneke su! 

Turkiye'de hır kilo domates 
16 'ira 90 kuruş idi, sözü çı· 
k:ırtı'maz. Bu. )ol o'du ÜskU
dar·a bin otuıda Akdeniz don. 
ou. gibi bir tarih başı olur. 

Zı!'aat Bakanlığı isterse bin· 
lerce lira turfanda mükafatla. 
rı da dağıtabi'ir. 

Çunkü bö) le fütlar. geçici 
de o a, hele alabl'diğine de· 
ğişik iklim i, her mevsimde he 
men her şey yeti;;tiren bir "lİ· 
raat. bem de fakir bir zir:ıat 
mem'ekelinde halkı paradan 
firkiltür. 

Bu bir flat fubşudur.ı. 



- . --------------------------------- , ______ _ VATAN - -

Amerikan mec:lisindcki ımika t hidiie ini \e kur§U ııların na ıl atıldığını ı:ü teren rt'sim 

Taassup kurbanları 
5 on senelerde )apı an suikast 

Son beş sene isinde 

siyaset adamlarına 

yapılan suikastlar! . 

larıı bakı acak o ursa mü
teşebbıs erın ) a mcs'u mevkı
dc o an ım clerı hedef ittihaz 
ettığı \ e) a taas up arının kur
banlarını bir fıkrın savunucu
~u olmaktan ba ka bır ni) et 
tıışıma)an ar a sınd n scçtı ·- bit olmu~ H bu )tizden hapısle 
lerı 'oru ur. De\ et adanılan \C )atmıstı. 
Jde:ı ut'er, onlara gore la \a- 4 - Sımdl sıra ı gelmi ken 
tan hııın erıdır \e )ahut da kcn c ki Cumhurbaşkanı Trumıın'a 
dı fıkır erme U) durulması la ) apı an suıkastten do bahsc-
zım 'e en un urlardır. Bu itı- delim: 
bara teh ıke, en ela onların l Kıı ım 1950 de \Uku8 ~c-
uzcrıne çu anmaktadır. 'en hAdi e )ıne Porto niko'u 

Bu arada fail erin barıı; ha· mil!h·etçilerın e erldır. Bılindi 
urılcrı arasındıın .. eçt;ı.·el'i. l;ı gibi te ehbıl nıu\·affak o'-
baı ı tan ba ka bır c~ istemi- mamıştır. Nöbctci'erle )'apılaıı 
} en kımselcrı de korkunç d- ateş düel o unda c;ulkastçiler
rıa etlerıne fi'et cttık:eri gö- dcrı ikbl. po is'erden CIC' üçii 
ı ıi mektedır. Daha eski) e gıt- a dıklnrı > ara'ar do a) ı ı) le öl 
meden su bir kaç yıl içinde müştür. 
tu tUrlU sln i maksııılara 'be-
del o arak ha.> atlarını fcdıı c- Porto Rtko, Amerika Bır'e-
d ik devlet erine baClı hır adıı-

en de\ et \'C hükumet ba5kan dır. i tıklA' i ti~ enler, ada hal 
larl)le ancak beşeri~etin yük- kının çok kuçUk bir kı mını 
se'mesini ,ı:a)e edinen idealist- teskl etmektedir. Bun ar her 
!erden bazı annı sıralayalım: ne bahasına olur a 0 un Ame-

l - 1048 E) Hılünde 0 dürü· rıkadıın a"n IR id:ıre~ı el eri-
len i veçJı Kont BernadoUl'. ' ' 
'.Bırleşmış l\li let er Kontrol ko- ne almak ıste-yen mUtca ıp 
mıs) onu ba kanı sıfaliy e Fılis millıyetçilerdır ki ikide bir (O 

tin sa\aş'arının tahkikine me- ğun u~un arwlauna tamami\-

mur edılen Kont. barış uğruna k~~Y~:~~::r~~et<'~~e;~f~a:~~:P 
can \eren ha,·arilerden biridir. t ki 'k · 'k t' 'd' 
Arap • ısr:ıil kavgasında, biı· ı arı ı ·ıncı suı ·as erı ır. 
miıtarckc ha inin ısrail men- 5 - 1951 de lrnn Başbakanı 
faatlerınc h 'el getireceğini. Ali Raz.m:ıra·~ ı ötdilı·cn sui· 
du5unen muteassıp mılliyetçi- kast d.c di~i po'ili.ka~a _:'ılet e. 

19:il de ôlduru en Razınaıa, ~a 
~et mUteas ıp bır iran'ının 
kurşuıı'arına heder o muştur. 
Verdi i ifadede, Razmaranın 
İranı yabancı ara sattığınııı 
o~ le) en katı, 'iiikıô mı! i his

Jeı·le hareket ettfğınl gd ter
nıek istemi ı~c de hakikatle 
cınaycl dın namına lş'cnmiş
tı. 

6 - A} nı ene, Paki tan Baş 
bakanı Lt) akal Alt Hanın ü
lumü, s ıne taa ubun ış'edığl 
cına)et'erdendir. Fakat bu se
fer suikastçı bır llınt millhet
çısi olduğuna \e dnıı) etini Kiş 
mir hududunda J 'erliğine gıire 
buna mılll hiı;lerin ı:aley:ını 
demek doğru olur. Ama ne o· 
urı;a o'sun. suıkn t hangi "· 

beplc yapı ır n yapıl ın sinsice 
kunılmu bir ö lim tuzağıdır. 
\e haz.ır aj'nnların iplidailiğini, 
kana su anu lığını gosterir. 

7 -- 14 Ağustos 1953 de bir 
Faslının olomobi ı~·e ezmeğe 
ça'ı tığı Fas Su tanı Sldl Mu
hammed Bin Arafa suıka tten 
bır muhafwn kurşunı) c kur
lu muştur Maksadına crml.'dcn 
) ere serılcn suikast~ı. Fransız· 
lar tarafından tahttan indiri
Jcr<'k surgün erlı en Sultanın 
taraftarı dı)e bı'lncliği Juı'dr. 
ınalüm o mıyan sebep'cr yüzün 
den ö'dıırme tr.şebhil iinc geç
mi \ e sonunda kendi i öldil. 
rillmiiştür. 

Hrılia ,\ , 1erin kurşunları~ le öldurülmüs denlerın bır cserıdir. ı lort 
tiır. barı ga)ret crını cvvc'L\ ı Eml----------------------
kani? e \e nıhayet caniy'e Ö· . • f mm 
demıştır. 

2 - Hint lideri l\Iahatma • - • 
Gandhi'n.n olumu de kuvvet 
ve salahl\et ta ımay:ınlaıın uğ 
radığı bu)i.ık felaketlerden sa
) ı ma'ıdır. Boy·c o makta be
raber Gandhi kU\"\'et ve şiddet 
po ıtikasının kurbanı o•mu tur. 
Gandhı nin uzlaşma slvasetini 
haz.medemıycn bır 11.ntli 30 o
cak 1948 de tertıpledi 1 i bir 
suıkastlc barışın bu namlı piş

ı a y b t1 ıh : • T . ı .. - u 1:tl• 1?.:ıt T. ı .. - 3 ron a T ı .. roı:ı ıı.a-
Umrde.rı fa.ıla !teber ~tllme için ber ı;lln Zt lnıruı aııııır.) 
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tarını ) ok etmiştir. 

DOKTORLAR 
DOK'l'OR ÇlPRUl' - Cılt. ~aç, 
ZUbrev1 Mütehassısı Beyoğlu, 
Posta Sokak T elefon: 43353. 

Dr. ABİMELEg - Cilt ve Zllh · 
revt bastalılı:lar Müteha551!ı 
Beyoğlu, 1stikl11 Cad. 407. Tel: 
41 406. 

, . EML K 

3 - Son defo, 1 Mart 1954 
gunü Amerikan kongresinde 
mebus ar üzerınc sa\TU.nn kur 
~un'ar da bunun başka bir mi· 
sa idir. Porto Rıko u bir kaç 
mufrit. pl'k nadir görü en bir OıtTAKÖY'OI~ - 46i 1112 Uze· 
cüret e toplantı ha'ındeki mec- rinde balen tutün deposu satı. 
li c ateş ctml'ğe bac:lamış \C ı Jıklır. Tel: 22087. 
bu esnada kongre u)elerinden 

ila 2i5 Arna' ut koy Eğlence .o
kat 35 'felefoıı 36167. 

~UTEFEllR.llC 
o ı o:\lonn. l'AZJ\ ıtı - Otom?· 
bil :ılınır satı:ır. Tel: 42i35. Tak 
Sıll' Yenisehir Scrttr Ömer 31 
İ:"oi'TİB,\H ç,Ul.\~llt FABRİ
KASI - Çamasırlarınızı yıkar 
ütüler. Adresinize getirir. 

Feri köy 81268. -----

'l'ERcf':m~ - İngilizceden. Al
mancadan Türkçe)·c. miiracaat: 
ELEKTROCİN Harb') e Tel. 
8i735. 
şi~Lİ AİLE PA~~İ \'O~U -
Açılmıstır. Cami karsısında 
Koca .Mansur Sokak 67. 

be ini ağır surette yar:ı'nmıc:- ! DEVREX SATIUK -Telefonlu, 
tır. Din'e) ıci ıoca'arında ev\ e- 1 mobi yalı ) azıhane. Sirkeci Ada
'A gn'eyana ge en Porto RıkO· ·han No. 22. • • 
lu'ar Huniyet jsteriı diye ~--••••ı••••••••••••••••-_ 
bağırdıktan sonrıı mebusları a· 
tes )ağmurun:ı tutmu~lnrdı. 
Hatırlarda o duğu illere sui
kast fail'erındcn biri kız. ikisi 
erkek o mak Uzere iıç ki~i idi. 
Lolitıı Lebron :ıdındald kızın 
1950 de yıne bo} 'e bir suikast
ta parmağı o'duğu, o zaman 
Trumanı ö dürmek tcsebbüsü
nc geçen grupta bulunduğu sa-

ALMANCA LiSANINA BIHAKKIN 
VAKIF BiR MEMUR ALINACAK 

fslcklilcl'İn tahsi' enakı \'e bonscn•islcri) le birlikle 
Galala'da Per~embc Pazarında Samur sokak is llıınua Tiir· 
khe Şi~e ve Cam 1'"abrika'arı A. Ş. ne miiracaat':ırı. 

(Bıı~ı 3 üncüde> "'\ 

'1 - Bugünl:di muhalefetin ikttdara kar ı olan hare-
-.. ket tarzını tasvip ediyor musunuz?~ E\·ct ........ . Bayır .......•• 

541 den .. --
8 - Sizce ı.rclccek i\Iecliste kaç D.P. U, kaç C.H.P. iL _ ...... D.P. 

kaç Kö)lü Partm, k:aç Müstakil bulunacaktır? -...... K.P. 

C.O.P. 
C.:\I.P. 

1\1 ii ta kil 
Vüa) etinizin adı: 

isim, so) ncl ı : 

····································· ·············································· ...... . 
··································· ······················································· 

Adres: 

l\lcslek: 
·························································································· 
......................................... ........................ ... ······················ 

Erkek, kadın: ·························· ································································ 
Ce.n p urflarmın Ostftneı (Taun c-aıete5l Sectnı &llkttl • fıtaııbal) Janl.maSJ rica oıanur. 

(İsim ve adresler tamamen mahfuz ka lacaktır.) (41) 

35 bin memur 
Borc istedi • 

llUS"l\I Muhabirimizden 

Ankara 13 - Emekli Sandığı 
kanunundo yapılan son değ S k 
l ık Uzerlne memur arın üçer 
maaş n betinde borç para is· ı 
tekleri çoğıılmış 'e ımd') e ka-1 
dar Emekli. Sandıg na 35 b n 
müracaat ) apılmıştır. 1 
Eme~ 1 Snndı ı bu ı-e a) ırdı 

~ı 25 m"lyon lirıı tc\'Z ni te· 
min etmeğe me\ cut borç 'li erme 
buro unun kfif elmt)ece •ını 
du unerı;k bu buronun bir 
mUdur uk kadro una <: kar ima 
cı iç 'l Malı) e Bakanlığına mO· 
raca tla bulunmu . Bakanlıkça 
bu ıs.ek ta up edı m .ı.r. 

lstanbul 4 cü Noterliğine 

Kcsidecı : Lcandros Gramatopu'o 
İ&tanbul Be~oğ'u Nuri Zİ) a sokak 30/1 de. 

Muliatap : İ fendiyar Su'.c~: 
İstanbu Laleli Cad Saıt Efendi sok No: 25 Kat 4 de 

l\Iuhatap : VATAN GAZETESİ: 1 
t tanhul Co~ııloğlu Mo:'a Fcnari ok. l'\o· 30.3:.! de 

Muhatap: ZAFER GAZgTESİ: 
Ankara 

İstanbul Dbrdoncü Noterlığindcn 8/0cak/1054 tarih \'e 
586 numarn ı \ekl\lctname ıle muhalabı umumi \ekıl ta) ın et
miştim· Bu kerre gördiığüm 'ıizum üzerine muhatap veki i iş 
bu \Ckiıletnıımcdcn azlettiğimi \e benim nam \'e he abıma hiç 
bir ı, ) apmıımasını bl'd,ren ı~ bu beş nüshadan ıbarct aıilna
me erd!:'n blrinln muhataba teblleini \'c ikisinin ncşr \e ilan 
edi mek Uıcrc İstanbu.'da Vatan Gazetesi i'c Ankarn'da Zafer 
Gazetesine teb'iğıni \C birınin de tebliğden sonra tarofınıa ia· 
deslnl \e b1r1nln de dairenizde saklanmasını rcca ederim. 

SİNEMA TENKİDLERİ 
AAtti/ô iLHAN 

KANLI YARIŞ 
• l'o rıra•r \ r.adu - U.ırb .,,. 1 · I . t .1 k . i 
:.tan "Jrk, U ark "c ;aıtıc ,~ · \. nr m:ı ıt)e \'r.rı ıııe • ı tcnm 5 
dolp "''rn!oıı'n ıın rcil .ır ı·ıa- aıııa olmamı~. Çıplak bır docu. 
rrnr,. Rro" n ld•re>ıııılr MOM ıııantarisıııe sık ık keııdısinı 
lı.rnbın.a rr,·ırd llılrrı hlr \ınr· Jıiı;.settirı\or Bahrhel't' ait salı 
rıkMn rıımı - T LAti l . . · ne er de pek basmakalıp. ı•ıı-

11 merikan sinemacıları ı;ık sık 
r'l bu mesele iiı.crine ei,°!ili}or
Jar. Bız, ya :ıdığımız ha~attıı, 
sadece kcndinıiz.ı nıi düşünmeli 
) iz., yok a ba ka'arının d:ı v:ır 
lığını he aba katmalı mı~ ız? 
Bıı ka de}lşlc, kendı baş:ıl'ınıız 
içın b:ı katarını harca)acak k:ı
dar egoist olmalı mı}'ız. yok a 
c.lnıamaıı mı) ıı? Bir ~·ok Cilıll· 
!erde bu me e'e kar ımııa çıkı 
) or. Bu defa rejisör Bro\\ n biı· 
otonıohil )arı çısının he~ecanlı 
hayoıı içincle bunu ' aıeınıekıc 
\t' ç&znıeğc ı;alışmaktoılır. ~u· 
rasını hemen 1ıclirl<'linı ki ı·e
;i riı·tııt ve _t>n:ıl'yo yaZRl'lll ın Ol' 

taya ko\ clukları hal fekli olduk 
ça tatmin ecliddiı'. Bize, her ne 
paha ına o'ur a o sun, ha ka 
ın anları da dü iinmcmiz. gerek 
tiğıni. inkar kabul etmez bir a
çıklıkta SÖ) lü~ orlar. Bu bakinı 
dan film mfi bet bır fılmdir. 1 -
lcnişind:! bli\·u~ bir feYkaladt'
~·k ) ok. Hep bıldiğinıiz ııcylı r. 
I} ı ıeniplenmiş bir senaryo. Öl 
çuHi bır oyun. Filmin bütün n
gırlıgı Barbara Sııınwyek l!e 
Clark Gable lızcrinc )iiklennııJ 
l'ıı iki e ki öhrcıli ~ ıldız ~ :ı..
l~ırına :nğnıeıı 'azifelerıni b:ı
!iarnuşlnr. Bir de ,.u var, milli 
filınlerimiıde reklam y;ıpılmn 
sını.lan ~ıka~ cı eden er11·ci Jcır!
mıı bu ıilınde otrıınobil lfıstik 
lcri reidaınının yapıldıgıııı bol 
Lol gorel-cklc-rdır. Harcketlı, 
hP.)'el·anlı bir film. 

Bahar Yıldız/art 

• \ Hatr l11d1• - Jaııc Pul\!!!. 
1 Jlzabrth 'l 'a>"lor, Wallare 11...,ry, 
ltob<'rt Stac•'ııı MC,31 hl!lklhı· 

na Tf<'.hnlroıor renkli olarak 
\e\lrdlklrrl bir \ mrrlkan fil· 
mi - I Y-1 •.K . 

B cnıcrleri ıı; bir {'Ok defalar 
gıırdtiğllmi.ız rcnklı miizikli 

\mcrikan tılmlc-rindrn birl51 
de bu. EpcH·e eski. \Ilı \Cdi 
) ı' cncl ~·eki mıs. o vakitler 
Wallare Hcrry henüz ;:.ağ. Jane 
Po\ıel i e genç kız.nıış. Bu fılm 
ler bııim e~ ircimiLin sadece 
ınuanen bir kı ıııını memnun 
cdı\ or. Bu filmde ikı s:enç H 
J:uzel kızın bir erkeğe olan P
gılcrı o) le rsa un uı· olarak 
tel cllcnmış bunun etrafındn da 
adeı oldugu in:cre arkılnr. dans 
J, r, dolduru muş . .Bu çe it fil:n 
'erın meraklılarının sıı..,nu ız
ca c~Tedebılcecklcrı bir film. 

Denizaltı Harbi 

•..;11nıhari11fl l'untn1aııd - \\'il· 
llam lloldrıı. :>anr1 Ol•on, \\ ıl
llam Jlrnılb, Jlon Tu lor ' ıı n n
,Jhnr .ı ohıı J'arrov. idarrshıdf! 
raraınoıın ı lır•abına •·rvlrdık· 

Jrri bir .\ m rrika n rnıııı. -
ltA ı . ı: Ti' \it. 

sa\'aşın insan ruhunda ) ıkıcı 
~a.mıcı bir surU te ıri cl

cuğu maliın1. Bu film<lc bunhır 
dan bır örnek vcı ilmek isıcn
mis. Bır deniı:ılıı subayı, Japon 
sı.va ı sırasında acele datm::ı 
emri \erdiği için iki arkada sı
nın olümü ne sebeb oluyor. Bu 
nun korkaklık yüzlınden ileri 
ı;eldiğml öylli~ arlar. HAiiyie 
L•u delikanlıyı cılğına -döndürıi
yor, a ahının bozulma ına ~c

beb olııyor. Öyle ki farkında ili 
maılan lıilılın hayoıı für.rinde 
tesır icra edebilecek bir komp 
lek in doğına:.ına yol ac; ıyor. 
o sırada harbin biti\'ermesi su 
lıayın korkaklık iıhanıı altında 
ılelebet kalmasına mlinccr ola
uk gibi görünü)or. 

Sl.'nar~o ~ azaıı l•tc bu 
suba~ın maııe\'i ha\atını kur-
1nrınak için Kore savaşından 
:fa)da:aıımayı dü~unınüs. ikinci 
kaptan 'Ken \\"hite'i Koreye ı:ön 
deri~ or, \'e korkak olmadı~ını 
hem kendi kendisine hem ctra 
fındakilere hem de biıc i bat 
ediyor. Hepsi bu. f'ilnıe be~erl 

miıı umumi seli~e ı va atın üs 
tunde de~ı dir. 

Bombay Macera/art 
~""'""""------

•l.ut Tr•ln Tı> Bomba)~ 
Johıı llall, l lırbtlan l .arM"n. J,j. 
u frrraday'ın rrlbor P'rrd P. 
•• ,. ldareo ınl'.I" l"nltınıbla he• 

•alt ına tnlrditi bir Amrrlkan 
llln11 - ıı•r. K, 

G ere.k ııı:ıcern ı oman::ırı ~c-
ı c.tse ı;tanı.lnı<l nıaccrJ 

{ilnıleri doğunun hiiy{ik şc-hirleri 
ııl kozmopolit. kotiı \ e kJrıııılık 
in ıınlarla <!c•:u olarak l.ıkrlıın 
et ıııeyi adet etıııi.-lerdfr Ö) e 
ki çoğumuııın aklına Singapur 
Bombny Şaııgh:ıy, Ilong - Kong 
clendı miderhal ~üpheli ~erli 
nıahnllcd, mutlaka kaııller ,·e 
hır ııtar s;elir. Aslında hiç şüp 
he it bu şehirler bu uydul'ma 
:ıtmo fer içerslııdc yn.,amazlar 
Onların da biitUn öteki şehir· 
lcr gibi düzenli bir h:I\ atı 'ar
dır. Foknt lıasmll'knlıp ·ınenıa) a 
ckz.otız.ın lımnıdır. Hu da böyle 
cc U) durulmuştur. •Bombay 
ınal·eralııru i le bu U\ durma 
dogu mııcerıılıın ile cİolu bir 
fılm . .Martin \'ikirıg adında bir 
Amerikan dirıloınalı Hombav'a 
ge ıyor, \'C dl.'rhal bir cina,·e.tlc 
itham t•dili)·oı-. Emıfını d~rhal 
bir haydut çetesi sarıyor. Vs. 
Vs. Alelade bir film, hasılı. 

Çelik Adam 
_... ............. --

•Sle"I ı O'lll n• - \nn her!dan, 
Johıı ı und, Ho.,ard nurr, .ıa

m"' 111',l'ııı rl'J)51ir Grorı;r 
Shrrnıann ldaıeslndc l'nlvt rsaı 
l nt.,ruatlonal huabına Ttthnl· 
"olor ttnl<ll olarak ÇPflrdlkltrl 
bır Amerikan filmi - Sl'MER 

B u) ok endü tri Ulkelerindc bi. 
z.Imklırnıc benzemeyen, aı: 

dalı, karı ık, kendine s:örc çe
şıtlı problemleri olan bir i çi 
dünyası \e hayatı vardır. B..ı 
/ılın nıcrikaıı celık i çileriniıı 
lıayatıııı ele alını~, bııc, helli 
lıir glıriiş za\'ıyc.-.ınden onların 
ya a~ ı ıııı ak rttirmek istemiş. 
Filmin ha ı at )apma kabili)e-
1i ka) bo nıa ın dı) c ışln içine 
]latronla bır ı çl kız. ara ındaki 
a k ila\ e eclılmı . Fılmin ~erek 
~enıın osu erek c entrika ı ç.:>
cukı;a denecek kadar z.a\ ıftır 
~hernıarı mııan en de bı; şe,
Jer ~ apmaga çalışı) ur. Bir de 
.Ann Sheıidan. uurlu bir kom 
poz.ıs) on çıkal'mı,. Jlep:.i bu ka 
dar. 

Güzellik Kraliçesi 
~~ 

• l'euı• - Jll~n~ l.lnn, < lıM· 
ll'S C 'ubıırıı, Harha r.ı. La"rtılt'e 

vr l lıa •lollc <:rteonvuud'ın re• 
Jl'lnr 1 rtl'.ll'rn k Oe l'ı>rdo•a'ııın 
ıdar~,JıtdP l'tc hııkolor reııkli 

oluak l nurrsal l nternaıiırnal 

h~aaltına ı·tılrdıkltrl bır ,\ mt· 
rılı.an lllnıl - . \:'\ , 

Emek~i Profe ör Har\'cy ~rook 
J o~edena'::la oturur. lki kı 

2.1 vardır. Iliri.'iı Peggl, ütekısi 
:su ıın. Tabii glı2.cl \'e neşeli 
kızlndır bunlar. Bir de kom u 

ıa. ı \iardır: ıabii: gPnç. yakısık'ı 
bir de ıkanlı. ismi de Tom .fiel 
dıng. Bu de ıkanlı tutar Peggy 
) e kur } ııpar. O) sn Peggy Ohi • 
o linh•ersitesi oyuncularından 
biri i ile ı:izlıee evlcnivcrm.ştir 
za,·:ıllı To111 ~·ıeldlııg ıw ;yapsın 
bu clefa, öteki kııkarde~c düncr 
oııııııla !lgi?enir. Bu ('erçenı i· 
\·r.rsiııılc ha lRyan \·e <le\'ıllll e
c.eıı hır fi'me bir de Posedenı 
,ehrinde hr.r yıl yapılan Gill 
ba)l'aıııını \ e gül krali<·esi mil 
s:ıbakasını ilin c edcr.cnız.. or
ta~a Güw'lık KraliC'e,ın filmi 
çıkor. 1''ılmin a-ıl maksadı hit 
şüphe rt bu gul kralıçeliği mü
s:ıbııka ını reklam etmektir. 
'Bu ara) a öteki •hazır işi, konu 
]ar soku lurulmuş, teehnicolor
Jo ~clı~i ıuzel bo~ anmış ve or· 
ta} a mut.iki! bir el& filmi ~ıka 
nlı\ ermııı. .-

lzmir Belediye Başkanlığından : 
Fen lsleı'i :\tüdürlüğiindekl keşif ,·e ~artnanıe i "erC'ğinco 

Şair EŞTef Buharının Atatürk Caılde ıyle fuar Lozan Kapı
:.ı arasındaki kısımda parke döS<'mcnin onarımı işi açık ek
s.ltnıc suretiyle yapılacaktır • 

Muhammen bedeli <22513.20) lira o'up geçici teminatı 
0689) liradır. İhalesi 30 4.1954 cuıııa gtiınl aat 15'tedir. b
teklilcr teminatlarını belediye \'Clne ine ~ atırarıık makbıııla
rı ile birlikte iha!e günU encümen ba,kanlığınn nıiiracmıl'arı 
ilan olunur. <43:i9) 

lstanbul 4 cü Noterliğine 

Keşideci : Titis A. O Türk l , .. çre 1'icaret \'e Sanayi 1' .. \.0. 
İstanbul Beyoğlu :\uı·i Zı~ a sokak 30/1. 

~luhatap : hrendiyar Suley 
1slanbu' La'e i Catl. Sa it Efendi Sok. No: 25 Kat..4 de 

Muhatap : İstanbul Cağa'oğlıı !\lo la Fen;ıl'İ sok3k 30-32 
VATA:'I." G.\ZB'l't.S İ 

!\luh:ıtap : Ankara'da Z.\ F ER G.\Zl·~'l'ESİ. 

de 

istaııbu: Dördlrndı .NotediğincJen A/Ocak/105-l tarih \e 

58-1 numaralı \'eka'etnanıe i'e muhatabı Şirketimiz namına 
umumi \'ekil ta~ in etmiştik. Bu kerre gördtiğiımUz liiı.um üze. 
rine ış bu vekiı'ctnaıneden nıuhatop \ekili az'ettiğinıııi ve ir
ketimiı namına hic bir is l llpmamasını bi'diren iş bu beş nus. 
hııdan ibaı et azilnanıe:erden birinin muhatoba teb'leini \ e iki
sinin ne r \ c l'fın edilmek Uıerc Ankara'da Zafer ~nz.etesi ile 
ve f tanbu"da Vatan ~azctesine tcb iğini ve birinın tebli den 
onrıı tarnfımıza iadesini 'o birinin de daırenızdc saklanmasını 

rica c<lcrıı. 

- 14 - ' - 1954 / 
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Halil Pa~a'ı 
,-------------------- ., 

an attıklat•·= ____ ::.,.1.c 

1 

Eski silah arkadaıım ve Mekteb i Harbi yede sınıf refikim o lan Halil po1 • 
Anadolu'nun Sovyet Rusya hüku meti ile ilk temasını te min etmi~ti 

L ...../. 
SIWARETll.\XE 
Bİ:'lıiAS I 

T tirki.>e Bi.ı,>lık t>lçılıgirıe 
tahbis edileıı bina, ıkincı 

Per\'İ)o Mışen kına caddesini.1 
arasında bulıınuy~rdu. Vaktly. 
le ~eker krallıırındaıı birisinin 
ikıımctgiıhı ol;ırak ~·npılmı~tı. 
:'\!Uteııddl! odalnrı ,.e so!oıı'arı 
\ardı. Zemin katında fırn 
mııtf:ık. kiler ve canı:ışırhane 
gıbi le i•:ıtı d:ı ıııcv~uttu. Ay
rıca bc-rııbcrınıizdc setirdigi
miz. Türk muhafızı takımı için 
de ) erler ayn nııştı. Tif is'de 
\ 'C .Bokü'dıı durmadan yo una 
devanı eden \'C bızdcn e\ vcl 
.i\lu ko\ il) a gelen :ır :ı:lasl.ırı
mız. bu nıunu:ım blo.ıyıı yer
lcşmlşlerdl. l,lızum u hazırlık
ları da ~ apmış ardı. Bizi <'n zı
yade memnun <'den er, çok 
i~ ı te hin edilmiş o ımısı ıdi. 
Kalorifer tc isatı ınlikcnmıel 
i§lıyordu. 

H ı\Lİ I. P.\Ş,\M~ 
JI.\ \' ATl~DMi BİR 
Sı\YFA 

Mo~kova islas~onund:ı lüi 
karşıla) an'ar arasındR Hn

Jil Paşa da (Sa) ın Gencl'BI Ha
lil Kul) \'ardı. dcmı~tlm. Mo • 
ko\'a hat:ralarıma baslamaJan 
ev, el k• aca Hııtil Paşa' Jan 
'e faıı i) ctlerıııden bahsetmek 
isli) ol'um. E a en bu bah ın 
mevzuumuz. a da )akından ııiiı
lı.ası \'ardır. Çurıkli eski sılah 
arkadaşım ıra il I'aş:ı . bizden 
c\•vel Anada unun !)o\) et Rus
ya hiikiınıetiylc ilk temasını 
temin etmişti ı·. 

!llektelıi llarbıyedc Mustafa 
.Kemal ve lla111 Pıı~:ılr.r ln aynı 
ı;ınıfta buluııııyorı.luk. ,:\lekteıı 
hay:ıtımızdaıılıcri kendisi) e ta 
nı~ır ve sevı irdik. Harbi umu
mıde Osnı:ın'ı <>r.dusu Başku
mandan vrkıli bulunan En\ .!r 
Pa~anın amca ı ıdı. ?llc,.rutl) et 
ten e\' el ve onro Ru nıclıde, 
Se Anikte 'e Trab us:arııto bır 
çok askeri hiz.met'erl muvarrıı· 
kı) et.e ) apmıstı. İttihat '., 'le 
rakki Cemi) etinin faal si) .ısi 
vazife erını de ÜZl'rine nim • 
tı. Harbi Unıumıde Kafk:ı~ ,.e 
Irak r.ephelerındc fır rn \'e ko! 
ordu kumandanı ~ı{ ııy'l' mu
harebe etnıl . Mü ıı· l'/'Jn der 
Golç l'a anın lı umü Uzcrınc 
Jrnk l'ephesi kumı:mla1''t~ınıı 
getiri.mi ti. Bu sıralarda İn-

H alil Pa:,a 

\'cl'crini Kütuliun:ırcJe ku~r.t
mış Ye İngiliz lrak kuvve:! sc. 
feri) esi Başkumand:ın'ığının 
'l'll\' endı kurıarmıık için D!C'
Jenin sa~ ''e sol sahi! erınden 
Ustbn kuvvet er e ) apmış oldu
f;u çok şiddetli hareke1lcrc 
rağmen KütuJAnıareyi a nıış, 
Tav en 'l e ır etmışıi. Şunu da 
be'irtmek ısterlm ki, muha :ıra 
)il iştirak eden bütbn kuman
<lan "e a krr arkndaştarımmn 
hepsi yüz aklığı go tcrmlşler
rl ır. Orarla vuruşup şehit clUşcn 
silah al'kııdaş'arımııı aziz tıatı. 
raları önünde eğilırlm. Nur 1· 
çınde yat~ınlı11'. 

Kutu iımare muzıı!fı>n·:eti, 
Çanakkaledl.''1 sonra nırııı;:i <"i 
han H:ırlıinde 1ngl iz'er uıeriıı 
deki ikinci Turk muvaffakı~ eti 
o muştu. llnlil Paşa bundan 
sonra 3 lıneu ,.e !l uncu ordu
lardan nıUtcşekkı Kafk:ı o. -
dul rının kumandaı lığına ta· 
)ın o unnıuslu. ~JutarckC'\! mu 
te:ıkip Inı.:ılız erın trır. lk \•e 
tesim 'e İst:ınbu' hükumeti ta. 
rafından te\ kır olunmJş, nckır 
Ağa bö'ü~ünde hap5"tlı nıistı. 

nı:Kin \ Ü,\ BÜ L l°'Ül::\m:~ 
~l\'ASA 

1919 ~ılı .ı\ğu los~ın<la Halı! 
Paşanın llckirnğa biilU~ı·ın-gılıl Ceneratı 'l'avsend'h kuv-

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

Trenlerde konfor 
Tnyyarelerin ı·ekabeti kar

şısında bırçok menılekct'er 
tren.erinde mühim ıslahat yap 
nı:ıj!a. konfor sa~ e~inde mli -
teri çekmeğc b:ı larrı laı·dır. 
Bıı ('İJınledeıı olal'ak Holliında 
trenler ııde b;r tuı·i t ınıfı ih 
das edilmiştir. Hu sınıf üçün 
CÜ mevki rıutınıı. fakat dalın 
l'ahntıır. Sekiz ki ı ~ cnııc al
tı kişilikli'I'. GCC'l'ler' ku et ha 
l•nı• getil'mek miimküııdür. 

Her trende biı· hostes bu 
lıınmakta. ) olculaı la mrşc;ul 
olmaktadır. 'I ıen ere lokanıa 
'a:ıonundan ba ka b r bar, 
bir de sinema \agonu \C sıcak 
oğuk du iç n a) rıca bır \ a

gon takı'ı)or. 

Faruk' la tanışmak! 
\"ı)anacla çıkıın b'r az.ete 

l, d) a Wendel ndınd:ı bir genç 
kız.ın. Til'olkrın kı sporu 
) erlerinden lı rinde csk kral 
Fanık ile •lanı lığını y:ızmış 

ıır. Kıt. bunun iızm·iııe ıııahke. 
meye ınürat•noll:ı hakaret cl::ı
\'lbl açmış \'C zaıaı· zı1aıı is
ıenııstir. 

:'llahkemc Faruk ile •tanı • 
ıııa mn bir ı:cııç kıza hakaret 
olduğunu kııbul etnı \'e ga
zeteyi para ('ezasına \iC taz
mınata mahkum cımı~lır. Ka
rıırda u ııtn·lar \ardır: • ı-·a
ruk ta\Si)e)e ayan bir adam 
değlldır. Kııdınlar ara ındaki 
ınm·affıı ki\ et ni ı:üzelliğinc, 
) ahUL .ırkiı ına değil, para ına 
borçludur • 

Amerikan kadınları 
Anıerikada k:ıclınlnr miihim 

mevk lcr iş~al etmeğc b3~'ıı· 
mı~lıırdı'I'. Roo evelt :ıaınıııuıı 
da :\!is~ Pcrkiııs adında b~r 
k:ıdııı Cnlışnıa Hakanı olmuş
tur. Simdi Sağ ık Bakanı nıı
ynn Hobh) 'dır. 

\nıcrikıının iki kodın bll
yUk clçici \ardır Hoımı bii
yiık elçi~i Bayan Luc<' \e Bcrn 
bUyUk elçisi Bayan Wi'lıs. Ko 
penhağ'da :ı ine bir kadın elçi, 
Bayan ~ııdcrson Eugenle ta
)' n edılmi lir. merıkadn 11 
kadın mebus. 1 kadın uyan var 
dır 

Hokümct dairclerindckı me 

TiYATROLAR 

* sPıriıt Th 'rrıosu ıırıAn ıus
Ml - Paznrtoal'den ba ka ber ı:ece 
21 de, Pazar matlnıı 15 30 ela !SOKAK· 
'l'.\ - Ynzıın: Elmcr Rlce. TUrli:çeıol. 
Aıude Zl'\bcl:otııı • Tel: 42157. * sEJllll 1 l\' A"l ıtO U l\U~JEOI 
Kl!ılll ı - tıalı'dan ba,kı bet ı:cca 
21 de, Pazar ı;Ur.dUz U,30 da ~11:-
1.ı.n. H.\ Sl.\llN KISK \ :St;Lli'il - 1'a• 
r.aıı: ı.ouıs \'emcull. '.l'Urlı.~C31: Bur• 
han Felek - T~l: «0409. * sııııın 'J'İ\ ,\ 'llto:>U E~t lSİİN\l 
ııoı.l"ı ı.; - Pcrtcmbo, Cumartesi 
\n Paz:ır 6ll&t 21 de, eyrıca Pazar 
l;,ı.30 da \ \;:.1.1 KIZ • Yazan: Jacqu· 
es Devaı Ti' rkçut. İh n Barem. * Gı:;:-;(l.İK 'Il\ .\ l RO il - llO· 
vı:ıt \ or. u - Komedi :ı perde - Ya
tan: A /\, l'olllne - 1'ürk~: .t.I. Du
rlan - sahne) cı t;o) an: A vnı oıııı.ıı. 
Salı. Çarşamba aı.ıare 20.30; Çn.rpm
bı matine 111 :ıo - EmlDöDU Ö~CDCI 
Lokalinde. * Ml.\M~ltll K \lt ~Cı\ - Ott'e· 
ıerı 111Lat 21 ele. Oumarteaı, Paı:ar 
matine 1:1 ı.e cııuı.ı KARAKOLU 
Tel: 43134 * n:si ::.ıs oı•ı ı:r.:r i - Tel: 
4~369: \ SKl il \ it \ Glııt ıtKl,;>j • 
Opeıet 8 perde - Her gece 21 de, 
Qnşamba, Cumarte51 vo Pazar ma· 
tine 15 tc. * Kı' <'İ'K !o..\ 11:-;ı. - Çnroamba· 
dan ba,ka hrr ı;ccc aaat tam 21 de. 
61111, Cuma talebe maılueaı ve Pa· 
r.a. matine &nM tam 17 cı~ 1.:1 :-.,\\' t , ı 
\' '\ ı: - Pi r~ 3 perde • Yav.an: } re· 
derık.Knott - c~vlren: 'l'eYtlk Sadul· 
lah - Tel· -l027S. 

SiNEMALAR 

üM o{;ı.u cı11 ıı 

* ALKAZAR_ 1 1 42.562 - Sarhoş. * AR Tel. 443!14 Kaldırım Yos· 
mRSI * ATLAS· Tel 40~ - DUııkU 
çocuk. 

murların yekunu 2,37i,898 dır. 
Bunun bc~te blr·nden fazın ı, 
~ani 582.000 i kadındır. 100 ka 
dor kadın memur yUksek mev
k 'er i'gal etınektedır. Londra 
daki Anıeriknn tkaı·et aloşe
s M ss Janc Man•ıı adında bir 
kodındır. 

\m<'rikııda on kodından üçü 
çalışıyor. Çalışan arı nüCte 
biri bckcr. beşte Ucil 35 ile 
55 yaş arasındadır. Çalışan ka 
dıııların çoğu oı·ta yaş1ıdır. 
Denurı; olların, radyoların ba
şında bulunan kadınlar da var 
dır. Bayan Ogden Reld adın
da bir kadın New York He
rold Tribune ~aıetesinin mü
dür ~ ıırdımcısıdır. 

den kaçarak Anado il 
ğe muvaffak olduğtıO 
alnııstım. Paşanın bil 
Anndo'u halkı uıcrııı 
bir I!:' lr bıraknıı~tı 
ı:e'mckte o duğurıı h 
Mustafa Kemal p.a ~ 
\asta bekledığıni ,e 
clerilnıesiııi rica etıııı 
nın Anknrı.ıya gelıP eı 
safır kıı dığı gUolc 
blrınci Eskışelıir tı 
başlamış 'c tabiafü t 
dan anı mı bu unu' 
yuzde.:ı kendisiyle. _! 
\e dert'c5mck muw 
mnmı tı. 

il \l.I L J',\ ŞJ\Y I ı& 
'l l'1'JUı\K İSTiror. 

Moskov:ı'da, Dl 
sonraki mncerııs 

;.c ini bizzat paşada,. 
Halil Paşa Bckırıı!ıı 
den nasıl kaçtığın' 
?ıtıı tafıı Kcnı:ıl pac:ı 
konuştuğunu anlattı 

- Ren Bckırıı~ıı 
nıc\'kuI lıulunurkcl'I 

T>i) e seze bıı~ nn~· c 
porta konu'muş Ad• 
miş bir kağıt parçası 
zatarak: 

- Bakınız Fuat f' 
bu kağıt parçasın• 
zabiti i'c göndcrını; 
kAğıtta yazılı şe) Jl.'r e 
ııı ıtham etmek. ht 
gu) a çekmek jsteın 

Demişti. Kağıtta" 
mcalı şö)lc idı: 

a) Harbi umurnıle 
bin Ermcninin ô uııı 
sürülmesinden sizi ;ıı 
nıyorıını. 

b) llarbi UmunıidC 
Bağdat ci\·arında b d 
1ı hı ,nkı§ıden sı:ıi 111t 
yorum. 

c) Bağdat sııkulll 
lııp dereye atı'arı ti 
nın öliımunden .. e ~t 
keme idamını emre 
Türk ça\'usundan· el 
dti~tuğu ha· de od 
İngı iz. bınbamından 
me 'ulsüııüz.. Bütün 
"ap \ ernıenız.i BuY li 
imparatorluğu nam 
l'Ul· l 

ll:ı'ıl Pas:ının bu s 1 

Jarn verdiği ccv:ıptııtl • 
sc<lcceğıın. ıııı 

~ 

* LOKS: Tel: 40380 ,.. • 
dını. ~ * ELHAMRA - se~y 
Scfalıat Kurbanı. • :t * moL Tcl: 84595 ..... JlU' * İPEK: Tel: 4428' ... 
ccraları. .,, * ı.Aı..E: Tel: 4359S 
Y06tnUI. __ d * MELEK: Tel: 400"" 
Yıldızları. -' * BARA'\": 'tel: •t656 

Aııııbtarlan. ~ * sti~ıEn.: Tel: 4gs,ı f 
P'ahl•c. ,.. * ŞAN: Tel: 86'793 
Macera tarı. " * TAKSİM: Tel: .,ıo· 
bldes1. "' * \'ILDJZ: Tel: 42847 
Dakikası. ~J 

ISTANB UL eh:~ * ALEMDAR: Tel pv:, 
eon Dallla - Dört Fahişe * AZAK Tel 23S4• ıJI 
hanları - Sarlo lstanb~, * ÇEMBERLİTAŞ: l 'A 
Alevler İclnde - p11ttt11 

J > * BULV Alt - Kor~~ı• 
nın O hı - Tolcdo M>c. * MARMARA: Tel 

2 
l 

son Dallla - Dikenli oı.ı * MİLLİ. Tel: 22962 --;. 
hlr - Üç Ahbap çavı• ı;ııJ> 
ştnde - Aslan Ylırekll Ja1 * YENI Tel: :ıs:ııız ..... 
de - I>lkıınll ooı. ıtıt"'I 

KA lllKO Y C )1 * HALE• Tel: 6llll2 _... 
va • Caııllcr Yata ı. 1 "' * OPERA· Tel 6082~ * 80REYYA: Tel: cf1: 
ncuam - Kanun petıC * YURT: Tel: 6())44 _.. 
Kanlı Ynrış. 

*** oi * SC,\L n L'Z nf:' 
akfllm auare 9.30 d•· , 
11, Pertembe, Cuma 8•• ft' 
zııAuı halk mıtıne.ıal· 
matine 

KONSE~ 
* Konsenatuar Ot1' ,ıı 

rl - J{onacrvntuar orı Osı' 
RUlt Rey idaresinde OP~ 
nı n pazar cabahı ~ 
~e Gazlııoeunda me,sl ::;;ı; 
eerınl verecektir Du )(:ter 
il piyanist Ferdi Ştll 

11 Erkaan ela &allat oıatl' 
coklcrdlr. 

1 KONFE~ 
* HlkA~ ecl A!ll )'t~~·~; 

10~4 ıırrşrmbe ııkşarı1 1 • p?"ı 
nlk Unltel"llte tcıevııY0r 
ıer Aıemlnden Porırt!l 11 
ecri sanat tonuşmııl•f~ 
yap C'alttır. Bu ıconu ı::ı 
Pranaıı: resaamı ııaoııl 

1 yatı n eserlerine d• 
)On lll'lfl)atları, Tel>nl 
ııın G mUtsuyunda"-1 ı.ı."' 
ıoııundın takip educıı 

... 
• 

l 



Wilhelm Ktmptf 

,WiLHELM KEMPFF 
MEMLEKETİMİZDE .. 
i kinci Dünya Harbinden sonra 

memleketimizde müz.ik so
natı na karşı büyük bir ilgi 
uyandı. Her yıl kıs .mevsimin
de bir çok yabancı sanatkarlar 
yurdumuzu 2.İyaret ederek; 
konserler verir oldular. Fa· 
kat şu ria bir hakikaltır ki çe
eil'i mil'etlere mensup bu mü· 
t.isyenler arasında hiç birisi; 
llnlil A:man piyanisti Wilhelm 
l\:ernpff'in topladığı ilgiyi top
lıyamanııştır. 

Biz.'.crin onu sevdiğimiz ka
dar; bizleri seven Kemp!f he· 
men her yıl sehrimiıe gelir. 

Onun bu ziyaretreri şehrimiz 
de daima büyük bir ... anat ha
reketi o' arak karşı'anır. 

Bu vesileyle de bir remile 
olmak üzere. her gelişinde is· 
tanbul Teknik Ünh·ersiteslnde 
gençlere özel bir resital verir. 

W ilhe1m 'Kemp(f bu yıl da. 
bb.i kendisinden mahrum bı
rakmadı. Geçen hafta ;,:ehrimi 
ıe gelerek jki resital verdi ve 

bir de orkestra reCakatinde ça: 
dı. Tabii. Teknik üniversitede 
ki konserini de ihmal etmedi. 
Ayrıca hmire kadar da gide
rek Göktepe müzik evinde bir 
resital veren değerli sanatkar 
1893 yılında Juterborg'da doğ 
muştur. Piyanoya •harika ço
cuk. o!arak başlamıştır. Eski 
bir sanat o '.an irticalen piyano 
çalrnağı ihya etmiştir. 29 ya
şından 35 yasına kadar Stutl
gart Yüksek müzik okulunun 
direklörlüğiindc bulunmuştur. 
1932 yı!ında, 37 yaşında iken 
sanat Akademisi aı.ası o!muş
tur. Piyanistliğinden başka bes 
teleri de olan K~mp!r'in iki 
senfonisi. • Kııybo' an Cennet 
adlı bir senfonik sliri; Klcist'in 
• Herman Savaşı• na beste· 
lediği bir prelild, bir piyano 
konsertosu ve nıuhte'lf oda mii 
ziği eserleriyle, üe yaylı sar 
lar kuvarteli, .f'üt ve p iya no'u 
lıir kuvarletle koro eserleri var 
dır. 

Gene Konservafuar 
rna~ı ı neidel 

rı Şehir Tiyalr~ .. u ile beraber 
)lilti Etitinı Bakanlığına dtv· 
rolunaC'aknıış. Beltdiye bunla
n idare edemi~·ormuş. - .şu 
ınektepltr olmasaydı ben ma. 
arifi ne güzel idare ederdim• 
ıııliyen l\laarif :Sazırının ruhu 
ıad ehun - Ve daha akla hayale 
ıeımu bir sürü n:ul ve lai .. 

Ama; veltvkl böyle. l)ile el!a, 
durum deği')mtz. ~·ünlı.ü orta 
ıııla bir hakikat ,·ar: ~tuvakkat 
de olsa sanat prtn~iplni til· 
ntndi. Bugün bir çok kimseıe. 
re eheınmiyet~iı. &ibl J:Öriintn 
bu hidi~e: mesela l'lli Jtl hoc· 
ra, umanım11daki unat hart'
l"lltı i üıeı inıle tetkikler ya. 
pac-ak VI' gaıttl" lı.olf"k~iyon!;ırı· 

nı karıştırauk olan bir kinı~e 
için enterP..san bir ~l"Y ıliye ka
bul edilerl'k n! muhakkak ki 
·Elli yıl e,·,·eı b(i}'le garip lıa· 
rarı:ıır \'erilin!İ• <liye yazıla

cak. 
11a.kat hu kal'1lr '°'" akisleri 

bir hııklkatın daha ortaya çık. 
m:ısınıı setıep oldu. Umumiyet 
fo :ılaturk:ırıtar ·Efendim: fi· 
lanc'.a 2aı Türk nıÜ7iği düşm:ı
nıdır' ı yahut · Falan lıimsr mil 
lİ müzlğlmlzin Ölmesine sebc-ı> 
otuyor.ı diyr söyler dururlar. 
nu hii!.;iimlerin t:ım miinasiylt 
birer iftir:ı \'e yalan oldulhı da 
böyle<'r anlasılclı. llakikatla bu 
utınr: gitlikçr iptizale dlişrn 
abturk:ıyı yU1'seıtmeğe tilll§l" 

yl)rl.ırdı. f 0 akat bu yüıdtn de 
bir çok c;alıte sanat pelılivan
hırının hüc.-umlarına ınaı uı ka. 
lı~ orlardı. Çünkü gerçek olan 
'1":1 alaturkanın yeni td: "«''li 
müıiiin en fada tlli yıl daha 
yaşıyabiltrf'ği }di . . Bunun akı.i 
olamazdı. '.Zira sanatın en mil
li olanı en miltf'tlf'rarası df'
ğerdr. olanı idi. Rugün; bl7den 
gayri ll"k sesli müzik iiıl"rinde 
ısrar eden "c:emiyet kalm.iimı5-

tır. Avcupa bunu bes yü7. yıl 
~vveı ter kel nılşti. .Şehir '.'fl"<'
li\inin bu karanyla da alaturka 
kenifini asını~ bulunmaktadır. 
Ru l!ale sebep dl' binat ala. 
turkauların lı:tndileridir. Sa
n;ıt pre:ısiplf'rinılr.n bilıahl'r o
lan ıt:ıturkarıl:nın ... 

Jlıni, balta kat olmuş. nr· ı' 
mandaki ağaı;lar korkm:ıığa \'e 
ımlanmal'!a b:ışlaınışlar. \'aslı 
çınar. •Korkmayın. demiş •• j_ 
çiınizıll":n birisi ona sap olmıı. 

ılıkça hir şey oh!laz!e Tıpkı o
nun gibi... 

Netice olarak ya1nız, şu du
ruınd:ın a<"ı du,·maktayı7.. Ala
turkanın, bir deni r.nla tması 
bakımından kıymrti \'ardır. 
Tıııkı bir miizr ~ibl: Karagöl, 
Ortaoyunu. minyatiir gihi... 

Hunun l'n temiz \'e se~ifnıi:; \ 
örn,klerini dt bi1e Konc;en•a· 
lu:ırın verntl'Sİ r.~rrkirdi. r.u 
k~rartı lıu imkanı da knylıel .

1 tik ..• 
AL •• iL 
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VATAN • Radyo fi.ivesi 
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Düıayanııı -- .. , __ .k. e. 
yapıldı ra1d os 
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Bu cihaz yarım· 

paketi 
kil~ .. a~'!!.ığınd? ve .iki sigara f 
buyuklugundedır. : 

•••••••••••••••••••••••••• • •·····•··················· 
Dünyanın en J,üyiik rady 

fabrikalarından bM olan 
.\merikanın U.C.A. firıııdı~ın 
David Sarnorr merkez anıslır-
nıa Jaboraluvarlarındı adına 
·Transisl<ır• denile.o kristal 
radyo limbalannııı imal r.dil
difinl evveke bildirmiştik. 

İşte bu minik fakat harika 
lılmblılardan faydıılanarak dün 
yanın en küçük radyosu, gtne 
aynı fabrika tarafından yapıl· 

mışlır. 
Ağırlığı sadece yarım kilo 

ve boyu ise y:ınyan:ı konmus 
'iki sigara p:ıkeli kadar olan bu 
dlıaz henüz tetrül~ deHcsln
dedir ve muhlemrlen dulıa iki 
yıl tkari istihsale giremiytN-1.: 
tir. 

Allı voltluk bir akımla işle. 
yen bu almnın kalbi; yukarı· 
da bahsettiğiıııiı gibi .Transis
tor. lambalarıdır. Büviik r:ııh'o 
ıanıbal:ırının vniff'sini ııynen 
gören bu ·Transi5for• Jarın 
büyüklüğü kibrit b:ışı kadar
dır ve bir kat voltluk bir güç
le çalışa bilir. 

;silekim; :rulı.arıki atırı da 
bu e?~r~iyi dör~ adet ufak c.ı. R. C. A. Fabrikası 1arafından imal eılile.n diiııy:ınıD. eA ufak 
va pılı ıle lemın eder. radyosu avuç içint. rahat rahat sığabilir 

Bu pllltr 50 saat dayanabl· 
lir. Alıcının sesi orta boyda Bu radyonun ilk defa :Sl":w ve sonra önüntdöntlü. 
bir od:')'I rahat rahat doldurur. Yorkta gürülme~i baıı hos lı~- • nir satıcı kendisinden Jlklf't 
Cihazın ı;tki1 adr.t .Transi~tor• diseltre de sebebiyet veımis- satın alan müştrrisinden, ud-
unun fiyatı 80 ılolar dvannda tir. Hu '·ak'ııyı ertesi günkü :>o lıa,·adisterini duymağa bııJ 
dır: Fakat diğer kısımlar, stan gıızeteler şöyle nakletmişlerdir: J;ıyınra •lll"y sen de galiba bir 
dart parçalıır olduğundan, alı- •Ceketinin göğüs cebine yer. ştyler var~· dedi .• 
cı fnla pahalı değilılir. Seri l'I le~lirdiği ve paıto~uyla giLledi ·Transistor. lu Cf'P radyo>u 
tibo:alle ·Transistor• ların be- iti alıC'lyı taşıyan bir ad:ım: 'l'i her J:Ün bir p:nça daha eheoı
dl":li de birkaç yıhta düşrbilir. . me~ S<ıuare'da yürümeye lıa~· nıiyf"t kuannıaktadır. En s<>rı 

Ctp raılyosu; alış kabiliyeti hıdı:11 gelen haberine göre ..\meri-
lıakımından oldukça lstikaıııl":t ·l:'ç gene kız bir (tntllmtn- kan polisi bu alıC'ılarla teçhiı 
Jidir. Çelik binaların tesiri gö· df'n g!'ll'n °P:bb Tiıll":• ~arlmı· edilmeye başlamıştır. 
riilmelı,;ledir. Yilrüml'k veya nı duyunca hayretle başlarını llir kaç yıl sonra Re:vofhı 
pencere yanında bulunmak çevircHlcr. 7.ira herhalde ilk eaclclesinde jiklrt salan işpor-
isitnıeyi oldukça değiştirir. defa olarak bir trendıottan tanın size; tep radyo,,u mattı-ı 

Cihaz.: otomobil içinde lktn martıların sesi gtliyordu.• ğını ve almanıı. için diller dik 
iken de oldukça :iyi çalışmakta •Bir polis gayri ihtiyari ba- tiiğünü görürseniz sakın şaşaııı 
dır. şını sesin geldiği ~·öne ~,·irdl yın11!. · 

1aki Çenerini ve arkadaşları 
"" 

diğini duyunea b ir şeyler iÖY· 
leıne\c isledi ise de sustu, sus 
tu ama gözlerinden. sarfccle
medi~i sfülcrin mahiyetini i
fade eden bir muziplik açıkça 
belli oluyordu. 

memnuniyetle dedi. Ben de 
arkadaşım Taki tlbi müziği! 
pedrt'imden tevarüs etmiş bll 
lunuyorum . Ciddi bir klisilc 
nıiitik ıedrisaıı y~ptım ve bu. • 
arada birkaç enstrunıan d~
nedikten sonra memleketimi1.e 
nadir oıan boyu .küçük ohııı 
kontrabası seçtinı. 

<Başa 1 incide) 
nidir. Yakınlarımın bana Taki 
demesi ÜT.erine adım Taki Çe
nerini oldu. Simdi herkes be 
n i böyle tanı)·or. 

Müıi~yenlik bana ~abarı•c!nn 
irıtikal etmiştir. On beş sene 
evvel ciddi o!arak müıiğe lıa5 
l:ıdım ve bugü;ı bir parç:ı hı:" 
şeyler yapabilecek ha:e geim: ~ 
bulunuyorum. 

- AkOt"deonıı bthakkin ('l· 

lıyor.>unuı.. Baska hangi akor
deonislleri beğenirsini1? 

- Komple akordeoni.;;t o•a
rı>k Pandeli Ç:tr11s'ı, pek tabii 
cndan sonra başka kıymetler 
var. isim vermemek daha mü
nasip olur. 

ı~rar elm'!iım Ye m~vmu 

d.,ğişfüdim . 
- Toptuluğ·1 11.'! nck o: jı

r.:ıı Bu fikir 1':ı~ıl d·ı~:lu? 
- Kiıarist /.ıi ?•"kı :.'İHU· 

~:;: k eskidenbc.~i n •li7.'\ ya
p;: oık. :Rir to:> ıılt•ktıı 'Kon\1"3 
h; ı;·E' Tacettin C>r!l•r::)' •il! ta 
n15ı.-m. Kan ~:!>.f"r .1 .. r:cr y'l. 
Br r. ona. o ?>a'la hcnıert ısırıı-ı 
verd"k ve he:ıüz. Tiirk'.ycde 
mevcut olmıyan hu tr oyu ''Ü· ı 
cuda gelirdik. Daha ıığır mü
zik imkAnımız mevc~ıt . iken j 
halkın daha ço1' h'.>sunıı gidrn 
haH müzik tarzını tcrcıh et- 1 
tik. Son uımıı'11rda r.!.mimi
r.•n ·reng;ni ço~.-:ltm.1k üzere 
arkadaşımız BJtt.:-ri~t Ercü
ment E-raybar'ı aramıza ııln- ı~ 
bulunuyon.ı:r. 

Battcrist Ereümerıt Erav-
bar'ı Ankara vııpun yolc•ıla
rı pek iyi hmırlar. Ş.ık1cı. nük 
tcci olduğu kndar iyi bir mü
ı;·;,yen , Kendisinden b:ıl~cdıl 

- Prova vakliniıi daha 7.İ· 
yade almamak için biraz da 
nrkadaşlarınıılıı konuşayım 
dedim. Daha sözümü bltirnıe
dcn Kitarist konuşmaya ba~
ladı. 

- İsmim Valerio Marusie. 
Başımın her uman d11rda otu 
su ;1e nıf>~hurum. Kendimi 'bil 
diğim gün bu lcitaTı boynumda 
'buldum. Galiba onunla bir
likte gidece:im. Batıerist atıl 

Ekseriyetle konlraba~ımla 
meşgu l olur, vak•t buijiukçı. ' 
Koro ile uı;raşır ve nihayet ' 
hususi olarak solfej ve armoni 
dersleri veririm. 

Vaktin ilerlemesi dolayısiyle 
hepsine teşekkür ederek ay
rıldım ve arkamdan başlıyao 
Taki Cenerini kuarıetinın a
henkli bir pnsodoble nağmesi dı: 

Sen git: biı kiları isteriz. ne gayri ihtiyari adım uydu-
Kömür kıtlığında Uzım olur.. rarak uzaklaştım. 

O un1ana kadar ·hiç konus- ı -------

~~};~;:·;,.::;;:~;;.;; r AL ~z~A ;~~jN l 
- Siz arı.u ettikten sonra~----------
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1TAKİ . ÇENERiNi VE ARKAD~SLARI 
İstanbul Radyosunun B Stüd-

yosuna girdiğim xanıan 

onları kitarcı ile şakalaşırken 
!buldum. Sanki bir s:ıat sonra 
ımikrofon önDnde güzel müzik 
]erini, kendilerini merakla 
'bekliycnlere d:n•etecck olan 
onlar değildi. lstifhnmlı na
'Zarları altında şefleri olan 
gene akordeonisie doğru yü
J iidiinı. 

• - Taki Çener:n;. değil mi'! 
- Evet efendim. buyurun. 
Kendimi takdim eltim, menı 

nuniyetini giz..emiyerek neza
~etle yer gösterdi. 

- Müz.iğinlıi dinlerken siz-

Jeri daha başka tahayyül. e. l · ,
miştim, dedim. 

Gfildü. ·~ f' 
- f şle biz 1buyuz. Dört ıır-ı 

kııdaş bir araya gelince evvelll 
bxaz. güler cğ'enir, S•rnra cld 
diyetle provamızı tamamlar. 
b:lihare heyecanla programı-

mızı ikmal ederiz ve neliccılc 
yine gülüp şakalaşmıya !ıJS.· 
larıı. Yani ,anlaşılacağı gibi 
fasit bir daire. Sonu bnşl:ın
gıca münceı· o:ur. 

Biraz kendisiooen bahict
mesini rica ettim. 

İsm im Iknıetrio Çeneri
(D!'vamı ı ünrüde) 

1';ıki {entrinl 

"!ti eııı.leket Jıflvalaı·ı ••• 

İSARETr~· 

GENE 
KONSERVATUAR 

Biitiin didinml"ıniı:e; gc>r(eğl 
gı;~teımemiu; tutulan yo

ltın y:ınlışlığını anlatmamıza 

rıığınen ol:mıar oldu. \':ıli 
•Veto . hakkını Ön gün içinde. ı 
kullanmadı ve ml'yhantdl" ça- ı 
lışan sanatlı.Sırların Konserva· 
tuar icra hryttinde çaıışabile- 1 
<·eklerine> dair olan meıhur ka 
rıır tatbik edildi. 1 TEI.E\'İZYO:'\ SPIKERI.İ ôi - RadJonun papuçlaruu 
.. Kıra.rın . tashihini .isten~_,kl~ dama attıran tf'ltvlLyon. yeni bir .nıesle~in ~oğmasına d~ se.

şuphtsır. bıL hata eti ık. Çunku bep olmustur. Uu; .Televiıyon Spıkerlığı. dır. Radyo spıker
heı-kf!sin •O)'! oy~• diye göL- ~ Jiğinl kııt kal aşan bir zorluk gö•teren bu mf!Sll":ğe :iolisıt• 
!erinin ıliinılüğü ve bu gayeye • rdebilııırk i~in yalnn sesin gü ıelliği yetmemekte, ayni Xllmıın
varrnak iı;in Mak:vavelist. bir d:.ı sempatik Vf! rana yakın olmak da gneknıtktedir. Ayrıra 
slyasl":l takip edildiği ı,u sın- 1 ~pik!'r hf'r an Sl":yir<'İll'rle karşı karşıya huhınduğundao; Üıel 
!arda Konsen·atuarın derdinle ,, h:.ıvıttında 0 gün için ntş·t~i1. ı.ıkıntılı veya .keyihiı de elsa; 
kim uğraşauktı? Yarsın: i.;. ı dalma güler yiirlii giirünmrl( ıorundadır. Uu bakımdan iyi rol 
tanbulluların alın terlerinden vapması d:ı kap etm!'kltılir. İşte yukarıda bu 7orlu mesleği• 
ödtdikll"ri rü~unı ve vergilerle 

1 

bir men~ubunu; )(otlan danın K. R. O. Telrvbyon ht;uyooıa-
idare eıli~f'n bir s~~a~ mü~~~;- 1 nun .,1ıiktri )lies Rouwman'ı görmeklesiniı. 
sesi dt; uç bel) kışının, butıın 
~nnat prensiplerini çiğııeycr~k 
nrdikll":ri dü~ünre~iz bir kar:ı
rın nl":Iİl'esinde yıkılıp git~in
di. ~c 1.aran var. Yeter ki •OY• 
gı•lsin~ .•• 

Şimdi ortada bir sürü laf A k 
dönii~·or: Ru karar Haıiranda n d r d 
yl'ni tahmatname lıazırlanııc-a-

iı için, bo1utma01ışmı~. O va. 
kit, piyasııda çalı~ılması Önle- l caz 
nf'cckmiş. l>iğf'r bir söylentiye 
:öre de Rcll'diye Koıaservatua. 

Radyosunda senfonik 
orkestrası kuruldu 

( Devamı .& ün<:üdc> 
J\nkara Radyosunda Erdo~:ın 

Çaplı idaresinde yeni bir 
senfonik eaz orkestrası kurul· 
muştur. 

İlk konserini evvelki hafta 
veren )>u teşekkül Ankara .Rad 
yosunun içinde ve dışında muh 
telif nıiilik aletlerinde isim 
yapmış sanatkllrların bir ara
ya gelmesinden vUcut bu!ınu~ 
tur. 

Hu sanatkarlar; Manuel Vi'e 
Salo. Hoze Estıınyo1, Şahin 
Ylizde (Saksafon); Orhan Se· 
ıener, Özdemlr Baturalp, Mu· 
nffak F'a lay (Trampet); Ziya 
Po:at. Bedri :Ergüden (Trom
bon): Ferhat c:Uneri (Korno); 
Şekur F.rtUı.ün. Hüsnü ÖLbay:ıı· 
zıt ve Turgut Çalgan (Keman) 
dır. Erdoğan Çaplı ise henı pi 
yano çalmakla, hem de ~ef'ik 
yapmaktadır. ---
.\SJrnR SAATi SEL,\ ,il,,\ RI-
:S.\ MÜZİK iSTEKl.HRİ DE 

K.\ TII.AC.\ K 
R adyo Asker Saatinin se!Aın 

kısmında baz.ı değisik:ik-

S;LOiGq;:;;'.aYf f#lı 

ler yapılııııştır. Buna gl)~ 
her sün Ankara Radyosunda 
12.00 de bıışlayıp 12.30 ,ı, n i 

hayet bulan ·'Meml!'ke; ve 
Memlekete Selim. yuyınlıııına 
a-;keor isteklerinin de katılın.ı
sına başla nmı,;;ıır. 

K~re'den Anavatandaki ııile 
lerine radyo vasılıı~iyle sdlim 
g(inderen k:ıhramıınlarııııız. bu 
&e!amlar arasında muayyen 
müıik parçalarının dıı çalın
masın ı istemektedir, Bu par
çalar şarkı ve türküler halin
de plaklardan yaymlanacatı::. 
tır. 

Askerin istediği şıırkl ~e 
ıürküler seHımlur arasınclu yer 
alııcak. Kore'ye h itap ettiği 
kadar memleket içinden ıle ta 
kip edilebi:ecekti'r. 

isteklerin, seliinılardo oldu 
ğu gibi sıraya kon ocağı tııbil
dir. Fakat 'bu yayınlar her ~ürı 
yapılacağı için. kısa ıamıındıı 

pek çok isteklerin yerine ne 
ıirileceği ümit edilmekteJır. 

.SAVİ YA YCR ATA:'tlA!'\0ın iı1nresindc her ı;.ılı akşamı İstanbul l!adyosundn l>inlediğiııiı 
-~lemlekct llauıarı Ses ,·e Saz Birliği.; yurdun dort bucağından blnlıir emekle derlennıi): 
ddılı•n çok 7.engin olan musiki folklonınıuzun çeşilli örneklerini bizlere sunan \'e lstanbul 
füıdyosıınun açıh~ındıınbeı'i nıuntaı.anıan fn:ııllyet gösteren bir topluluktur. Ru topluluk üye· 
leriııc d.ıhıı h:ışka sanatkarların da katılma;ıyla mryd.ın:ı gelen \ 'C gene Sadi Yıl\'er .\tamnn'ın 
ldııreıılnde ol:ın .htanbul Hrlediyesi Konsrn·:ıtuarı Folklor icra Heyeti. de; Taksim l\eledi
YI' <:a:r.inosunıl:ı lırr on he~ ~·inde bir verilen Türk mü7.ii(i konserlerine bir ayda.nberi iştirak 
etmektedir. ı:csıııimi.z.. •1'lrmleket Ihvatar ıS~ ve S.ıı lfüliği. ni hoc.tlarıouı riy~etinde lıir yıı.-

7ını lı:az;ırlaaırkcn g9stermekt.e:lir. 
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PAZAR (18·4·1954) 
ANKARA ~~. ''"" 

e.2a "Xçılış Te ııroeram 
ı 30 M. s. A)'arı, haberler Te ha

va raponı, 
8.4S Pııv.ıır sabahı melodileri 
!.1.20 Yaylı ıa~lardnn müzik Hean 

del: Si bemol mııjör konçer
to groll&O f Pi), 

9.35 Llı\·ta - Ktmançe - Tanbur 
refakatinde Uuallı\ Arııcı'dan 
ııarkılar 

9.5S SAion orkestrası f Pil. 
1010 Kadın ses lt aaz toııtııhığıı, 

10.30 Karadeniz hanları 
10.45 Saatinde blldlrlltcek. 
11.00 Daldan dala. 
11.20 &vlm Çnj!layan, 
ıı 45 Pazar sk 'X'I. 
12.10 Asker ınall. 
12.30 Yurttan scsle-r. 
13.00 M. S. Aüarı ,.e haberler. 
13.15 İspanyol )'lldızıarı 1PJ). 
13.30 Öfıle ı;:a:ı:ete&I. 
13.45 Stan Ktnton: Clıarlle Pnr• 

ker IPI). 
14.00 Hava raporu akşam proıır:ı· 

mı ve kaılllnı:,. 
16~ Açılış n ıırogram. 

17.00 Ennr J{aptlman n . arkııdaş 
!arı Tan~o re çı:ıan mllılğl 

orkestrası. 
17 .30 Rad)'o tıe inı;lllzce. 
17.45 Htlı:zam fulı. 

ıa.30 Emin . Aldemır'de-n tUrkUler. 
18.45 Eaen Alt11n. 

13.00 ').!, d. /ı)'arı \'e ha~rler. 
19.15 Tarihten bir yaprak. 
19.20 Ak~mın kUçUk konacrl aı 

Aııber: Reyar. ar U\'Crtlir(l , 
bl Dach: Toceata ,.e fil;: re 
minör, c) Becthoven. ı:omans 
ta ınaJôr (Pil, 

19.45 Hem fa>'da hem eAlence. 
20.15 Radro gaz<1te~ı. 

20.30 Kısa spor haberleri. 
20.35 isteylıı çalalım. 
21 30 Hindistan ııeyııhatl lııtlb:ılan 

21.45 Plhk alblim(l, 
2:! 00 Ca?. ve danı ıPIJ. 

22.30 C\ıvllber' Lllac Domlı:o •Pot 
purh ve Chabrler NL~·eıı 
marş ı:rıı. 

22.45 M. s. Ararı vl' h:ıberler. 
23.00 Program \'e kapanış. 

İSTANBUL 

10.57 Açılıs ve pro;::ram. 
11.00 Belediye ı;azlnosundan nak• 

len iııtanbul bclcdlrcsı kon· 
&e"atuarı konseri (llatı mü· 
zlğl) • 

J3 00 Haberler. 
13.15 (Nubar 1'tkyay TC Feyzi :\rs 

langll). 
13.30 Kosı.aıaneU orkrstrası (Pi). 
J3 45 Sntıye Ayla. 
J4 .. 15 Dans ve cnz mUr.llil (Pi). 
14.10 Şen kardeşler. 
1,.00 'Pazar .konseri. w A. Mozart: 

:Pıı·ano konçerto~u •Do ma· 
Jör> (Pil. 

.IS.30 Arıtap Karacan. 
Hl.00 Unutulmayan sesler {Pi\. 
l9 15 Sevilmiş ıse.sler - M!Yllmlş 

f&rkılar (Pi). 
16.40 Oda mtıııli:I. Ludwtıı rıı.n He· 

ethoven: Trio •Sol m•)ör> 
Çalanlar: Ferdi Stlltzer •Pi· 
' 11n0> Emine &re! •K~m~n· 
Mesut Cemil cVlyolonııel• 
IPI). 

17.00 Mtılltıre .Ece'l"lt Te Nurten Sü• 
relsan. 

17.30 Hasan Mutlu<"an. 
17.15 Don Mlguel orkestrası ı Pi}. 
18.00 Okul • ö!\rcncl uatı. 

111S Karışık l:aıır m\lzlk t Pl). 

19 00 Habrrler. 
19.15 Kliçük koro. 
19.45 Ne arzu tılersenlz a) W. A. 

Mozart. •Konser ~tondosu• 
b) R. Wııı;nrr cDle Walkürl'• 
O~rnsından Ate.ş Sihri el 
O . F. Hae del , •Xcrxes• Ope
rasından •Lnrgo• d) Orctry, 
•Aır de Jlallet> eı Wllllaııı 
Walton, • iki orkeaı.rn p:ırça

l>t• tı O Verdi, •l.a Tn>vla· 
ta• arya ı Pi). 

20.15 Radyo ı;avetuı. 

20.30 A•ınıet Catıan 
20.50 nııııu duytııımı" mıı? 
21.00 l;l(?hlrdP. bu harta. 
21.l.5 SuUmlş piyano parçaları 

•Fudl Statur•. 
21.30 Spor ht1brrlerl. 
21.4.5 Tanbur ıı<.loları cİ22ettln Öt 

tf'.-. 
22.00 Radroınurda blr mıurır ur 
22.10 Olııleylcl l&tcklerl (Türk mu 

•ikisi•. 
22. 4.5 Haberler. 
23.00 Pro:ıramlar. 
23 05 Güzel seı;ler • Oü7el mrlo

dller {Pi), 
23.30 Dana , . ., <H nıilıslıll (Pil 
24.00 Kapanış. 

İZ Mi R 
I~ .~çılı~ Te Pro:;ramlar. 
f.00 !'•Tin Demlrrtaven tüzel Pil. 
9.30 fv.nılrdf' ı:rç·en harta. 
940 Oilzeı 6cflerdr,n tarkılnr 

•Turk mm:lklsl• (Pi). 
10 00 Kadın dlnleyıcıı"r için. 
ıo ıs Müzikle ı"b~m IPI). 
10 30 izahlı 'J'l.lrk musikisi. 
10 45 Zeki Oğuz'd•n tUrkhler. 
ıı .ıs Müzikli bir lılklıye. 
11.30 Suzan Yaman. 
12.00 Yayının sonu. 

*** 
14,~9 Açılış. 

15.00 Srnet Cıırdaş. 
IS.20 Başlıca programların takdl· 

mi, 
IS.2S PePrcr Falih orkestrası (Pi.) 
15.45 CeştUI tOrküler (l'l J, 
Je.15 New '\'ork Triosu (Pi). 
16.!lO Pazar konıe-rı •Tllrk mu&lkl· 

Tclıalko11·6kr; Polnnalr.f' il ı 
Dlnlcu • ıı~ıretz: Horra t;ta<' 
<'&to. 

17.45 Radyo yurt tlırkillnl koro'-
mıııdan Jlalıar tnrlı:ültrl. 

111.15 Danaedt'llm tPI). 
18.40 Oüzln ~:rgUn. 
19.00 llabt'rler. 
19.15 Hllzzıım faslı . 

20:00 ... ı Martlııo'dan iki ıru:lü'.11 
IPI). 

20.05 Radyo • S:ıor. 
20.15 Rllıl)'O ga%cte&I. 
20.30 Sl7ln h;lıı ıtctlk •TUrl: mu

Blklsb (Pi), 
21.00 San'at dllnyaaından haber

ler. 
21. ıo Aknrdı,.ııılR ııarır mel<)<lllrr 
21.20 Harlf şarkılar ,.~ danı mUzl· 

iti (Pi). 
&b, 21.40 Şllkril Tuııar Te arkadasla· 

17.IS CC'IAI fnce'den Tnnııoıar IPI). rını!an oyun hanları ıöıcl 
17.30 .~lyaretlıılze &<'lrrı plfıklar. Pi). 

.a) Raı:hmanınorr Sol minör 2Ui5 Yarınki pro;ram. 
için Prelude b) Salnt - Be- 22.00 Fahri Kııvala. 
·aıuı: ll&}'>'anıar Karnavalı C'l 22.30 Yayının sonu. 

TEKNiK üNİVERSiTESİ 

20.15 Açılış vt1 Ttlrk musiki.si. 
20.45 Haftalık pro;ıraının takdimi, 
20.50 Auber: cl\lasanlello• m·ertO· 

rU. 
20.:17 11) Mozart: cTllrk Marşı., b) 

Rııblru;teln • Andalouse'te To 
rcadort, cı Brııhms: 5 No. 
ıu Macnr Dansı, di OOdard 
Joceırn'ln nınnııı., eı Drll· 
beş , •Çlçtklerın yUrOyUsü•. 

21.14 Joh, Strauss: •İlkbahar scs
lerh Val•. 

21.21 Jolı. Staııss: •$arap, Kadın 
\'e Şnrkı• • Vals. 

21.30 Suppe: •\'lyanada Sabah, Ö 
le l'e Akşam• uvertürü. 
21.3~ Webcr: •Valse dflv~t>. 

21 47 Kreısler: St'\'llmlş parçnlar. 
22.00 Proı:ram ve kapanı,. 

PAZAllTESİ (19·4·1954 ) 
ANKARA 

7 28 Aç!lış ve r ro-~ram. 
'1.30 Günaydın ı r IJ 
'1.45 Hııberl>r ·~ havn rapc!'lı. 
8.00 Karma &11lıah mll~ıgı ıPı. 
8 :ıo $arkı ve dnns ı Pil. 
8.45 V\lcuduml zo çalı :tıraıım. 
o.oo oun·.ın ıır011:rıımı ve ltıı.ııaıı'>. 

*** 

l 1 58 Arılı~ Te proı;.ram. 
12 00 Asker ı>antl 
12.:w Tilrk kah•nmnnlı!ı• 
il :ıo Muall!I 'Mt kadder Atakon. 
J'l 00 M. S. Ayan ve t abrrlcr. 
11.1!1 Ymt ııll..k~ar. 
ı :ı ~o öne ""~~trü. 
13 . 4~ P•tc:r Krtd:"r (Pi). 

14.00 Han raporu. akşam pro:ıra
ınt ve kaoanıe. ••• 16.j8 

17.00 
Açılış Te 1>ro:ır11m, 
Odtl mtızlğl konseri a) Mail · 
rlce navt>I: Trio ,.e AlbOra
do dı-1 gnızlosıı. (Pi j. 

Jj 30 Serbest saati. 
17.45 Fahriye Caner. 
18.00 l'aul Durand 

IPI). 
18.15 Koytin aaatı . 

18.!lO Yurttan •esler. 

•Cendrlllon• 

no uvertllrU bl Charpentl.,r: 
haıya lntlbalnrından. ı · 
Oençluln serenadı, 2 • ?-:a-
11011 karııa,·111ı f!'IJ. 

19.45 Kilisi!<: Tllrk mii:r,l~I. 
20.15 Radyo ı;autesf. 

20.30 Radyo senfoni orl:'estrası 
Şef: He)'mo Tauber n i Kor
nautlı: .Merslyt, b) :Uel'lhO· 
,·en: :ı ıııcl senfoni. 

21.15 Radro hnftıısı. 
2130 Rchlye Altaoy. 
22.00 Serbt~t ~ı;at. 
22.ı:ı Dıık~ Elltıı:ton orkı:sırıı.ıı 

19.00 Jı.f , S. Aynı ,., hnbtrler. (Pl). 
J9 15 Tarihten bir )-aprak. 22.45 M. s. Ararı vı- habtrıer. 
J0,20 aı Roıı&lnl: Slgnore Bnıe: 00 Pro:::ram ve k•J'llnıt. 

iSTANBUL 
12.ll7 Açılı, Te ııroı;ram. Rosslnl. •Wllhelm Tdl• Op 
13 00 Habr.rlcr. Mal'$ dJ P , Chopln, •Mazur· 
13.15 Daııs mUvli:I ( l'I). ka• oıı. 33 No 4 el R11blns-
J3.30 Saime Sinan. • trlıı •Romans• t) Hııydn • 
14.00 U\'Crtür \'e ı:cnfonlk t!lrl~r. Wood. •Unutulmayan mdo-

a l Ce3ar FT&nek: •l~neı.ıcn- dl•. 
mtş Avcı. Poem Eeııtonlk bı 20 I!'> Rııdı-o ı;ıızctcsl 

:.ı. i. Ollnk: •R11slaııd Te 20.30 Kısa şehir ltaberl~rl 
ı.udmllla• Uvcrt•ırtı fPIJ 20.35 Perihan Altındağ Sôzt>rl. 

14.20 Sami Özkıınlı n :Mehpare 21.00 Konuema. 
Oülcn. 21.10 Kı\nl Ktlra<".a 

14.45 Hatır şt.rkılar •Söyh-yr.n: 21.30 Viyolonist Zlno Frnn~escAt-

Doıı Oornelh lPI). ti Erneat Chausson · Kemac 
ıs.oo Kııpanı.s. ve orkcst~ ıcın Poem (Pli 

.,..,..,. 21 45 Spor ht1sblhnllerl. 
22.00 Mustafa Kovnncı. 

ıs.on ~çı\ı~ , ... Sultanıycgi\h f:ıslı. 22.30 Saz rserlerı •Cevdet Çn!)la 
18.30 !nılllue ders. Vecihe Darj'al, Mf'.Sllt Ctnılh 
18.45 Ibrahlm Solmaz Te arkadaş- 22 45 Haberler. 

ları. 23.00 Kambiyo - Borsa ve pro.~ram 
10.00 Hnbe.rler, ıar. 

111.15 Radife Erıen. 23 07 Dana mıl?.lğl (l'I). 
20.00 Pllık geçidi. a) F'. I.ls?.t, •Ma :.13.20 Dlnlc)'lcl \lstekkrl •Kl"-11: 

<"ar Rapsodisi> No: 12 bl ı~- .Batı mllzJ'iih. 
onca>'allo, •Matllnata• c) O . 24.00 Kapanış. 

İZ Mi R 
15.51 Açılış •e program. 
16.00 İrfan l>oı";nıııöz (Özel Pi) . 
lG.30 Pearl Balley Te Tercaa Brl'-

,. .. _r'dcn hatif ml'lo<lll•r (Pi). 
16.15 Mllkerre:n BAydıın'dan tür

k(ller. 
17.15 fl&flıfa proarıımlarııı takdl· 

mi. 
17.20 Tanınnıış beatekArlar a) 

Tclı11lkowsky: Yaylı gazlar i
çin Do majör aerenade, Op. 
48 b ı Pucnanl • Krel&ler: 
Prııehıdlıım ve Allegro (Pli. 

17.SO Su:ran Taşsôken . 
18.10 O~fl!" .Barnea Okteı·ı (Pi). 
11.2S Alı\ettln ~nııoy. 

18 45 Atatürk aııı.U. 
18.55 Martlar (Pi). 
19.00 Habcrlrr. 
ID.15 Radyo erkekler ·faslı. 

20.00 Birkaç gUzel melodi \Pi), 
20.10 Şehirden kllçOk haberler. 
20.15 Radyo ı;aıeteııı. 

:ıo .30 Rad)'ofonlk ııl)'f'I, 
21 IS Yalnız sazlarla mUzlı.'. (Ö7cl 

Pi). 
2130 Çocuk •~ltlml saati, 
2140 Pee w~e Erwln topl'llJi,ıın

dan caz mü7.lgl IPI). 
21 .SS Borsa ~e yarınki ı:ırogram 
22.00 Mllrt\net Güdücü. 

• .30 Yayının wnu. 

TEKNİK ONIVERSiTESI 
20.15 Açılış n program, 
20.IS Haydn ' 104 No.lu •Loııdra• 

scııtonısı. 

20.45 Beethonn. Do mlnOr. 3 No. 

lu Plynııo konçertoııu. 
21.20 Chopın: Op. 28, :/4 Prtl\ld 
21.66 Lıszt: •A5k ROyaau. 
22.00 Pro;ıram u kapanıe. 

SAl..11 (20-4-1954) 
ANKARA 

7.28 Açılı' Te vro:ıram. 
7.30 Günaydın ıı>)). 

7 45 H&bt'rltr ı e hna raporu. 
!.00 Karma sabah mU.ıltll tP). 
8.30 Sabah neşesi CPI ). 
P 00 OUniln programı u kapanı~. ...... 

11 S8 Arılış n pro;ırım. 

12.00 Asker saati. 
12.30 Asuman Anıtın. 
13.00 M R. Ayarı \'e haberler. 
l3.IS Radyo salon orkestrası Şer: 

tıetlat Edlt. a) l.elıar :· Tarla 
kuşııuıın üttUlt(I rcr cpotpu
nı•. b) B:Zct fııel uc.-ıları·rı· 
dan acçm~ parçalar, el Pltınk 
yıldu>,Jarın oarlcıaı •romana>, 
d) Kete11'y: :Oojiu rantezlsl, 

13.30 Ö:'tlc 111%~t,.ııl. 
13.4.S Rlldyo salon ork.-straaının 

devnmı. 
14.00 lla\'11 raponı. alc.,am proııra· 

mı ve kaııanış. 

*** J(l.Ml Açılış vrı vroııram. 
17.00 Marlo Lan7.a, Yma Sumac. 

Erna Sack. Jnııc Po .. :cıı (Pi ı. 

17.30 Radyo ile fnııuı~ce. 
17.45 Semahl\t Ergökmen • f&me~ 

Uilıırlıı - Sadi Hoşsu • Mus
tafa Saf:•'a('llr'dan be.r•btr 
fl\rkılar 

ııuo Nezahat nayram - Aliye Do· 
111ııçaJ • SelAhaUln Erorhan' 
oan beraber tilrklllf'r. 

18.~0 Dinleyici ile 'hunıhal 
18.40 Ai!ır: armonlkasllc dans mll· 

jil. 
JD 00 M R. Ayarı •ın haberler. 
19.15 Tarihten blr ~·aprak. 
19.20 :MuuUcr lıkar. 
JD.45 Dini - Ahlaki musahabe, 
19.5S Kemcn(f! taksimi (Pi). 
20.00 Chopln· Nokti.lrnler Ttı to-

rnntf'l ıPI). 

20 15 Rad)'(l gaıetı:.sl 
20.30 Sultanıyc-gAh ıaaıı. 
21.00 Temsil: 
22.00 Emniyet ı:utl. 
22.15 Saz eaerll'rl (Özel Pi). 
22.:ıo Wurıer Mllller orkt'ltraaı 

IPI) . 
2~.45 M s. Ayarı Te haberler. 
23.00 Proııram "' kapaıııs. 

İSTANBUL 

12.57 Açılış vr rıroııram. 
13.00 Haberler 
J3.15 nanı valsler Cl'll. 
13 30 Bülent Oral ve Ntbahnt Ye· 

dl baş. 
11 00 KU;ük öiıle koMcrl a) Pran 

L!szt: •Mııcar Fantazlah b) 
Johnnnes Dralıms: •:\lacar 
dans lan_ 

14 '.!O NlgAr Ulııercr. 
J1.4S Cıuı müı!:. I 
1~00 KA 

*** 18 00 AçılıJ \'e dııı.s m _r,!]I !Pil, 
18.:o Konusına. 
18.30 M;mltlce~ havaları ~r~ ve 

blrllll. 
10 00 Habr.rler 
111.15 Knrışık nlı:fam muzıııı IPI) 
19 30 Saksafonla hafif &OlLlar 

•ŞUkrO Sarıpınar•. 

l9.4;1 Uşak faslı. 
20.15 Radıo gazete;!, 
20.30 Kısa erhlr lıaber'trl 
20.35 KUç:lk c;.ıl:cstrn. Şe! · Orhan 

Borar. 
ııeplmlnn saati 
Siikran ÖzC'r 

'rtl· 

le;r •Cemal Reflt Rep. 
22.30 Ekrem Hlir. 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo • Borsa Tt pr~rP. nı 

lar. · , 
23.07 Dans mllrlCI (Pil. 

23.30 Ir•:ıng Berlln 'den ~rlr• .ar 
cı;Oyleycn: Diek Ha}me&• (Pi). 

:13.45 Havar mclodll«"rl •Mand.,Jı-

ıt0hn orkeatrau• (Pi). 

24 00 Kapıınış. 

İZ Mi R 
lS.58 Açılış Tc program. 
19.00 D.ırmut Yazıcı~lu'ndan tür 

kıllr.r. 

~0.30 ı>ıyano He dan~ m~lodllerı 
IPI). ·~ 

Hl.4S Drraber ~)'lil)'Ol'UZ (Atıfet 
Sanıt - Salbe Küçlikoıltılları ) 

17 IS Başlıca proı;nımların takdi
mi. 

17 .20 Ml.!tlıel Plnııtro St'nfıınct'ln• 
den bir konur (Pi). 

17.50 Oül<'r öı::ıeçlt. 
18 20 Oeğl~lk Uç dans (Pl). 
18.30 Zeybekler. 
18.45 Clltçlnlıı ıaatı. 
18.55 Köy havaları. 

19.00 Haberler. 

ııı.ıs 

19.45 

19.[>S 
20.10 
20.I~ 

20.30 
21.00 
2120 
21 30 

Kllu;llc Türk mu&lkld kor~u 
tÖ:cl PIJ. 
ı.ndy Patachou'dım Hıırıt tıır 
kılar (Pl.I 
Küme ar. eserleri. 
Şehirden kUç(ll;: haberler. 
Radyo gazetesi. 
Şarkıların mnccraıı, 

SellıhnLtlıı Ö~gü. 
Warlock• c:nprlcolc silltl. 
E;::c ~lltoloJlsl. 

21.40 Vlctor Slh·eater orkestrasın· 

dan dana mUzljjl (Pi). 

21.55 Borsa t·e yarınki nro:ıram. 

22 00 Kemal .ı.ıı~ırıı_ 
22 30 Yayının t< · 

TEKNİK üNiVERSiTESİ 
20.15 Açılış u TOrk mUAlklı;J. 

20.4S Program 
20.4G Dvorak: S No. hı c'\'cnl dlln· 

yadan• Senfonisi. 
21 .29 Schubert • La majör, •Alaba· 

lı~ı• Kcnt<:tl. 
22 00 l'rogrıım ,-c kllpnııış. 

ÇARŞA1llB1l (21-4-1954) 
ANKARA 

7.28 Açıllf \'C program, 
7.30 Günaydın !PIJ. 
7.45 Haberler :~ hal'& rtıponı. 
8 .00 Karma u ır.h müziği iP), 
8 30 MUsclle orkestralan (Pi). 
!1.00 OUııUn Proı:ramı l'e tapnnt~. ....... 

11.58 Açılış ve vro;;ram. 
12.00 Asker ııaall. 
12.30 Nc\•ln Demlrdöven'den. 
13.00 11.1. S. A)'MI ve habf'rler. .._ 
13. IS Operet ııeatecllf'rl: Franıı Le 

har tPl). 
13.30 Ö!lle caıetesl 
13.45 Mambolar ı;1'Çldl (Pi). 
H .00 Hava raporu, akı;am proııra• 

mı •e knpıuıış . 

* ** Hl.sa Açılış ve program. 
17.00 Hadyo salon orkestrası Şet: 

İlhan Özsoy : aı Adanı . l.a Ol 
relda unrıuru, b ı Schumaıın 
llillfa Te nlnnı: c) Moııtt. 
Çıırdaf, dJ Aiendel.saolın : No 

mana, e) Scule: Soıııotrasın 
zaferi. 

l 7 30 R11dro il• İngilizce. 
l7.4S Sevlm Tan Örek • Relıl)'e 

Ak.soy Mustafa Sat)'aşar"dan 

bHllber t11rkılar. 
18.15 Kö)'üıı saati. 
lB.30 Yurttan ıeslez. 
19.00 11.1. S. Ararı ,.e haberler. 
19.15 Tarihten bir l't11ırak. 
19,20 Oulk: Armlda operasından 

gfüt (Pi), 

J9_50 Sadi Hoşaes. 
20.IS Radyo pzctul. 
20.30 Genç s~lerln ı:e~ldl, 
21.15 Hrı>lmltln .. aıı. 
21.30 Hartın: Re maJcir eenfonl 

(Pi). 
2:? 00 Serbe6t ıaa t. 
22.lll Ernst Toch: Plaııo kODÇU'tO 

su fPI). 
22.4S M. R. Ararı •e hab~rlcr. 
23 00 Proı:r"m Yt kapauış. 

iSTANBUL 
l2.S7 
1300 
13.15 
13.30 
14 00 

14.30 
1415 

15.00 

Açılı~ >e program. 
Haberler 
D.ıns ıııU,.Jtl (Pi). 
Ekrem Kongar. 
Rndyo li&lon orkestraıı. Şer: 
!:'t'mlh Arııe{IO 'a) J ·, Ansell: 
•Akdeniz Sulth b) F. Ro:;t'.ra 
•Mehtap .ı.ı .. :odısh rı s . Waı 
dleufel •A~k •e İlkbahar> 
Talı d) Fr. Charroıln •Ate' 
Başında ı;ıını;enl'.lcr>. 

Türküler (Pi). 
Hdlr şarkılar •SOYl<'>eıı· Pat 
ti Paıı.e• (Pi). 
Kapanı,. ••• • 

20.00 
20 I~ 
20 30 
20.:U 

21.40 
22.10 

•E .. E. Talu•. 
Hafif teman melodileri (Pi). 
Radyo gar.~teeoı. 

Kıııa şehir lul.>erlerl. 
Radp tlfatrosu, a) Zuallı 
Toto - Yazan : Bedia uu.ah 
lıld b) Bir Vaka - Yazan: Ek 
rtm Re'1t ltty. 

Jrfa n Dotrıısöz. 
Milli Teı.anOt Blrllll adına 

konuşma. 

22 .. 20 Mellhat Par•.' 
22.45 Hal)f'rltr. 
23 00 Kambiyo • Boru Ye proı:ram 

tar . 

18.00 Açılış Te Nat Konı; Cole'- 2307 Dana n caz mUzliil (Pi). 
den şarkılar (PIJ. 23.30 OUnlimUzün nıllzlAl a) Ma\ı 

IR.IS 
18.!lO 
19.00 
1!115 
19.:10 

Şt·msl '\'aatıman. rlre Nanı: İapanyol ııaııııo-
Paruk Akel ve arkad&fları. dlıt b) Vauı;han Wllllam~ 
Jlabl'rll'r. •Tallls'ln Bir 1·eml O'rerlnr 
KOrdlllhlcr.2kAr faslı. Fantazl• (Pi). 
Y•kın tarlht~n bir ııahlfe 24 .00 .Kııpanı~. 

i Z Mi R 
15.58 Açılış ,. r ı•rogra m. 
JG.00 Fahri KAvaıa. 

16.30 Russ Morgan orkHtrııaından 
danı mllr.lgl IPI). 

JG.4S Rad)'O )"\lrt t\\rklllerl korOtilı 
17.15 aa.,ııca ııro:;ramları n takdi

mi. 
17.20 Suzan Yamıın 66)'1\lfor. 
17.llO 'Üc \ıvrrtOr a) Aııbcrt· •Fra 

Dlavolo• uvertOril b) Tho
mas: Mlgııon uverttırtl cı 

.Derlloz: Roman Corıılval u
vertOrU ıPI). 

11.15 Rast faslı. 
19.00 llabı-rlcr. 

11!.15 İsnıt't '.'ctlııs<'I. 

19.30 
ltl.10 

JUS 

Bir d('rııl alı)·oruz. 
oıskoteClnlz ıı:ıu blrlıaç )'t• 

nl plik. 
Mart Aınatl 'den Keman Mılo 
tarı. 

20. ıo Şehirden kllQOk haberler. 
20.15 Rad\'O ıaıeteal. 
20.30 Yalnız 111ı:tarıa müzik (Öul 

Pi). 
20.45 1Jlzbl7.e 
20 5S .İki kovbor f'lrkısı (Pi). 
21 00 ltadyonun mlizlkll bllm..rc· 

ıl. 

22.20 Spor Billtrnl, Borsa n yarın 
ki program. 

22.30 Yayının sonu. 

TEKNiK ON iVERSiTESİ 
20.15 Açılış n program. 
20.16 Sdııımonn: 2. Senfoni. 
20." Drııbma: La minör, •Dollbk• 

7 28 
7 30 
7 4!1 
800 

konçerto. 
Franek: ı.a majör. 

Piyano Bono tı. 
21 54 Locwe: hı Hollad: •Der 

Nlick> ve •fdv;anh. Söyllyen: 
~s J06ef Grclndl, 

22.cs Program .,. kapanıe. 

) 

ı: 30 Rllflf \'ly.ına m~ı<l!\I IPI). 
O 00 OünUn prCY."rAmı Te lıııp:uı . .... 

11 ram 

l 2.00 Ask ~r "3UI. 
12 .20 Ordudan hnbcrltr. 
12.30 Sm·ım Tan Ü!~k. 
13.00 .M, S. Ayarı ''" hAbtrln, 
13.IS Radyo salon orkl'strıuı. Şer: 

Sedat Edhı a) ... dtllnsd: \'ar 
f<>Y& konçertosundan ttınler, 

bl Ceaar Cul: Cantabllc, cı 
Albenlz, taııı;o. d ı Strauı..k: 
Mavi 'l'una valsi e) ~·errarla: 
t:ıııan 1-0\0ı;·ı&1 . 

l3.:ıo Öğle cav..,ıesı. 
13.45 Rndyo ulon orkestrasının 

devamı. 
14.00 Han nıponı, akşam progra

mı •e kapanış. 

*** 111.58 Açılış ,·o Proıı:ram. 

17.00 acnçlNln plakları. 
17.30 J>lkrct U~urhı - GônUI Söy

ler, Ulviye Hekimci, Oül Ba
ht, Zehra Kllçük ten beraber 
ı;arkılar. 

17.45 Serbeat rnat. 

18.00 Operet ceı enlt'r ııaatı .!Pi). 
18.20 Cine fasıl: İafahan • Raat. 
19.00 >.ı. s. A) arı re . haberler. 
ııı.ı:ı Tarihten bir ı·ıııırak, 
11.1.20 Neriman :;arısözrn'den ·tür-

küler. 

19.45 Dini - Ahlaki muuhabe. 
19.5.') Ud tak•lmi (PIJ. 
20.00 Çaplı triosundan e~'llmlş 

melodiler 

20.IS Radyo ı:arctcsı. 
20.30 SHlm Cıııtlayan. 
20.45 Plano lle Türk mü2li;:I o-

kuyan: Cenlyc Ceyhun. 
21 00 Kahramanlar gl'Çtyor. 
21 15 Mareıar (Pi). 
21.30 Spor ı:azelf'.sl. 
21.45 Saz eserleri ISclı\lıntlln insi . 

Ferit Sıdal, şc,·kl Ahım) 
22,00 !:ierb<".ııt saat. 
22. ıs 'opera)·a dtıvet. 
22 45 M. S. A)'arı , . ., habrrle:. 
23.00 Proı:ranı \ e kapaııı~. 

iSTANBUL 
l2 5i ... çılış ve vroı;rnm. 
13.00 Haberler. 
13.15 Karıeık hafif müzik tPll. 
13.30 Kasıııı Oııaı nı Suznn Kôk· 

tllrk. 
l4.00 Sevilmiş ork~3tra p3rçalıırı 

a ı ı.ıac Doweı. •Çalı o<ııunc• 
blJ Strausıı: •Snnatk!ır Jltıy.ı 
tı• Vals eı M. Moskovı;kl. 

•Screnad• d) l'. Llncı.:c: Kll· 
çUt Kurt. c) OOddard : •Der 
ceuse• O Orclngcr: •Kôy Bnh 
çelerb (Pi), 

14.20 Şarkılar (Pi) . 
14.4:; Dans mllzıııı (Pi). 
ıs,o Kapanış. 

lBOO 

13.20 
ıe.:ıo 

....... 
Açılış ,.e Fatma 
tl.ırkülcr . 
Ziraat canıı. 

TUrklııı'dnn _ 

CclAI inc.,drn scvdl~lnlz şar 

kılar. 

19.00 Haberl•r. 
19.15 Herkes için müzik (Pi). 
.19.30 \'l)'ollnst Dar\'aş. 
JD.4S Radyo kadınlar fasıı heyeti 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 Kı.sa şehir chaberlcrl, 
20,35 Valse davet (Pi). 
20.50 Dünyada bu harta. 
21 00 Alactlln Yavaşça 
21 30 Sevdikleri şarkılar. 
21 40 Milzll: 11'•ccmunsı, 
22.00 S!lblte Tur. 
22 30 Bllytık VlrtUO?.!Br cStcfaıı 

22.15 
23.00 

23.07 
23.30 
24.00 

Askenase - Plyanlsh (Pi). 
H:ıbl'rlrr. 

Kambiyo - Borsa Te program 
ıar 

Karışık ııarır şarkılar (Pi). 
Danı ve caz mtlv.lcl tPIJ. 
Kapanı,. 

i Z Mi R 

IS.58 Açılış Ti! ıırogram. 
16.00 4eybeklcr. • 
16.15 Üç gUzeı ıu \Pi). 
Hl.2S Sen·et Canclaş. 
10.45 Elllot La"'rence orlı:eııtru;n

tıan dana müzlf:I ve dans tar 
kıları (Pi). 

17.15 Başlıca proıı:ramlar:n takdi-
mi. 

li.20 Kerim ileri. 
17.40 Sevilen melodiler (Pi). 
17.50 Radyo yurt ·t\ırkülerl kor06\I 
18.20 Koııufma. 
11.30 Zeki Milrcn {Özel Pi). 
19.00 Habcrlrr. 

l0.15 Plrano muüklsl Çalan: Mlh
ter Celebi. 

1P.3S iki Vl)aoa utıd (Pi). 
19.40 İzmir Türk muükl!I ctml~c-

u. 
20.10 Şehirden küç!llı: haberler. 
20.15 Radı·o &azete~ı. 
20.30 Ahmet Şenaes'ten ~UrkUler. 
20.SO Spora dair. 
21.00 Şaru;ımııu dene]'ellnı. 

21.25 Operada :rarım ..aat. 
21.ss Borsa Ye yarınki proı::arra.. 
22.00 Mürünet OUdüeO. 
22.30 Yarının sonu. 

TEKNİK üNiVERSiTESi 
:.ıo.ıs Açılı., Te TUrk muıtklat. 

:ı0.45 Proeram •Oda m\lzll1•. 
20.40 Ml2llrt: Do majör, kentet. 

21.ıa Beethonn: Do minör, 4 No. 

lu K\ıartrtl. 

21.40 Huco Woır: T.ledler. Süyll
yen: Tiarlton Dlctrlch Flacher 
- Dleakau. 

::ı2.oo Proeram u kapanıe. 

ClJ1'1A (23·4-1954) 
ANKARA 

• 
1.2' Açılıt YC ıırogram. 

1.30 M. s. Aran, haberıu u ha· 
Ya raııoru . _ 

ı 4S 23 Ntııan'ın ıest. 

I.~ Bl\Jllama takımı, Zurna Ye 
damı (Öul Pi). 

10.15 Sevim Çnitlayan - Fahrlya 
Caner • Obnlll soyltr • Ou
nlll Akıncı'dan bahar şarkı-
ları. ' 

lO.!lS Yurttan ııuler'drn ~n tUr
kUler. 

Jl.00 Daldan dala, 
11.20 Radyo sktçl: Sarı bı)·ıklı a-

dam. 
11.40 "inceuzıa orun hanları. 
12.00 Asker ıu.ı.ı. 

12.30 Muaıı~ Mukaddt'r Atakan. 
13.00 M. S. A)-arı n haberler 
13.15 Stan Kenton orkestrası (Pi). 
J3.3ô ö~c ga2ete?al. 
13.45 Bando mızıka \Pi). 
14.00 Hava raponı, akşam progra· 

mı ve kapanış. 

16.SS Açılış ve prosram. 
17.00 I>lnleyıeııerln besteleri Oku• 

yanlar: Solıııaz Dölen • Nes· 
rln Akçan. 

17.15 Radyo aılon orkestruı: Şer. 
ilhan Öz.soy a) Oroıssmann: 

Çardaş, b) DYorak; Sin Jıın 
aı, c) Tbomu: A•eılar d•n•ı 
Ye pontonlum, d) Metreı : 

Seranat, e) l"relre : Ar •> ay 
Suenat. 

J7.4S Küme ıuıı. 
ıa. 15 Köyün ııaau . 

18.30 Yurttan •esler. 

19 00 M S . Ayarı ve haberler. 
10.15 Tarihten blr yaprak. 
19.20 Mediha Fıdan • Oöntil Akın 

cı'dan ııolo Te küme nrı:ıı11r 
19.40 Ru nerenin t0rküaü7 
20.0., Sıdıka Çandarlı'dan dam 

oarkıları. 
20.15 Radro ıautHI. 
20.30 natı "ııslrlimanlortıe TUrk 

müzlAI. 
20.45 Eıılll pJCıklar albOmU. 
21 .00 Siyasi icmal. 
21.15 llaydn: Oyuıı unfonlsl Te 

Mozart: Do maJör senfoniden 
ı inci kwm (Pi). 

21.30 Tarlhlml:zı'!cn seçme fıkralar. 
21.40 neCcndt41nlz rıtımcller (l'l). 
22.00 Scrbc:.t &IU\t, 

22.U Necdet Varol. 
22.45 M. 8. Ayarı Te haberler. 
23.00 ı'rogram n .kaııanıtı-

i STANBU L 
12 57 Açılış ve vroııram. 
13.00 llnberler. 
13 15 Mar-slar·mtıı Rlyasetıcıımlıur 

Armoni mızıkası Şef: İhı:aıı 
KOııçer. 

l:t !10 Ka.hramnnlık Ulrkülerl (Ö· 

ııcı plı\k). 

1145 Ahmet Oı>tün. 
l430 Bü:rtlk operalardan cr!teıtra 

ııartMarı a) C.S&lnt - Snena: 
•Snm';On et Dallla'dan nacc· 
hıınaı~ b) o Verdi: •OtlıellO• 

dan danalar c) o. Rosslnl: 
•Wllbelm Telb Oıı. Danalar 
di O. !.leyerbcer: •Prophet> 
den Marf ıPIJ. 

15.00 Aletharet Atalar. 
15.20 Koııu~ma, 

15.30 O)'un havaları CÖz~I PIAk ). 
l5.4.S Dans mUrıı;ı ı Pıı. 
16.15 Okul • öl!r<"ncı sat.il. 
17.00 Şarkılar ıözeı Pl!ıkJ, 

17.20 Karışık hant müzik (Pi). 
17.40 Çocul:larn karagöz. 
18.00 l:IUheyUl Paıısel(r. 
18.30 Konu~ına. 

18.10 Şevket Ytıcesaz orkf'Strası. 
19.00 Haberler 
lD.I!! Radyo a.,nroııl orkestrası koıı 

&eri. Ş<"f: Cemal Re~lt R~y 
a) Lud~·ıı: ,-aıı rıcethO\'t'll: ,. 

Senfoni No. 5 •Do mlııör• 
b) Cemal Reşit Rey; •A~ır 
Zeybek• Vf' cYllr(lk Zoybt'k• 

20 00 Su. eııcrıerl ıı~ıae can, Pul 
)4 Aka)·dın). 

20.15 Radyo cazcteııl. 

20.30 Kısa O<'hlr haberleri. 
20.35 Nadır Hilkat Çulha , 
2CJ.50 Şehlrdf'n Şehlre. 
21.00 HDrtanın alyasl icmali 
21.15 Iladyo klılslk Türt ııuılr.lsl 

topluhığu. 
.22.00 Koıııışnıa . 

22.10 Sonat. Fraıız Schubrtt: So· 
natln •Sol minör> Çalanlar 
Hamit Alacnlıo;'tlu •K•man• 
Ergtcaıı ba)'dam •Piyano>. 

22.30 Caz scvenlı:rin ..aaı.ı •l'l)'anıst 
06t..'llr Pekrs(ı"ıı• (PIJ. 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo • Bor.sa ve pr0ı,1ram 

tar dans muzıtıı (l>l). 
23.30 Hafi! şarkılar Tenor Kari 

Schmldt \\'altt.r ,.c Fraıı 
\'ôlkcr (Pi). 

23 45 Taııı:olar •Montavonı ve Bou 
lanı:.er orkestraları• \Pi). 

24.00 Kııpanış. 

İZ Mi R 
15.~ Açılış ve ı>rogrıım. 
l6.00 Çeşltll Tlırk mıırşınn ıö::cl 

Pi). 
16.20 MUli HAklmlyet ve çocuk 

IlaS"ramı mUııasebctıyle ko
nuşma. 

Hi.30 Radyo r0<·11k korosu. 
J7 00 Ncş'ell nıUztk !PIJ. 
17.15 Başlıca programların takdl· 

mı. 

J 7 .20 Ocnçlı:-r konuŞUyor. 

17.30 Radyo yurt tUrkUlert koro
ıundan Ba)nm türkUlerl. 

18.00 Çeşitli orkestralardan d&nı 

mlv.l.Jl Pi) 
18. 15 Suzııak !9~1ı. 
J9.00 Haberler. 
19.15 Çocuklara kara:;oz. 

20 ıo Sehlrdcn küçük haberler. 
20.15 Radyo ıcuctnı. 

20.:ıo .ismet Yı:ur. ,. 

21.00 Hnttanın ılyul icmali. 
21.15 OUzlıı Erııün. 

21.45 Eglencell fıkralar. 

21 5S Borsa ve yarınki proı;raıu. 
22.00 GUler ôzr:cçlt. 
22.30 Yay.nın IOllU. 

TEKNİK üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış Te 1:rah il müzik. 

'l'akct.lm eden: Ömer Uınıır 
~rler : ı - Schumnnn: 
cManrr<'<I• uvcrtOril, Op. 115 
2 - Mendelssohn: •Flı:aı Ma• 

ğarasu uve.rtUrU, Oı> 26 3 • 
.Bnıhms· Fa maJôr, 3. Senro
Jıl, Op. 90 4 - Ll\Jo : Re mi· 
nör, Vlyolonsel koqçertosu. 

22 00 Pro:;ram v" kavamş. 

CUMARTESİ (24-4-1954) 
ANKARA 

7 ,28 Açılış •c N"Ogram. 
7.30 Oüıı&)dın (Pi), 
7.45 Haberler Te han raporu. 
8 00 Karma 'ltlb•h mOzıtl (P). 
1.30 Bale mUzlklerl (Pl). 
ı .oo O!lnlln programı ve kapanış. 

*** JJ.58 Açılıf Ye ııroı;ram. 
12.00 Aslı.rr saati. , 
12.30 Falırtu Caner • OônOI stır-

ler'den fllrkılar. 

1300 M. S. Ayan n h a berler. 
13.15 Eglencl'll tatil pro:ıramı (Pi). 
13.30 Ölle gazetesi. 
13.45 Piyano ile Türk müZlll Oku 

,an : Mualll Aracı. 
11.00 Rad)'O bağlama takımı. 
14.20 nırasetıcumııur Armoni mı · 

zıkıısı Şef : İh5&n Kllnçer al 
Wettıe: Marş, b) W. Nlı:hol: 
Bavarıan Edogue, c) Lalo: 
Nonec; Rapsodisi , d) O . Pa· 
res: Çigan dlnrtl&manı. 

15.00 Kayıp melttuplan n hava 

raponı. akµm proııramt ve 
kapanış. 

16.ba Açılış ve proeram. 
17.00 Jladro çocuk &&atı , 

18 00 Talılrbuıellk tulL 
18.40 Radyo lif İngUlue. 
18.55 Slıt' iki ııth catıyoruz. 
19.00 M. s . A)"aM Te hAberler. 
19.15 Tarlhte.ıı bir yaprak. 
19.20 KrtWer : Prelüt TC alleı;ro 

ve Roy Harrlı: Akordeon u 
orkestra için konçf'rt.o (Pi). 

19.-U M•llS"e vl'kAll'tl aaatl. 
20.00 l.t.szt: PttlUller (Pi). 
20.15 Radyo ı:ıı~desl. 
20.30 Kısa spor habcrltrl. 
20.35 Cevriye Cq•hun'dan Rumeli 

türküleri. 
21.00 Hafta sonu aohbetı 
22.15 Hafta sonu pro:;ıramı . 

22.45 M. S . Ayarı n haberler. 
23.00 P.:ğltnce yerltrlnl ,.,zı~·onız.. 
23.30 Proııram TC kapanış • 

iSTANBUL 
12.ll7 Açılı• YO proııram. 
13 00 Haberler. 
13.15 Mııall' Oölı:çay. 
13.45 Cumartul koııııerl. Peıter 

Çaykonkl: l'aylı sular için 
Serenad •Do mnJön Op, 48 
(Pi). 

14.15 Dana mDzt~I {Pi). 
H.30 Su: r.se;rlerl (Nubar Tek)&J 

• Ercüment Baı.anay). 
14.50 Hattanın prog:ramı. 

.15.00 Berrin Erbay. 
15.15 Caz mUZlll. 
JS.30 Avnt At•ın toplulmıjtu. 
16.00 Meltglka Ye İspGnJ&d&n trclo 

dUer (Pi). 
lf.30 Suzan ounn . 
lll.15 Bine Crosby'den şarkılnr {P!) 
17.00 .Hicaz taaıı. 
17.40 Kayıp mektuplan. 
17.43 Muaıa Yakar. 
18.00 Necdet Koyutürk dans or

kestrası •Söyleyen: Şecaat~!n 

Tnnycrllt. 
!8.25 Bale ısahnclerlndcn (Pi). 

18.40 O)'Un havaları 1$\ıkrU Tı.ı· 
nar "" arkadaşları). 

10.00 Haberler. 
10.15 Rıza RI,, 
JD.45 Plyanlgt Edlth Lale~ıı. 
20.00 Saz eserleri (Hadiye Ötll3en 

TC arkada•lar )ı 
20.15 Radyo ııuetHI. 
20 30 Kısa eehlr taberl"rl. 
20." KUçük orkestra. Şef: Orhan 

Borar. 
20.50 Konuşma Hasan Bedrettln 

Ülgen. 
2100 Afife Edlboj!lu. 
21.20 Dlnlerıcı ısteklerl •Uarıt na-

ıı mUzli!•. 
22.00 Sabahattin Volkan toplulult,u 
22.3~ Jlııyıız Perdeden mUzlk (Pi) . 

22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo • Borsa \'C program 

tar. 
23.07 Karışık hatır şarkılar rtıms 

ve caz mür.litl (Pi). 
24 00 Kapanış. 

i Z Mi R 
14.58 Açılış TC Proıır&m. 

J5.00 Nlmcı Oıtuz'dan tUrkQler. 
lS.30 Harta BOnıı konseri ti) Mo· 

r.art: Do MaJör Flüt ve Arp 
ltonııcrtosu (Pi) 

JG.00 KUçQk d:nıeyldlcrle tıaşbao;:ı 

111.45 Başlıca programların talı:dl· 
mi. 

16.50 RAdro kadınlar faslı. 
17.35 Plim prltılan (Pi) . 
17.4.~ Rad)"O yurt türkUlcrl keroııu. 
18.15 Ycıııırl Aıım Anoy (Pi). 
18.30 Nlyn?I Erd~n orkestraım:flnn 

Dans mUztitl TC darıs p.rkı

ları. 

10.00 Hatıe•lcr. 
10.15 Radyo - Spor. 
1D.2l Larrr Crosıı söylüyor (Pi). 
ıo.30 P.erharat Orhon. 
20.00 Cı.ımartes1 sohbeti 
.20 10 ş,blrdcn kllçük t.aberltr 
20.15 Radfo cnzııtcııı. 
20.30 oınıe:rıcının saati •Hafif na 

tı ve Türk mu$11clal ts•ctı:ı ·rı. 

21 4.5 Bor:;a ve yıırınkl pronan.tr.r 
21 50 Krn::.ı Mısırlı. 

22 '10 Ynı .. m scnu 

\)~\~~ 

UZUNl.UKLARI 
nıetre Olarak ) 

ALMANYA 
A.F.N. (100 kw) .. .... 547 

1 (100 kw) ...... 344 
{50 kw) ...... 271 

Baden • Baden (70 kw) 295 
Berlin Hias (300 kw) 303 
Fr:ıııkfurt (100 kw) 505,9 

(lO kw) 48.47 
Hamburg (100 kw) 308.9 

a 47.81 - 41 15 25.44 
'.)Tünich < 100 kw) ...... 375 
Stuttgart ( 100 kw) ...... 523 

• (10 kw) ...... 49.75 ı-
l>E:SİZı\l) IRI • 

~ ~'Us'r'iü~~~4 -25.44 

~'.y~a ~ ...... 48.78 • 25 48

1 
\'iyan:ı (100 kw) ...... 397 4 

a (100 kw) ...... 388 

BELÇİKA 
Brüksel 1 (150 kw) ... 483,9 
Brükse' 11 (150 kw) ... 324 

DANiMARKA 
Kopcnhag 1 050 kw) 1224 

• 050 kw) 49.50 
Kopenhag H (00 kw) 282,8 

FRANSA 
P.\R İS - İ.STER 
A:louis (250 kw) ..... . 1829 
Xke I ( 60 kw) ......... 193 
~ı\TiO:'WAL 
Paris 1 {100 kw) ...... 347 
Bordcaux (100 kw) .. 249 
:\fa rscille (100 kw) ... 422 
Str:ısbourg (100 kw ) ... 335 
PARiSIE:\' 
Paris (100 kw) ......... 280 
Lille 000 kw) ......... 218 
Llmogec; (100 kw) ...... 379 
Lyon (100 kw) ......... 498 
Rennes (100 kw) ...... 445 
Strasbourg (150 kw) ... 258 
Tou!ouse (100 kw) ... 318 

HOLLANDA 
Hilversun1 J (120 kw) 402 ı· 
m :versum ll (120 kw) 296 

'iNGiLTERE 
R. R. C. 
Saat Dalga uTUnlu~u 

6 .. 30 - 8.15 ......... 48 43 1 
6.3o - s .15 ......... 4t.49 
630 - 8.15 ......... :usa 
6.30 - a . ıs ......... 24 so 

12.30 - 17.30 ......... 13 .97 
12-30 - 18.t!l ......... 19.82 
12.30 - 19.30 .... ..... 16 84 
12.30 - 22.15 ..... .... 19 85 
18.00 - 23.00 ......... 25.12 
20 ()() - 23.00 ......... 40.98 
20.00 - 23.00 ..... .... 31.88 

İSPANYA 
NATİO:S AJ, 
M:ıdrid 020 kw) ...... 407,1 

İSVEÇ 
Moto:a (150 kw) ...... 1571 
Sundsvall 050 kw) ... 505.9 
Gothenburg (150 kw) 306,l 
Hörby {100 kw) ...... 254,7 
Falun (100 kw) ......... 245,3 
Stockholm (55 kw) ••. 388,1 

iSVİCRE 
Scbw:ırzenbourg 4!156-31.4.6 
'Monte • Ceneri (50 kw) 538,6 
lleromun~ter (1.'>0 kw) 567.1 

İ T ALYA 
~ı\'IİOSAL 
225 kw .................. 4.57,3 
150 kw .................. 333,7 
205 kw ..................... 225,4 
İK İ SCi l'ROGRAJ\1 
150 kw ..................... 355 
iO k\V ..................... 2G9 

5 kw ..................... 47,92 

LÜKSENBURG 
Lükscmburg (]50 kw) 1293 

11 11 (150 kw) 208,6 

MONAKO 
Monte • Carto (150 kw) 2.05 
Monte - Carlo (25 ltw) 40,71 
:Monte - Cıırlo (25 tw) 40.82 

NORVEÇ 
Oslo (100 kw) •..•••••• 477 

000 kw) ......... 228 
(60 k\V) ••• , ..... ]376 

11 (10 kw) ......... 13.85 



ububat 
stihsalindeki 
rtış mikfan 

lst. llururnuıı 13.4 .9.'.i l 

1 Sterlin 
100 Dolar 
ıuo Liret 
100 inı~re Franı;ı 64.0~ 03 
100 l'lortn 3,68,40-73.68.<tO 
100 Drahmi 9 33~9.334 
100 Ce.ıı:oslont Kur. 5.50- 5.50 
ıco te .. ı~rc Kur. 54 12.50-54.12.50 

"'• 1 1''17..ıJ T HVlt.1 F.11 
I! HAM \ E TAH \ 'JL!l' 

Sınş - Erzurum ı 20 8$ 
Shu - Err.urum 2-7 20 65 
1941 Dcmlryoıu ı 21.75 
1941 Oemırroıu ıı 21 65 
11141 Dcmtrro u JII 22.20 
?.Ulll MUda!aıı. ı 21 83 
Mlllı M!ida!aa 11 21.20 
Milli MUdıı.fııa lll 21.60 
Mili Mlıd:ı!aa ıv 21 so 
Ziraat Bıı.nkıı ı ı 21.30 
Ziraat Bankuı il 107.75 

... 6 PAİZLI ·ı ıı ıı vıLLllll 
l:l41 Demlr~oltı YI 102.so 
Kaııunmıı ı 103.50 
Kalkınma 11 103.60 
Knlkınm.a 111 103.40 
104<: latlkraı:ı I 103 00 
1918 Tahvlll ll 103.00 
1:'.143 rahvıtı 102 oo 

"'• =ı t Ul:LI TA H \ ILLClt 
1948 lkramıreıı 22 oo 
ikramiyeli MUda!aıı 23 -
titr. 11141 D. Yolu ıv 108.75 
İkr 11141 D \Oltı V ]0950 
1053 Tah\ 111 100 30 
1931 Tah\'111 100 15 
Ziraat Bantaaı lll 103.80 
Ziraat Banka ı ıv 103.10 
Ziraat Bank& ı 103.55 

U A!'> liA ili SELıml 
T O. Mrrkrz Bnnkaıı 2S5 50 
Garanti Eaukası H. ı28 00 
Obll;u}OD And. 1-ll ıı;o 00 

O mantı Bantıı.sı 110.00 
T rk Kredi 128.50 
sat na)'l Kalkınma B. 100.00 
o Jlanknsı n. 53.50 

1 
Yapı ~e Kredi B&nkaıı N. 18 . .50 
Akbank T.A O. 1320.00 1 •rmıı: '11caret Bankası 630 
Anlan Çimento 4S.OO 
Sark Dctlrmcnıerı 39.30 
I' ~nıs llOIUiASl ALl'l:\ J' IYA ll 
ı 1) kllo altın 410 ooo Fn. 
(1) Dotıır :16S FR. 
ı;cnın~ I' l'h'AS \DA 00\'lzı.ı .ıt 
Tür>:Uctı-Account ı~-1600 
haıuız Fr. (63) 100 
Dolar E!ekut :;:ıo-5ır.ı 

"Yağmur, kar, rüzgAr cildinizin en bü
yük düşmanlarıdır. Soğuk havalarda 
cilde hususi bir ihtimam gösteriniz. 
Bu hususta Puro Tuvalet Sabunu, siz· 
ler için en büyük yardımcı... gUzelli· 

ğinizin koruyucusudur ... 

•Puro ci ld inizi lı e!lcr. 

Bol 

G. Takım bugün 
Lüksenburgla 
Karş ! laşıyor 
Bonn, 13 (A \) (Hu5us1 

Mulıabırimiıden) 'tarın (bu
gun) Lüxembourg J e o~ naca
ğız. 

Kazanır ak grup blrıncllığı 
garantil<?nır. 

Son ikı maçla Metın, Yıldı· 
rnk, Coşkun, TaHar, Erol, Gun 
gör sakatlan<iılar. 

Yarın lctın, Yıldırak o) na
yamıyac:ık. Dığ<?rleri o~naya· 
eaklardır. 

Dün O) undan ı;ık:ırılan Ni
hat'ın ornaınnsını komite ka
bul ctlı. 

Yarınkı (bugunkü) takım 
şöyledır• 

\'arol - TaHar. 'ıhat -
Güngör, Ergun, Erdoğan -
Co~kun, Ahmet, Gunı:or, Erol, 
K. Ali. 

Ml'tinle Yı dırak'ın a)ak ront 
~enleri alındı. 

1 

ızın 
1 

l 
1 

1 
M. S. B. T<?ınsil Bürosundan hata ır. 0 1arak "Oarkuru bitirmiş 

bıldırılmışlir: ler \ e baraJa k;lmışlardır. 
Marsı}j ada de\ anı eden !,on Baraj netıecsınde Yuzbaşı ' 

kurhıpıhkrin dordünci "unu S:ılıh Koç ( Bıışakla) hatasız bir 
'e sonuıı.-u:rn 11 nisc:n pazı;r parkur ~aparak dort sanı~e 
günu ) aµılmıştır. farklıı ıkincl, 'ınc Sa ıh Koç 

Bırıncı :rü abaka diğer ~ü·ı· (Sı)okla) bir h
0

ata ık üçüncü, 
l<?rdc dı?rccc~e girmeınıs <' nn Ücıeğm<?n Ar lıın GUn<?ş de 
atlar ıırasınd:ı ~:ıpılmı~tır. L s- (Esml'raltunla) bir hata ile 
tcğnırn Arslan Güneş l F:~kı- dördunc!JIUk derecelennı alma 
mo) ile ıyı bir müsabak:ı yap.ı- ~a mll\affak o muşlardır. 
rak ikinci olmuştur. E.sı•l'ıı bu l\lar~ hanın L~ .Mcridıosal 

musabaka)a girme hakkını la Fr:ın<?~ "aZC'lesının 9 nısan 
Turk ekıbındcn ~ alnız ıki at tarihlı nUshasında ıntişar eden 
haiıclı. bir makalesinde r.kiblmız hak· 
Galıpler muklıfatı o an 'c !kında 'ürütUl<?n tahmin bu su 

larsıl) a nııllctlerarası koııkur r<?tle doğru çıkını~ bulunmak
Jııplklerının son \ l' <?n mühım tadır. Gazete makalesinde: 
müsabakasını teşkil eden par- ~TUrk ekıbı. Fransız ekıbi 1-
kurda Ylizba ı Salih !<oç (Bn- çın en t<?hlıke'ı rakıptir.~ 
şak) \e (Sı.}ok'a). Usle •men di~ordu. 
Ar'. 'an Güneş (Esmeraltunla} J\ctice olarak Marsı}) ada 4 İstirahat etmektcdiı !er. 

------------- gUnde be mUsabnka)a giren 
• TUrk cklbı müsabakalarda ikı 

F 1 F A Organ'ızasyon blrincııık. b<? ıkıncilık. dört 
ıiçUnciılük. ikı dordUncUlük ve 
iki bcşıncılıkl<?, birer altıncı, 

kom'ıfes'ını'n foplanllSI ,ednci ,e •ekıııneılik dcrcceıe ~ı alınak sureli.} le fevkalade 
bir başarı göstermiştir. 

\' Altın fiatları 
Yükseliyor 

Dolar N Y. Amerikan 600·602 
5 •rıın u,ıı:ur 1500-IS2S 

1 TUVALET SABUNLAR! 100 DE 100 SAFTIR 

Bugiınku 14 nisan 1954 günU 
Julcs Rimet Kupası maç arı or 
s:ıniıasjon komitesi, Lausanne 
dn toplanarak, 16 hazir:ın ıle 
4 temmuz arasında o)n:ınae:ık 
müsabakalnrın 1/fl fırıallcrıne 
öair nihai karara 'a:-acak ır. 

o'u5u halındc, bu S<?ri başın•n 
) erınc galip takım geçer di· 
)e bır J.;-\ıl joktur. laka~ 
Fransı .. ı ır ın bö~ le bir :er~;::.
sııhği ı .. ~ııt bilerek, bwm hak 
kımızın ~cnme.:ı·'lı i-1 nıe lı"ı 
<ioğnısıı t"aşılacı:k bır Şl'\ dıı • 
Çun"li :ı~ıı miı~tekı olab! ccck 
<>lan Almanlar, bu seri bası mc 
selcsı hususunda hiç bir itiraz 
da bdunmıınıış ardır ... 

Mıırsılva :\tıllet'crarası Kon
kurhipikİerini mm ariakı~et:e 
sona crdıı:<?n binicılcrimiz 17-
26 nısan gıinlerı ara ında Ftan 
sanın •ı Şl'hnnde ) pılacak 
(Nıs Uluslararası r<?smi mtis:ı· 
baka arına katılmak ıiıcre Mar 
sılj adan aj rılmışlardır. 

ma ~ardır. 
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11ııc lllG \NLI 45 SANı\\ iC i 
~ClllHMIZE GCJ.I\ Olt 

lntçre Frımı;ı 139-140 
EllUl:ıil ALTI;-; t h T i.AHI 

Reşat 55.25-55 35 
liamıt 48 00-48.25 
Ouldm 46 45-46..'IO 
\'ahlı 46 75-47 oo 
A 46 G0-46 75 
lııgllt Llruı 59.00-511 30 
Napohon 44 25-44.SO 
B. Horoz 44 25-44.50 

K t; LC,:t; Al.Tl:-0 Fh ,\Il,1\ltı 
De uııo 715-717 
Mckalko 720-725 
Standart 711·7ı5 
KUlçe 711-715 
'Yeril . 713-714 

K .'1.1:\ UF.S tBlnı.iıtı.t;H 
Cıım,ıurty,t Ala. 242..'10-245 oo 
Re ;at 422 50-4.5 00 
Hamit 340.00-342 oo 
ilzJıo: 298.00-300 oo 

aııt t5'ıe tespit "dildi . 
ithal mallan 
Bürosuna ~ 

Müracaat arttı 

:lll \ :'111:1 t C·ORl.N 
T Ul\'ı Lı.t.n 

Dtın Kambiyo Bo?'$&!1nd:ı muame 
le ıcörcn talulllcrln kapanış tlyalları 
a;a ıda göatcrllmlt'\r· 

YU de 5 faizli Mı'lı !'.!Uc1afaa ik
ram rr.ıı I 23.~ liradan. 1!'151 ıa·:a::
ruı 100 15 Uraıbn. ııı;3 tst kr: zı 
100.30 liradan. 

Yü de s kalkınma TI. 103 llO ı•ra
dan, 

ce Zulıiı•e Borsası 
Satı tar: 
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n da of in 
nu da~ rumu k 
Eu a GCrt 
Arpa 
Ç'a dar 
busam 
Kendir toh mu 
A "ı tohumu 
Badem ı acı 
Fmdllt Ka vrı 
İnnllc 72 Ki 
l n iltra Elr.&tra 
l n Ekıitra 

t; n Bir ncı Ncv1 
Un oı ın 
ı a moı 
Kepek 

P r !.! ır Tohumu 

D kıncı 

Cu allı 

Dö me 

çu allı 

Pirinç o rr•ş 
ti a P~)'nlr Yaıtıı 'I'enckesl 
Kaşar P ~ nır Ya il Anadolu 
Vlta 
Sana 
Krrına koyun 
Tl!l k Natürı:I 
T't Kaatamonu Standart 
'f U Anamaı 
"!.P. atı Anadolu Tıb&k 
Zerclen Derısı 

mar d'mı 
c.:u 

P r ;ı derıst • 
S ır du111 S&lamurı r.aaap 
Tilki ı! • ı ç,aı 

Ta n derlı Adeı11 
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1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat llôntorr ---Çankırı dahl'i 3500 ton A~. efiya ta51ttırılncaktır. Tehınin 
bed<?'i 17500 lira, geçıci t<?minatı 1312,5 'iradır. Kapa'ı zarfla 
iha'<?si 21/1'iisau/D54 Çarşamba s:ıat 16 da Çankm As. Sa. A'. 
Ko. da ~apı':ıcaklır. Şartname:.i Ko. ela V<? iigtcdcn c\'\el An
kara. i t. ı.v. ~\ ilan kısmında ı;:orulür. Teklif ınektııp'.ırının 
ihıı e saatınclcn bır saat e\\ <?tine kadar komıs.} ona 'erı me i. 
Po tadaki ı;:ccıkıııe kabu edilmr.z. (879 - ~1341) 

* Di)aıbakır \c; Ha tahan<' ikma' in~.ıatı k:ıpa'ı zaır a \ap-
tırılacaktır. KC'~ıf bede ı 1 '.!'.!'.!.750.34 'ira ı:eı;il'i teminatı 
50433 .iradır 1hale ı 20/r\i an/954 Salı saat ıı de o·~aıbakır 
\s. Sa A •. Ko da ) apı acaktır. Ke if, şartnan·e \l' projeler 
ö <?den f!\\ el i t nkara ı,v. A. i an ısmmda 'e Dı-.:ar
bnkır A S.ı A Ko ela gorlı üı· \e 50 ıra)a Dı\:ıırbakır \ s Sa. 
A '· komi~~ onJnd:ın a ınır. l steklılerin ıha le gunündcn l'n aı 
üç gun e\'\e Dı~ııı·bakır ~. ins. ''c Emlak ~tel n<? muıacaat a 
~el<'rlik bP·ı:c i a'ma!:ırı s:ırtdır. Tek ıf mckluı>larının ihale 
saalındcn hır saat ""elin<? kadar koınis~ona \crılm<? ı. l'o -
tadaki ge< ıknıc knbu' <?di m<?Z· (876 - 3638) 

* Açık eksiltme ·ile 10 ton no hut 28 4.lll34 ça1· ıımlıa ı;aat 
15.30 da İımıt Uz. As Sa. Al. 1\o. cin satın a ınacaktır. T.ıhmln 
hcd<?li 6500 lira g<?Çici teınipatı 487 50 lırııdıı· Şartııame5ı 1 o. 
da \ e öğleden c\\ el iı.;t. L\'. .A. İlan Kısmında gorülliı. <1031) ---- ---Açık <?ksıltme} le 19 400 i\13. 4 muhtelif eb'atıa gurgcn kutuk 
3.5 1054 pazartesi saat 15 d<? iz.mit Dz. As. S.ı. \ . Ko. da satın 
almacaktır Tahmin bedeli 7666 lira g<?Çıcı t<?mınatı 574 95 li
radıı· Şartname i Ko. da ve ö •looen cn·cl Ist. L\', A İlfın Kıs-
mında ı:oriıltir. ( 1032 ı - -- -- . 

Açık ek iltmc ile 50 adet mıın)oto'u telefon 29.4.954 P" 'Şf'lıl 
be saat 14 de İzmit ı.ı. As. Sa. Al. Ko. da satın ıılın:ıcaktır. 
Tohmin bedeli 8750 ı:ra geçıci .teminatı 656.25 lıradır. Şart· 
11ıımcsi Ko. da \'e öğ<cd<?n C\ 'e 1 Ist. L\. A. ilan Kısmında ı:o· 
rü'ur. 011331 

Açık ek iltme ile 10 ton yeşil m<?rclm<?k 29 4 1954 p<?r emlı<? 
saat 14 30 ela hmit Dz .• \ Sıı. Al. Ko. da satın alııı:ıcaktıı 'l ı.h 
min bedeli 7500 lira ııcçicl t<?minatı 562,50 trndır ~Jı tnrmcsi 
Ko. ela v<? öğleden en·cl 1 t. L\'. A. lliın l\ı mınd:ı gilrlılür. 

<103-l l 

\çık eksiltme\ le 5000 kilo reçel 29 4 954 peı· <?mbc saat 11 
de hmıt Dz. As. ·sa. Al. Ko. da satın ıılınacaktır 'l'ııhmın be
d<?lı 8000 lira, ~c~·il'i temin!ltı 600 liradır. :;l.ırtnamesi Ko. da \ c 
oğlcdcn cn'<?l Ist. Lv. A. llan Kısmında gorülbr ( 1035) 

Ortada ihtılaflı bır tek me\•
zu var, o eı~ ıkiııci "rnJı~<: Tlır. 
ki.}<? tardıı dan ckart.? edı'c.r 
İspan~ an •n ) erine ki 'llllı ıkc1· 
me cdilmcsidır. 
Aslında ga.} et sar1h gortincn 

bir \aZi)et \ar: Türkı,e, bida
'elle serı ba~ı olarak (;:ız ı rey 
0

le) in lihap editcn İ~p:ınyJ.} ı 
tasiıye) e uğrattıktan fonra. de 
ğ<?rli rakıbıııiıı ycriııı :ılım:lı
dır 

Ancak ..... İşte buPtl<ı•ı sonr:ı 
ı bl'·az karışık bır nıanıara ar 

zedı~or: 
\' .. ııj <?le b ıce \ iı!nf olnıah 

kın maç program arı \ c fıkı;· 
türün C\\ clı~ :.tını tetkık etmek 
la"Qmdır 

I Hçrede O)nanacak 11k maç 
larıı1, ~ani 1/8 finallerin, fık • 
tunı çckılmcdcn onl'l'. or;:anı 
,as,on ı·oınııesını teşkil cd":l. 
9 kışı'ık he)et scrı bası olm:ı
j a liı) ık takımları aı alann1ıı 
kararlaştırmı lar. fakat Lsp"n
)a ile 8 Almall}'1 :ıra ında han 
gıı>inın tercıh <?dil<?ccği husu· 
::;unda ihti18.C olduğuııdnıı. giz· 
Jı rC\'C ba. 'ııru mus, lıııı·acla 
i paı~) a 5. ,\\~ııan~a <la .ı oy al 
clıkl:ırıntlan, Jı;panyn seri 1>1 
~ı takım olarak kabul o. 
dılmı~ti. 

~erı başı takımların taj ınıni 
mutcakıp bu takımlara 1 ilA 
15 ara:;ında tc · numara'ar dı. 
ğ<?r .sekız takıma da cıft numa 
rıılar verı mı ti. 

Bundan sonra Zurıch Bele· 
di}c Ba kanı, Noter huzurunda 
kura} ı kendi eli~ le ı;ekcrek bu 
tün takımların fıkslurdeki }C

ı·ini li'ı} ın ctıııiştı 
i pan) :mın elimine olması i 

le, bılhassa Fransız ar tararın
d:ın orta} a atı'ıın mcs le, B. 
.ı\lman)a~a (\aktı~le SNİ l.ıaşı 
.<?çilmeye nnnızet oldu und:ın} 
İspaıı) aııııı '<?l'İnl' ikinci gr.•p 
ta ~eri ba~ı olarak ~ <?r \ crını: • 
tenıayüludlır. 

Gerçi. Ju es Hım<?t f\upa ı 
mu abaka tahmatında uSı :1 ba 
şı c<:ılmı bir takımın e .minc 

!\"OT : 
Du }aıı~ı ınakinl'}e 'erirken 

aldığımız hır habere J.?ore. G. 
Kore İsHçr<?de )aııılacak !ınnl 
!ere .c:irm<?mek kaı·arını \er
m<?k Uzercdır. Fransız men e
li hu halı<?rc göre, ispan) anın 
G. Koıcnl11 )erıne İs\lçre~e ı:it 
nıesi muhtemeldir. 

(Dun} a Kupa ı tıılimalı ı:c
xc"mce, final'erden uç a} on· 
ce ~ekılen bir takımın FIFA·
~ a 10.000 is\IÇrl' frangı ceza 
'e ma rafları ödeme:.ı ~erel,ir. 
Çek.ılcn bu takımın 'erıne a' -
nı gruptan e ıminl' o an dı.,,eı 
takım fınallere katılır kı, ta 
lımat tatbık edıldığı takllrdc, 
Japon) anın G. Korenın ) <?rın<? 
lsuçrej e ı:ıtmesi ıcabl'dcr) 

1'. ·ı AltK l 
-o--

Futbol federasyonu 

toplantısı 

Par!. 13 (.\P) - 22 A\l'U
pa Futbol Federasyonu dün 
burada J?a~ rircsmi bır toplantı 
.} aparak .Millet erarası Futbol 
Federas.} onu kon~res nde kıı
rnrlaştırılmıı; olan bır A\TUpa 
grupu tc~ki ı mcselcsıni tas\ ip 
etnıı~Icrdlr. 

Bu toplantıda Avustucya, Bel 
çıka Çekos o\ak~a. Danımarkıı, 
ln"ıllcre, Fınlandıya, Fransa, 
Dogu Alman'a, Batı Almaıı~a. 
Macarı tan, IıJand:ı, İl' anda, 
ltal}a, Ltikscmburg. Jloılanda, 
Noncç, Portekiz, Saar, iskoç
) a, Jsp:ın~a, h'içre, \<? Yugos· 
ıa,) a rutbol Federas) onu lem 
sılcılerı hazır bulunmuşlardır. 

'l'oplııntı: ı tcı·tıp edenler Tur 
ki)enııı Avrupa grupuna mı 
~ok a A~ya grupuna mı d:ılııl 
olmak ı tcdıfı hususu:u!a ııe
nuz bır k rara 'armadu:ından 
dll\ et ed 1 nedığiııi sö) lcn·işl<?r 
dır 
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lngi lterc - Saar maçı 

Dortmund. (A'man)a). 13 
(AP) - Alil etlcrarası Futbol 
Federas) onunca tertiplenen 
Genç takımlar arasındaki maç
lnrda bugün Saar genç takımı 
ıle lnnıltcre ı-ı berabere kal
mışlardır. 

Şam kavak kongresine 

iıtirak ettik 

Ankara 13 (.\.A ) - Bi · <'Ş" 
mıs !Ilı etler Gıda ve Tarım 
Tcşkı atının Şamda ~~ı. p etti· 
~· K uk kon ı <?:.ınc Oı man 
l'mum Mudur uğunJen subc 
müdüru Ta at Eren ı: • Eliızı: 
Fıdan ık Muduru Fc"ınu Go:e
in, Turkı~ c de e"e i o •• ai( 

ka tıl!'ıı aı dır. 

Bu kongıe~e Tur-:.iy', Yuna
nı tan, Hindistan, İtalya, Tu
nus, İsp:ınya. Fransa, İran. !s· 
raıl. Llb) a ve Surly<? de\ tetıe· 
rı tPmsikilcrı de i5tirak rtnıı~ 
lerdır. 

Dünya sinek siklet boks 

şampiyonası 

Tok)O. 13 (T.H.A.) - Dün
ya inek sıklet boks şampı~onu 
\'oshio Shiraı 24 m:ı)01sta Fıli· 
pin'ı Lco Espıno a'yıı l ar,ı 0am 
pı) onluk Un\anını ortaya kov
mak sureti) ,e kar:ı a,:ıc:ıktır. 

Spor haberleri 

J,ondra, 13 (11.li.S.) - lrlan 
ela açık masa şampl}onlu~,ı İ· 
çin yapılan nıtısab:ıkHlardıı tek 
erkek şampi)on'uğu llindı:,tan
rlan Sudhir Thacke."5 y kazan
ınıstır. Thackcr ay a} nı zaman
da paı·töoeri l\'On Jorıesle bir
lıkle ı;ıft erkckl<?r $ampi,-on\u
ğunu da kazanmıştır. 

r------------------~--------·-------------------------------~ an'a baktı. Ellerini geniş ve 

( 1031/ 1035--453i ) 

Kendi kendine simdi ben bin 
dolnrı nereden bulacağım. di

JOC düşünü} ordu. 
Bar da biraz ene! rulet ~a

sa ındaki ka'abalığı andırır şe 
kı'de I~ ice yL•ktinü lutmuş et
rafta konu, u an türlü dil' er 
Guy'ın ku agmıla uğuldaınağa 
ba l:ıııııştı. Bu tip karışık mec 
lislerılcn hoş:anırd ı : fakat şu 

1 

anda hu 01111 tarifsiz bir şekil
de sinir endirh or. a!\llbını bo
zuyortlu. Bu köşeden, bu gnz~. 
nodıın uznk'aşması lazımdı. 
Yoksa patlayı\'ereeektı. 

Li'inn'ıı •Biraz yüruye im, 
miithış bıı ım ağrımağa başla
dı• dedi. 

0 ister en snhl de do·aşa'ım. 
Hem bir fıkrlm var. Bir iki şi. 
şe buzlu ,,ampanya alıp ı:ötU
rdim, orada içeriz.• 

•O. K • 
Guy bunlar için para \'erme. 

ini hatıı·•atmağa ?Uzum gör
m<?di kadın çantasını açm15, 
para} ı çıkarmıştı bl'e. 

Cı<?ır gıcı.r ı-~ransız frankları 
uzatarak: 

•Bunlar yeter herhalde .• di
l'e mırıldandı. 

Bıırm<?n oncelcrJ şampan)B· 
!arı satmak için nazlandı. İçki 
satmak için izinleri yoktu. Fa
kat Guy'ın ıııaltığı bir bin 
franklı le meselevi kolaj ca hal
le kAfi geldi. "Uç şişe buzlu 
şampan) a hazırlanmııı, çıkı5 
kapısında kcndllcrini bekliyor. 

Barmen bin franklıj!ı cebine 
Y<?r.eştırırken Adım Maurıcc· 
dir. dıye Cısıldadı. •Bir dahaki 
S<?fol'C bir 5cye ıhtı)BCllllZ o
lur a emrinıze Amadcyım ıı 

•Sl'ni hatııll\ae ğım.. dı~c 
mukabele ettı Guy. 

Üç ı c ampaıı~ a a ı' fı~ atı
nın üç mı llnc ma olmustu 
anıa ona nc)di parasını kt'n
dbi \ermboıdu ~a. 

\'ili 

Lilliıın ile Guy sah le inme
den yulfanda bır bahçeyi an
dıra ıı vulda dolao:tılıır. Lillian 
durmadan Akdenize ,.e ?ılonte 
C.:arlo'ya o an sc\ gislnden bah· 
sedıyordu. Hele bu ha,a:i hal· 
kı n~ kadar samimi. ne candan 
insan~ardı. 
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ıHa ~unu bıle~dln • 
Dırkaç yUı melr<? daha ı rr

le) ip, kımsenın bulunmadığı 
lıır y<?rc ge di er. Burada ısık
ıar dn azalmış, hıç ml'rtcbı? .
ne inmişti. Mehtabın yıkııdı~ı 
ı.;ahi de yalnız başlarına ka'
mışlardı. Etrafla du) ulan } <?
ganc sc kumları yıı'a) ıın d:ı'
ga'arın hafıf çırpıntısı)dl. Guy 
cak<?tıni çıkarıp. Ll lian'ın o
turması için } ere ~erdi. 

1.il ıan •ilk işe} i ben aç:ı. 
) ım.n dıye heyecanla atı'dı. 
Ka~·amak ) aprnış bir çocu un 
tat ı teUışı lçindejclı. 

Guy şiş<?'crdcn lılrlnl eline 
tutuşturarak .ııayrlı bakatını.• 
dedi. 

•Bunu patlatması o kadar 
hoşuma gider kb 

l'l/;,t:t}A-4~:; 'OANiEL HAilı 

Ç~f,;::" OR. AZ. 

§ıyorclu. Guy. nı<?htabın altın
da ~·ok dcğışik, bambaşka, tat. 
lı bır manı.ara me)dana geti
ren bu neşeli iaaliy<?ti se) re 
da mıştı. 

Mehtaplı Akd<?nız gecesinin 
scssızlığı içinde mantar t>J

~ tık bir fi~akayla patla~ acrdi. 
Ru) :ı fı'emine a}rı t>:r degişik
Jık katmıştı. 

Lillian • Yaşasın! .•• dtj e ba
ğıraraktcn ağzmı taşmakta o
':ın şi eye yapıştırdı. Bir mnd. 
,ict köpük köpük kabaran şanı 
pan} il\ ı ~ udumladıktan sonra 
cııntlckl sisel i Guy'a uzattı. 
•Sımdl sıra seııin.ı> dedi. 

Guy hasmı ukıı) a atarak 5i
şe) ı ağzına akıtmağa başladı; 
boğıızından aşağı buz gibi ıı
kıın § ınpanya canına can ka
tı) ordu sanki. Nefesi tıkanın
ca durdu, bir iki derin nefes 
aldı, sonra şişe)·i yeniden 11-

z.ına dayadı. Bir müddet sonra 
durdu. Önünde din'enen Li li-

muntazam ika ça arına da) a· 
mış bir hnlde. arkasında Ak· 
d<?niı.in ihtişam ı manzarası ol
duğu halde harikulfıde tahrik 
edici bir manzara meydana g<?
tirl} ordu. 

Bu karı d<? i, va'lahl çı•gın, 
dı,•e düşUndU kcndı kendin<?. 

İkincı defa eişl'~ ı n!lz.ına da-
yadığı zaman ka~ bcttiği bin 
dolaı· ık aklına gelmişti. Bu 
kadar ııar:ı} ı ben ner<?dl' bu
lacağım Allahım? Tam o anda 
Ll'lıan dudak'nrında o M!ice, 
kahredici tcue süm olduğu 
ha'de ef:•'ııı işcyi a'mağa ça· 
Jışnwtı. Guy'ın nklında bir 
eı nşek çaktı. Para) ı n<?rcden 
bu acağını ke fetmışti. Yalnız 
mese c bunu ne şekilde a aca
ğında~dı. 

Kadın, ihlırastan boğulurca· 
sına , IJ<?p ini bıtıı·cceksin.• 
dı) e lnıı} ordu. 

Sana mı sorduk ıı 
Ona ni bet o un diye birbi

n nrdından birkaç yudum da
ha aldı. 

·Ama ii) le susadım ki.• 
G<?cenin ,.<? içtıkleri şanıpan

' anın onda husu c getirdiği 
dl'ğı ık'ıği s<?stnrll'n anlamak 
çok kolaydı. Bu olağanüstü ge. 
ee pıkniğindc birbirlerine kar
şı o masını sl<?diğl hareket tar 
"Lını sesıy e olduğu 'kadar o 
b ıt dolu tavırları~ le de açık. 
ra bellı cdı~ordu 

<Dcumı -rar> 

Ayağa kalkmış. 5lşc) i sııt<?n 
t.u\'aletinin içinde, bacakları
nın arasına sıkıştırmıs. ağzın· 
dakl mantarı sıkan telleri a
çıp, mantarı gevşctmeğe ça•ı-

-------------------------------------------------------------------------------------------------... -----du. 

Guy ·Bu buz'u ~' der elimi 
dondurdu.. db e ~ıktı} et etti. 
•Ne dersin şun'arı ya\'aş ya
vaş tl'miı'emeğe, ) UkU hafif· 
letmeğe ba5tıya ım mı?• 
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lnönü, C. H. P. 
iktısadi tezini 

.Tekirdağ' da O.Parti 
içinde hizipler 

<nası 1 ln{'ıdc) 

::,.eJıirde geçen defa a'c) h erinde-

nin mali ve 

açıkladı 
rna sı 1 ineldel da tutun yetiştirme inden bizim bün) emiıde 'ardır . .:\lıllct ha;)a 

lcdık eri sıtayışk~r ozleri e:ıki ne istıtademiı o:acaktır. tında r;alışm, mC\''.LUU bır temel 
ıa~etelcrden okumu~lardır Yabancı sermaye e it olmayan un~ur olarak si) ası \'arlığımıza 

lnonu'nün nutku ~udur: şartlar:a ~crlı çiftçi~e kat'i o- bizim inancımızla ::ırmi tir. iş. 
' 

ki 5000 rcyı muhakkak kapata· 
rak'arını, ı;ayt't emin im· tanrla 
s5ylüyorlar. D.P. nın Tekirda~ 
teskilatının bi'ha,,a ıııerkcıınde 

l smet lnön ü nutkuı.d !arak hl\kım olaca'ktır. Makineyi çi vatandaşlarımız bize y:ırdım 
dt-mlştir ki: daha ucuz bulacak, vedck parça ederlerse biz: bu menııu hr.ın 

•- Aıiı İstanbu lular; sıkıntısı hıç olmayacak. bitim ı~çiler için, henı bütıin memrc. 
Seçım nutku \ic ılc_ı'e bır he çiftçimıı kiırı ile 50 Jira!'a bir ket bün)esi için tekamiıl ettirc

t.:tısadı me\"Zuu İstan':ı:ı ela azız: altın alırken labancının karına lıiliriı . .Kar ınızda bulunan sı.}a 
t.emşehrilerimizın muhakcmc.sı karşı ~ferkez B .. nka:.ı 25 lırn\·a i te~ekkilllcrin işçi n\euuuları 
ne :arzctmek isti)orum. a'tın temin edecektir. Bu tama· ı:e alakalal'ının ne öh:üde. ne 

ilk önce ıktıdar.n dört ay miyle ımtıyazsız: bir ıiı·aattir. Y:ı mahi) ette oldu~u tecrübe ile sa 
d nberı ıurıu şckıllerde de- bancı scrma) e bize ı:ctecck:;e bit olmu;::tur. 
v:ım cttirdiğı eçlm hazırlık- traktör 'e )edek parça fabrika- Tam ~c\•miye ile tatıt, \e\nıi
larını kısaca hatır almak fa)d:.ilı lan yapa daha ni olmaı mı? _eli )11 tdtili, :ısgar1 ücret, u.:ı.z 
olur. lktldar 1954 se:ıesine mu- Biz ıktidara ~elınce .Yabancı ser mesken, lü·tumlu ~i::ortalar, ir 
ha'det partı'erini kotıiniın t'dr. ma) e kanununun zıraatc aırme- ı:i bankası ;cıırulma ı. bunlar bi 
cck hukuk 'e ada"et iı_,ı tcdbır- sini el betle ) enıden tetkik ede- !i bekle) en ı~ı;i meseleleridir .. 
lerı tatbik ederek gır:li. Hususi ceğıı \e çırtçi)i tehlikeden koru lş~·i Bankası irin istifade edile-
kanunlan bıliyorsunuz. On elan ) acağız. bilecek si;orta paralarının bu-
60nra şeref ve haysı~•!''cri \e Endu~triıe ınr. giiıı na~ıı kullanıldığını isçiler 
de\•Jetın ma'i 'e iktı~:ı·Ji ıtiba· Sana)'i sahasında bır esas !ık yakından :örüyorlar. 
rını koruma sebcbınc ::tCederck ri zihnınııze ~erle tirnıeh~ İL. Bu Saydığımız İ§\.'i ilıti~aı•lıırını 
ı;eçım ıaınanı içın )e•ıı k:ınun· gün bır mem'eket ası:ari bir en- blinycmiz itibariyle blı dü.une-
lar çıkardı. İstanbul u' •r nıuha- dil t · h b k " rı cı azını ır an once ·ur bilirız. Samınıi bır inanmaya da 
lef et parlilı erinın \e me 15:.!Jl- madıkça jptıdallikten kurtula- ~anarak bız sağl:ı~abiliriz. 
!arının şeref \e haysı) et erının maz. Sanayii kurmak mutlaka 
nası' korund ,. .. .. 1 b' · . 'd' ~ . . . Her si)asi teşekkülün işçilere 

• u6 unu goru~or u. ır program ışı ır. ~ana~ı ıçın türlu şekillerde \'aatler \aptık. 

Jluı duı· D. P. ada~larından 
Ueh çet Kayaalp . 

1 

illerde seçım 
CBaşı 1 incidl"l 

r. ıı·n \ lıiyetınıizde seçimlere 
gırmek icin gerekli hazırlıkları 
yapmasına imkan Yernıemlstir. 

Bu yilı.dcn C ~I. P. Ji!~rin 
şehriıııızde na31l bir yol tuta
cakları merakla beklenmekte
dir. 

Balıke;,irdt> 

lBalıkc~·r 13 (Tclefon'a) 

r\nlal~a D. P. adaylarından 
Dr. Asım Okur 

faaliyeti 

~rın bir k;ı~· ..,eneclır muzmin b r 
.eki' a'an hizlp:esmc c.ıı.ıı. 'i. 
erin bu iımitlerini talni)e eden 

amillerin ba ıııda geliyor. •rcım. 
dağ D. P. tcskitiıtında mr,·cııt 
muhtelif giırilş a~rı ık .ırı, D P. 
~·i bu vilayette sarsnu~a bc!llı· 
yor. , 

Bu hizıp'c nıcnın en müi.lım sc 
bebı de. 'fckirda~ vilayetinin at 
tı ilçesinin de tcakilatta :ıt:ır 
ba~mak istemesi ve hele .:\lil· 
ctveki'i seçim erinde muhakkak 

her ilçenin bir aday ~ıkarmağı 
arıu etmesidir. İlçeden ancak 
Çorlu (2 ada~), 'fckirda~ (2 a
cıayı \C :\talkara (J aday) ın•ıı 
son yoklamalarda kazanması bu
na mukabil Saray, SarkÖ)' \'e 
II:ısrebolunun aday c·ıkaraın:ım:ı 
sı. mc\·cut huzursuzluğu giıç ) a:ı 
ı<ır bir hale sokmus bul\lnuyor. 
Bu bölgecilik zlbniveıi Tekird:ığ 
demokratlarını o derece sinirle .. 
dirmi5 ki, eğer merkez aday lis· 
temizi düzeltmeLSc bız de rey :ıt 
nıafa gitmeyız, yahut da bcğen
medlklerimiı.i si:eriz di)'Orl:ır. 
fekirdağ \ i ayetinin muhte:ir il 
t'e re köylerinde an'atılan ad. y-

Amme hıLDtct eri ~o unda bu ka lazım olan scrma\ enın bulunma 'arı , avlavabildiklcri ...,örlılmüş 
nunların na ı tatbık o unacağını s!nı \ancak es~ lı bir • progra~ tür \'~ :örÜiccektir. i~;i \<ıtan
Adalet Bakanı denın ada et an- ko a._la tıı:ıbılır. Gerek kredı 

1 

daslarımız 19;;0 senesine kadaı· 
Jayı~ını temsıl ederek Bli) ıık suretıyle aı arıdan bulmak, ı;ıe- çalı ma me\'zuu için mute\•az 0 Mıl'et Mcc ı i kursüsiınde ifııde rek. kendı ka} ~aklarıomda~ te· Jarai , aptıklarımııı diı unill~r
etnu~tır. Ada et Bakanına göre dank etmek ıçın ı ~af polı~ı ·a· ı.e biıi~ söz'erimızc hak ,.e itı· 
bütçe açıktır demek hır suçtur. smda!l mutla~a. rckın~ı~k lazı'? bar \erirler. 

C. H. P. 15 nısan per,embe SÜ· 
nu chrimız Cumhuriyet mey
danında b'r miting tertip ede
cektir. Bu mitingde genel baş 
kan İsmet İnönu de bir konuşma 
yapacaktır. Bugün C. H. P. li
ler cıımhuri~ et avcılığına. se
çim kuruluna ve 'ılayete müra
caatta bulunarak bu ın tingin 
hu usiyet'ni tebarüz ctlirmiş'c r 
dir. Bu arada Başbakana da u 

ı ıardan bazılarının 500·1000 ı.ra 
1 arasında para dağıtarak rey .a
tın ald ı ğı iddia ını Çorlulu b1ıı 
D.1'. lilcr de açıkça iddiadan ka 

Bereket versin hukukçu ar bas- oır. f.,.raf polıtıkaı.ı bıı.ı dıs lı-
ka an a) ı tadırlar. l'arelte borcumuzu ödes emeı, ma 

:rabantı ernıa) ~ H Pet rol li Ye iktisadı ııu\'cnden mahrum 
Kanunları bir hale getirır. lliç bir yardım 

Bu zabııa ıeobirlerindeıı ınik)a:;ı da i:ıra!ın )lk:ntılarıyle 
r onra Yabancı ~ernuıyc Kanunu başa ~ıkama-z. 
çıkarı dı. Zıraat ~ c licaı-~tımızi ~la li durum 
can e\inden i'gı'endiren bu kıl· Tiraretimızin hali her mana-
nun Bil)uk Mil'ct Mec i i ·ııır- si) e \e :eni~ ,iıınulil ile. hilıün 
mal konıısyon'arınd:ı tetkıı. c. vericidir Artık boı cunıuz yol'. 
lunmadan muhalefettt.n hı; b,r tur iddiaları politika !-L>hne;,in· 
Aı:a bulunma.} an bır karma ko- den ı;ılindı. Dütiin do t mem e-
mİS)Ondan baş dondiı ·ucü b r ket.erın ticaret alemleri •le mil 
stlr'al'c çıkarı'dı. Sonr:ı a~ın ic·ı mecıiı.lerı bizim borçlarımı· 
r.umhurba~kanının \ınc ık:: se· ı r.ı \'e mali ıtibarımızı .c;ınu~nıık
•ahati ba adı. Petro KıınuJ'\·ı ·a la mc~ı:uldurler Bu !ıallcre biz 
yıha ı Bu~ uk Mil'et ',Jeclisine Cumhuri:,;ctın baıjlndanberi 'e 
geldi. Ça ışına Ye ko11ı1 snwl.lrdan tur tl :;ekilde ~n <;ok d ~ erma
anlaşı'dı kı a~ ın Cu:ıı:ıurbJş_l\a· ) e buldufumuz: bır d"\'ırde uğ
nının avdetine kadar ı;;, nunun ra)orııı. Bu~nkıı ıktıdar bııim 
Bliyük l\ti Jet Mec'ısı ıdcn çı~. ticaret itibarımıı.ı \'c 01rn ıstik. 
ması lktıdar tarafınd.ı:ı arzıı t!· rarımızı tcıııin edece~ butün 
dıli) or. Hakikatte de k.ınun yi- :ırtlardan kendısini kcı;'ıı ola· 
ne n?r.mal. komi yonlaı d.ı 1 gı>c;· ı rak mahnı nı ctnıiştır. 
mcksızııı bır karına ko·n.:./ondJn Petrol Kaııııııu 
acele çıkan clı Bız C H 1'. a· o· İktıdar. ıktı•:ıdı olar:\k o ·a· 
laı-ak BUylık li ~l _'·lcc ı:.mde dar dardadır kı, dış kıedıyi te
bu kanun'arın hep ının mahzur- darik edebı'mek için :oıil kapa· 
larını sonuna kadar "tılııtınaya lı ~abancı ernıa~e arnur Hiç 
çalıştık. Ve nıhavet hefh n" ı cd urkm den onu :mdh c kadar gir 
O) arı \ erdık tktıdar bJ k:ınun. mcdıgi sahahır:ı dlh et edı~or. 
!arın yabancı cı ma) «\C '• hu- ı'ctr ol Kanunundan mtdı.-t u-
u ı tesebbu lere bü)•ık ı ıkı-;af mu~or Petrol Kanununu k:ıpı

\erdığını dun)au ?rop:ıt<:ıraa ı.ı!a ;ı;on hukumforı)le haıJrlan 
etmek 1 tı)or Bazı a aıuı ı tef,,ır r.ııs gonulllı bır kapııula yon J;ı. 
lere gore de biz yabancı •rn.a· , ıha ı olarak tek:ır edi!miştır. 
~eyi ka\ ıd.:.ız şartsız ı r.ıat'mıze Ne kadar u{:ra~tık, ne kala:- ~a
\C tıcaretımıze da\et etmekl•, lı•uk a ancak dı \Utunde J!O" 

Petro Kanunu ıle Tuı" de' c-' i- n. en bir ıki kusur~nun :.!inden 
ni ış etmekten men •dere;. yı- s k anmasından b:ı~ka bır ncti
i> ncı kanuna güre ıc•r.kkiıl eı- ı·e elde edeıııedrn. Ba.,bakaııın 
mis, )ilhancı dev etle i ~ı ı ır- ) <ıbancı gazetedler (cıp.ııı;tbında 
ket ere ısletıne vermek e c:ok 1 o)lediğınc ~ııre Petrol Kmıunu 
llerı hamle ~apmıs oıu~c.rnıu~uı:. kı.rsılıklı ıaahhilt hukti'l11erini 

l~gı't~rc. 1-'ran a \C fta.~acl:ıkı ihli\a ettıği ıçın dığer ı.:ıınuıılar 
de\ ctçılık hata arının otc:>ı~e 1 dan a~ rı bir mabi) eL ıır'"dcr· 
geçen bir kudret 'e 1>abc~ ı;o. • ı mis. Bilyiik l\Jıllet '..\l eclisi ka· 
teriyormusuz. Bun arı tarıhımıı nun ) aparken onun kar ,ısına : e 
de ibret lm·ha arı o arak ka· .n:ı- çıp de kar ı'ıklı taahhilller koy 
ları için bl'memiz tiizımdır. duran ıradc kimin irade i imis 
Şımdı ke if bir temel at:n~. acaba ışte hukuk alemi; i te pro 

fabrika lh.ale etme sen ık erı ı· fe brlcr, heosinin öntlnde söylü 
çinde} ız. htanbu un me bur a•. .> orum. Puro ı Kanununu karsı
ma kbprusün.ün te"'!elıni de bu l!ıı-11 ıaahhüt seklinde gbrmek bir 
seçım deHe ınde gorursek hay- kapıtü:asyon deuini açmaktır. 
ret etmeme'ı) ıı. Petrol Kanununun karşılıklı 

Küçiık çiftçinin durumu taahhüt m.lnasında görülmesini 
lktısadi me\"l.U'arda ı k once bız aslA kabul etmt'!1Z. Tekli! 

çiftçiden bahsedeceğim. Biz 9ı7 hı} ıha ında kanun -mukavele 
dcnberi :t.iraatte makine esmeye fıkri 136'ncı madde! le aı; ıkça 
çalışıyoruz. l\lar al yardımı sek: teklif olunmuştuı-. ~l addenin has 
!inde ba ayan do)t yardımı ıı- ı fı ile ınahzurdıın kurtulmad ığı
raattc makineleşmeyi tc vik et- mili iste hükumet rei i söylü
t i. l\lakıne uraatinden Uifade \'or. K:ınunun kapltüler bir hü· 
edı mı tır. Ancak makine zi.ra~- tüm tasıması mana iyle biz so
tinin tcmel'i oma ı 'e getırdı- nuna kadar mücadele edcecğiz. 
~ı guç me e'e'erın ha'lı için ted- Hil a a petrol isletmesi için ya· 
bir' er alınmamı tır. Makineden tancı er.na) e ı!e i~ birliği yap
bü.> uk 'e orta çiftçilerimiz. fay. cı;.,yı ar1.u ederiz. Ancak l aban 
da'anı~or. Ama kuçük araz.ı. sa- cı .erma~edcn iıotifade fikri 
hlp eri kiıfi istifade edemı~ ?.r. bize kapltU!i.s~on ı:etirmeme!i 
Bu me elelerın ele a'ınıp küçuk \C Türk De\letinl ı.:endi iılke· 
çiftçi.Ye ça'ı~ma 'e rekabet etme 5inde de\ Jet haklarından mah· 
imkanının \erı'me ı lazımdır. Bu rum etmemelidir. 
d a ancak dev et tedbirleri e k!l· 

İşçiler çuk çıltçı crın makine ku'lanma-
lan tcmın edı'mek e mumkıin 0 • Azız lstaubullular, i çl mese-

'e erı 'e o yal damlar bızim pro 
l ur. gramımııın \'e faalıyetlcrlmizin 

Kuçlik arazı sahıp'eı; deyip baslıca konularıdır. Beyanname. 
g eçme.> e!ım. Bunlar çıCtçi aı e. mizde i çl \e 503yal davalar ü· 
lerımııin )uzde sck~cnindcn ıaz- zcrıne alfıkanııı celbetme\e cc
la ıdır. Bunların toprak' arı bır saret edi.) oruz. Çalışma mC\"LU" 
d önlimden 20 dontime kadardır. unu sı)ası 'e kanuni bün~eıuizc 
Bun'nrın hem toprak tlava!arı ilmi usuJlerle j(etlrmiş olan si
hem müşterek alet ve b:ı ':ım ~asi bır ı>arti olarak is veren ve 
mcse c eri vardır. .lıraalimizın ı iş alan ınsanların münasebet e· 
bu yüzüne bakılmaz.sa :>:ıakı:ıc rini ahenkli bır surette tanzim 
e'ışnıesınden bü)tik kı.!'le ıstı- etmek ıçin uğraşacağız. İş Kanu 

i ade edemez. nunun şümülünu ~eni lctereğiz. 
' Sakat Ticaret 'c anJ 1 po ı- ictilerin hayat §artlarını b ileşt;r 
tikası l uz:Unden ma:-ıne er: :ı !ı(!r meyi, bal , c atilerinın emnlya~ 
gun daha paha 1 olmJ~ı. )edck ... una ahnma:oını d:ıımı bir kay
parça bu unamaması. ı..ıınır gJç- g.ı olarak takıp ediyoruz. 
lilk crı ayrı dert erdır 811 mc- Ke in ihtiyaçlardan doı:;muş 
scleler hep bırden c e a'ınma~ olan ~ecekondu mahal•cıe:inin 
laumdır. Yuk a makıncn•n yeni me.;P.!eleri \e ihtbaçlarhle ilk 
uımanında mahdud bu) uK arazi gı;nden itibaren ı.ıeş~ııl oldca
u hlplcrinin 1 tifadc i e mcycia- ğız. Göçmen ,·atanda 'arm mc
na ge:en istihsal artma:ıı bı'e se:e'eriylc layık otdııfu e.ıeınmi 
yarı ~olda kalır. )etlr ı.:traşılınam ı~tır. e .. nu tet 

Şimdi çiflçı içın ) e:ıi tılr teh· kık e: •nıızdc ~or.iı·oruz. Gö.;mcn 
:ıkc belirmiştır. Yabancı scrma· ıiH · .. \'!arını temin 'etme>" e .. a .. lı 
~e ılraate daHt edilmışur. Ya- mesele ndded i)oruz. 
bancı scrma)e ge ıp iş ete.:ek i şçi Yatanda~la-:ımızın bır e
loprağı nereden bulacak. ı;;üphe. 6ash noktada du$üncelerini uy::n 
:ııı bir çol( ç ftçı.rııızır en çok :!O dırmak isterim. C. H. P .'sinin 
donum o an arazı inden a.acak- isçi me\'zuu ile ı.'akası ı:ok par. 
t::-. tılı ha~ atın ba .amasından s on· 

Yabancı serma) cnın e ıp me· ra ~elen bır propaganda ve a\ • 
ela O ta ı\nado.ı.ıda buğday. lama me\-zuu \ e~ a c~im manev 

çu uro\-ı d pamull Kuedenıı-1 raı;ı olnrak doğmamıetır. P rog· 
d e fındık, izmırdc 'c ~am~un- ram olarak işçı mcsele5l bızim 

t.'ııh eniteıileı· 

\'uk,ck tahsi: men u plarının 
ihtiyaçları da biz.im paı-timizin 
bünye.o;indc ~ crle~mi~ olan ehem 
ıniyelli meı;eleler<liı'. Biz iktidar 
dan çekildikten sonra kabiliyet· 
li ,.e vasıtasız vatanda ın } etiş· 
me,i nıe\Zuu da siyaı;i ha\ attan 
çekilmi&tir. Biz, nıütC\ azi ha)·a: 
·artından ge eıı gcnçlerımııin }e 

tı nıe.:.ını kolaybc;• •ı.Jeak ,aıtb· 

rı \ e ,·asıtaları ~emi•ı et"ıt.n n \;e 
ı:ı:~etin \azif~..,i o duğuna ın1'11-
)ı,ruz. 

mealde bir telgraf çekilmişur: İı.tanbul D. P. aıhı;ı. laı ından 
• 15 ni an persenıbc günü ln-ı ~aci Kurt 

önii Balıkc:>ir. Ct!mhuriyct me~· duğuna göre, aday aı·la C\\ ela 
danında S') ası bır konu~ma ya (millet\ eki'i ı;eçildlklcri taktir
~:ıcaktır. Bı~. hususta kanunun de) ~eminlerıııe ııadık kalarak 
c~p .~ttırdı..,ı makamlara res- her tilrhi taı~ :ke, ke\ fı ,. c şah. 
mı muracaatlar yapılmışıır. Bu 61 idare temıi, Ullerıne \'c rcak· 
~unl~ beraber, b r sene C\"Vel si) on gö5lerecek kadar karakter 
lnon~niln ş~hsın~a v~k~bulan ve hır nıcbu !ar •. 1eclisinc ihti· 
8 ekım hadhe,ını du.unerek ~aç \ardır.• 
sız muhterem Ba. bakanımızı da • . .. 

\'eıg!lr.r 
haberdar etmeği liızumlu gör- i~("ı komıte 011 k.ur~nlara muhlet 
dük.. Bursada 'l"Crıldı . 

Aıiz i:,tanbu:.ul .. r. mail mc
s&'eler üzermde .. ede b.: iki 
l.onu~a dokunmak .l'in sabrını
zı ısterinı. Arlale• ~·ok pahalı ot· 

Bur a 13 (Hususi) - Son 15 Arıkan, 13 OJu,us~) ~ .clşçı 
gün içınde \rmuıluda 517 ~işi \e _ışçı do:>t ~ılJetvekı~lcrını des 
Demokrat Parti) e ka~dedilnuş- tekleme koıı~ıtt;-sı• adı) ı.c kuru
tır. lan 'c ehrımııde fa alı) et ge

mustur. Har~lar uı"rınde ) cnı l>r .• \ iyot miı ... talıdl ad;ıy 
tetkik rapmak la111r.dır. .\nknı·a 1:-l (Husu,ı) - De-

Esnaf \'Cr~i:> :ıın hrm kend i, mokrat Parti aday btcsınden 
hem usulleri ııli:ırd.r. Ila)vaıılar çıkal'!lun ba,ın )a) ın umum 
, ergbi herne:ı l::.lıracııktır. ~iıı· miıdıirii il alim Al~ ot Çanakka· 
amele \eı·gbi i k e e alacaj! ıııız leden nılİ takil olarak adaylığı-
me,elelerdendır. nı ko~ muştur. 
Bır iki kelim~> le hun arı Öl" Bir ada~ ôlılii 

lediktcn ;.onra ı:?el r vergisınden 1 N ~ııkaı a, 1
1
3 (Anka) - n. P. 

bahsedece~im. G ıır 'er:ı ı bı ığde ada\ arından ~rnkat R~ 
zim mali L" ahat~mmn en eh "TI- sım Teoman. be~ ın kanamasın 
mı~ etlı e rrlerındM bırıdır. Ge· dan ''.l~rn Uır. . • 
Jır \ er;bi medn;i l;:r de\ eLn 1 ahıak ı lH· ın dt>mr('I 
'ba,Jıra ka) nağıJır. ı\nra~ .:elır Ankara. 1 ~ lAnk~) 2. ma):ı t.a 
'ergbine i) i aıı .mış olan bir )apılncak mı~let\'e~ıllerı seçı~ı
ıncmleket harrıte 'r su hte rlev- 1~~ daır partılc11nın lı telerın_ı~ 
ll't ih•iva"ların:ı ccrr kcndınl a ı an cdılnıc ınden ~onra bu lı 

•• ~ t 1 il d d ~ dil".. . 
\arlayabılır Cclir 'eroı ıni bn cer zcrın r ne u un ~unu 
biı~ uk bir ~ü,'.enle ko)duk. Onu . oran bir muhabirimı2c .c. M. r. 
adalet 'e isabetle tatbik ,..ırnck Gene Başka~ıı Al.1111.ct fahtakı
jçin tedrici ,.<' alıştırıcı bir ıı· lıç sunl_arı o) lenıı,;tır : . 

ı;cn ceınıyct hakkında. ana ni
:ı:amııaıncsindc buı.ı noksanların 
meH·ut olrnu .. ından s:ı \'Cl ık~·a ta 
kibata ı:eçilnıi~di. Savcılık ce
miyet kurucularından Abdtilka
dir Ka) a, .\Jehmet Goze, Cemıl 
Dikba) ık. Ilalil Bacı, Kadri Çe· 
lclıi. Cc\ at Ok tın, Tahir Öztürk. 
Nazım c;une~ln 'fade'crıni a'
dıktan sonl'a. nızamnamedekı 
noksanların ıkm li i~ın kendile· 
rıne bır•haftahk müh et 'cı mı 
tir Bu mUddetın hıtamında ııı. 
zanıname kanun hükumlerıne 
norc tanzim edı!mediği taktiı'dc 
cemi) etin foshi ~oluna ı:idılmek 
için dil\ a açı'acaktır. 

Tokatta 
Tokat 12 (Hu u.i) - Yeni 

ada) \ar şıındıtlcn koy koy dola
şarak ıPropagandaya ba~laınıc;. 
!ardır. Şehırde taksi \'C bilhas 
sa j p bulmak gilçleşmi lir. Köy 
lüler her ıki parıin'n adaylarını 
siikuneıle dinlcmektr 'e temıı 
)·\illerini ihsas etmemekte dir
ler. 

su!le i~e ba~Jadık. Gelir vergi:.ı· • San~ıım d~~ıokra"ı t_araf
nin bu"Ünkiı ıktidar ıamanıııda ~an hır. ıruan ıı:ın kanıını rh· 
tatbiki ·hakiki bir deh,<'t hah.ıi lb ete hau ,·a.tandaşl~.rın adaylık 
almıştır. Hıç kastı , e kotü ni) ~- sı!atl~rı ~ıennde munaka~a et
ti olma~ an bir mıikellcfin iktıda mck ımka?.t yoktur. Ancak mem 
rı dııjlnda bir kusur yuzündcn lekeUe rcJım buhranı nıeH·ut ol 

----~~~~~~~~------------~----~~~-rr. aruz olduğu tehlikeler adalet-
sizdir ve elem \ericıdlr. Bu ınah 
zurıar usul kanununun )'eni de
ği ikliklerinın tabiatından ve hu 
susiyle iktidıı;r tarafından tat· 
bik tarımdan \ e zihnisetindcn 
ı;eli) or. İktidara ::elirsek usul 
kanununun ezici halinden çıka
rılması ilk emelimiz olacaktır .• 
Hatta bir deia)a mahsu.:. olmak 
Uzere vergi)i değil verginin ce· 
za kısımlarını affetme)i teklif 

D.P listesine giremiyen eski Milletvekilleri 

edeceğiz.. 

Gelir \ er~isıni utandaşın ur
kıip dehşet duyduğu meçhul bır 
rnekaniıma halinden çıkarmaya, 
ko:a) !ıkla anlayıp severek tatbik 
edeceği bir vatan \azUesi halı· 
ne eri~tırme) e çalışacağız. 

Ha) at pahalllıgı 

Se\gili hemşeJırilerim. ha~ at 
pahalılığı ıztırabı ccmı) etimizin 
bu} tik derdi olarak biz.im daimi 
kaygumu2dur. Bugunkil iktıdar 
hayat pahalılığıyla as:a mücade 
le edemcı.. Çunkil memleketimiz 
de hayat pahalılığı dıye bir der
dın me ,·cut olduı?unu kabul et. 
m iyor. Bugfinkil gidişte mem· 
leket ida re:.i ciddi ve temelli he 
ı;apl ardan mahrum bir propagan 
da marifeti haline gelml tir. 
Gerçek bir ilerleme \'C gcli me
nin istediği hesaplı hareketin i· 
c aremiıc girme i lfızıındır. Para 
cl3, ekonomide, emni)cti \e ka
rar1ı1ıı:ı sağlayan <ncti:ı adam!:ır 
la ilerlemek Cumhıtri) et Halk 
Pattisi iktidarı,la müıı~kündür.» 
İnönü . ık sık a iuşları:ı 'kesi

len nutkunu bitirdikten sonra 
halk dakikalarca kendisini bırak 
mamış ve Genel Ba5kan otomo
bile :üçlükle binmışlir. Otomobi 
lin arka tekerle!.(lerı bir aral ık 
ha,·aya kalkmı tır. 

İnönü bugün C. ır. P. 11 mer 
kez binasında idare kurulu üye· 
leri \ e h tanbul c. H. P . adayla 
rl) la ı:örüşecektir. 

Kıbrısta deprem 

( Ba~ 1 inrich~l 
~eooct Açanel (Urfa), :Fehmi 
A~·ıkgoz. ı Zon~uldak). En\ er A· 
dakan (lstanbul), Xazım Ağacık· 
oğlu (Sl\as), Etem Va:.saf Akan 
CKocae'i), Zeki Akçalı (Seyhan), 
İzzet Akın (Van), Yu:.uf Kamil 
Aktuğ (Diyarbakır), Rifat Ala
bay Ofon) a), ~iyazi Ünalcılı 
(Yozgat), Haşim Alişan (Sam· 
sun), l\lecdet Alkin (Kutahra), 
Salih Esat Alperen (Trabzon), 
At•if Aıtına'ınaz (Edirne). ih~an 
Altıncı (İstanbul), Kazım Arar 
(Çankırı), Hadi Arıbaş (:-<iğde), 
Sadri :\ldksudi Arsal (Ankara), 
Arif Nihat As) a (Seyhan). İs
mail Aşkın (Bi!eclk),_ Kemal A
takurt <Çankırı), Halı! Atalay 
(İçel), Kemal Ataman (Konya), 
Sıtkı Atanç (Tokat), Hatıl Ay.ın 
(Bursa), Hızır Aydın (Tuncı:ı·n, 
z;ya Barıas (Konya). Selahaddi:ı 
Başkan (Balıkesir), Ahmet lla· 
&ıbilyük (Çorum), Fikret Hasa· 
ran (Denıı.li), Avni Ba. man <İ.t
mir), Andre Vahram (İ. tanbul), 
Ekrem Baysal (F.ski~ehir), Ni
hat Reşat Belger (İstanbul), :\lit 
hat Benker (İstanbul). Seıahad. 
dııı Reni L\nkara), Bc~im Be
sin (Kütahya) ... '.;ecip Bi:gc <Niğ 
de), Hüseyin Bingül (Tekirdağ), 
l\I. Remzi Bucak <Diyarbakır), 
Önıcr Cevheri (Urfa). Tevfik 
Co kun (Seyhan), l'ehmi Ço. 
banoğ ıı (En.urum). Fevtl Çu
buk (Tokat), Zuhuri Dantsnıan 
(Bolu), Hamdi Da~'l Olus). Sü
reyya Tellaloğlu (~iğde). Fu:ıd 
Hutlı i Demirelli (İstanbul). Ab
dullah Demirtas CEtazığ), Galip 
Deniz (Kastamonu), İlhan Diı· 
dar (Sıvas), Asım Doğanay (Niğ 
de). İbrahim Duygun <Sıva ), 
fo'erit Ecer <Niğde), '\Iuzaffer E· 
miroğlu (Balıkesir), l:'aik Erb&'J 
(Yozgat). Ali Rıza Ercan (Ko:'.1-
~·a), '.\l eh met Erkazancı < Burd:.ır) 
Abbas Girgin (Çoruh), Bedri Ne 
dim Göknil (İstanbul). :ıra:1mut 

Lefkoşe, 13 (AA) - Dün Kıb Güçbilmez (Bolu), R. Güçlü (Sey 
rbın ı,:tineyincie Lıma~olda her han). Abdu'lah Güle1· (Afyon), 
biri üç saniye süren iki yer sar ~rcsut Güney (Çoruh), 'l'ar•k 
sıntısı olmuştur. Paniğe kapılan Gürerk (İzmir), Saffet Gürol 
Limasot halkı evlerden. kah\·c- (Konya). Selim Herkmen <Bur
lerden, sinemalardan sokafa dö a), So'iıbaddln Uüdaioğ'u (l\la
ltütmtt:tür. Ölen 'e ~:ıralanan raş), Cemal Huna' <Muğla)_. L
~oktur. Bu, ~ney doğu Kıbrıs· ı mail ı şın (Samsun). Faruk l\ker 
ta beş '1Ünde vukua ~elen üçün- (Manisa), Osman Talat İltekin 
eli ~er sar.sıntı.sıdır (Ankara), Salih İnankur (İçel) , 

Reiık Şevket İnce (l\!anisa). A'i 
Rıza incea'emdarof:lu (Zomrn • 
dak), Ali 1''ahrı ı eri (Ba ıkesiı·), 
Salih Kalemcioğ:ıı (Korac'i ı. 
Elvan Taman (Kır;;ehir), Said 
Kantara) (Kastamonu). Fıkret 
Karabudak (Deni.tli), Yusuf 
Kar lıo~lu CYoLgat), Mümt:.z 
Kava'cıoğlu <Kocae:i), Fahrı l\c 
çecloğ:u ( Ka tamonu). E,at Ke
ı·imol (Zonguldak) Şükrü Ke. 
l'imzade (Kast:ımonu). Si.ıieyman 
Kernıan (Afyon), l'iruz Kesim 
(Samsun). Ahmet Ke;,kin ( Ka~
tamonu), Ferid Kı tçlar O lus), 
Galib Kuroğlu (Gaziantep), :'il ah 
nıut Kıbaroffu (Se) b'.lıı), Yere
doğ Kişio.,:lu CKocae'i). Vasfi 
Mahir Kocatürk (Gümu~ane). 
Remli Koçan (.Kütahya). Hamdi 
Korutilrk (Tokat), Kamil Kozan 
(Bolu), Fahri Kö keroğlu (:'\i~
dc). Remzi Ku u (Tuncc i), :'>leh 
met Korkut ( Bi ecik), va~fı ::\len 
tes (İzmir). Ahi!} a 'Mo hos Cİs
tıınbu'), Fuad ~izamoğ'u <Yoz. 
~at), Seyfi Oran ( İ :>tanbul), Ha 
an O ma < f:dirne) CeHil Ot· 

man (Çankırı). Bekir Oynagan
lı (.\f~on). Sedat Zeki Örs (Sı 
\'as). :\l ehıııet Öıdemir ı Kav;-;e· 
ri). i.\l u tara Özdcnıir ( Tokat), 
Arif Ilıkmot Pamukoğlıı (Gire
sun). Sıtkı Pekklp (Kırklare!i), 
Ali İh an Sabis ( .\(yon). Ali 
Rı1.a Sağlar (Çorum), ::\!ithal 
S:ın (Bur .. a), Fahrcddın Sayımcr 
( İ tanbul). Se'im Sc\'en (Hak
kari), R irat Se\ i oğlu (Zon~ul
dak). Ce\det So~dan (Ankara), 
Mitbat Sözer el tanbul), İbra
him Subaliı (ı\ntal) a ı. .\mi Tan 
(Afyon). Bahaeddin Tamer (::,ı · 
\'as), Rifat Taşkın (Ka,t:ıınonı.ıı, 
Kilmi' Taysı (Diyarbakır), Lutfi 
Tokoğlu (Kocaeli), Şahab Tol 
(İçe ), Cevdet Topçu (Amasya), 
Nuri Turgut Topçuoğ:ıı (Tokat), 
Salih Tarjilli (Afyon), Sabri 
Tosunoğlu (Kcıstamonu), Cemal 
Tunca <İt.mir). Yusuf Ziya (Te
kirdağ). Reşit Tur.gut ( hparta), 
Yusur 7.iya T urgut (Kayseri), 
Hamdi Töre (Kastamonu). Hüs 
nü 'l'urk (Kocac'i), Şefik Türk
doğan (Siirt). Hnsan F ehmi Us· 
tnoğıu, (Samsun). Ha,,an Üçöı 
(Yozgat). L(Jtfi Ülkilmen (Ay
dın). Faik 'Ü tU n ( Afyon), Ha
san Ali Devral (Çorum). Cemil 
Yardım (Siirt), Sani Ya\'e r d s-

~ ınmıyorlnr ,.e •hatta bil Genel 
Furul:ı isim vererek ıelı:raClanıa 
,•,•ktik dİ}orlar ... Tekirdağ D.P. d 

dııylarının. kendi aralarında bir 
\:ı!ı•ına ahengini h<'nlız kuran11 
dıkJ.ırı d:ı göze çHpıyor. Hatt.ı 

r-artiııın seçimle a15knlı ıoplontı 
lnında d .. o1rlukr;a iddeıli mlın~ 
i·a~alar vapı) orıar. Tekirdağ D. 
I'. tc kiliııında seçımlere çok kı. 
"" bir zaman kaldı~· halde henfü 
cıurulam:ı)·an bu huzursuzluğu ya 
usııracak son lkı ümit daha mcv 
cut Genel kurulun "l.ı rsııada ıc; 
lM etmiş bulunması icap ede:ı 
':l'e:kırdağ lisesinin, huzur uzlu~
l:>ı ı bertaraf edece.: b.r aıılayıs 
ha\·a ı içinde h:ızırlanmış olması, 
) Jhut da adaytann ve ıeskil:ttın 
1 •'r ~eyden önce •ı'ıırıi menh. 
atı. de.)ip diğeı· her llirlü ı.ııı. 
lfıhaı.a:arı son dakikada bi: ~ıı· 
rala bırakmaları. Genci merkcL· 
re Tekırrlağ eçinıl<'rini idareye 
memur edilen Kır~·larcli ::\lillcı-ı 
\ekili 1\lahmut Erbil'iıı muhiti \ c 
şahısluı tanımanın 'erdif;i hırı 
emni) et e yurutıüğu ('a ı~maları 
nın da D. P. içın mü:sbct netice- 1 

> ı ıcmine \<ırdır.ı eımc ı kabıl ı 
dir. Ama bu ihtunal erden hıç 

bıri gerçcldç§cmeı de bııgüııku 
bô'gecLik re hizıpçi'ik Tekırda.1 
•ıııcla devam eder e, C.H.P. li-1 
'erin bu;lin Çorluda bariz bir ek 1 
seri) et 'e, Saray \ e Şarkö) de malı 

ıı.:. şekilde mevcut ans arı, Te
kirdağ blçüsııne ~ıkınıs olabi-
:ır. 

Hurhcın ,\RP.\D 
1 

D. P. yoklamasmda 
<Ba~ı 1 incide) 

ammer Baykan. 
Çorum: Saim Uzer, Emer Se

lahaltın Süer. 
Diyarbakır: E~at Cemiloğlu, 

Nurı Onur. 
Erıurum: Hasan Giirsoy, Ali 

Karahan, Fazıl Güleriiıl, Atik 
Palandöken. 

Kütahsa: :\lchmet Ozbılek, Ya 
kup Kafkas. 

Kocaeli: Yaşar Bıl. 
'Konya· Hasan Özoı, l\lustafa 

Ku) on, ~arız 'fa!iı·ak. 
~lal at) a: Hasan C,:ı.dhaeı, Fa· 

ik Ada, Ömer Kan. 
Sıvas: Sabahattin Hastaoglu. 
Sinop: il. Salim Ökmen. 
Tokat: :\leh met Koro\ a. 
Teklrdaf:: Haı;an Gürkan. 
Ordu: Hasan Erzurumluoğtu. 
lsparta: Kemfıl Ertan. 
İzmir: E. Dündar B::ı•ar. Hu· 

samettin Petek, Lhtfultah Bay. 
doğan, Sezai Akdağ. 

Zonguldak: sc,·ki A~-pan, Ab-
duJlab Akın, Hu.e\ln Ulus. ı 

Aday gö terilmi) enler 
Ankara 13 (Hususi) 

D. P. yoklamasında kaz.ana
madıklıırı halde aday gö -
terilenlerin adedi 61 dir. 
Bunlar arasında eski Mec
lis başkanlarından Feridun Fik 
ri Dü•lin e . Hacı Bayram ca. 
ınii iı~anıı Ömer Bılen \'C .\lu
rat Ali Ülgen de bulunmakta
dır. 

Adaj' ı;:ö.ıerilm) en nıi11et\ e 
kıli adedi 144 dür. 

Bir iddia 
.\ nkara 13 (llusu il - Seh

rimizde çıkmakta olan Son lla
\'adis gazete i. DemokTat Par
lın•n Xew York Herald Tribu
ne gaze)e inin 19 nisan tarihi' 
nüsha ının bir sayfa ını be, 
bin dolara kiraladığını iddia et 
mekte ve kiralanan bu sayfada 
Demokrat Parti iktıdarı zama
nında ba arılan işler'n bclırti
leceğinl işaTeı etmektedir. 

Gazete. 5000 doların ilan he· 
sablyle ödendiğini \'e sayrayrı gi 
11;.cek ,.,,,ıların burada ~·azıta
rak A~erik&)'a gönderildiğini 
bildirmektedir. 

tan bul), Mehmet Yıl:n.u (Ko. 
cae!i), Necdet Yılmaz ( Bursa) 
Umran Nazif Yiğiter (Konya), 
H3mid Ali Yöney (E'iızıg), Ali 
Canib Yöntem (Bursa), Vahrd 
Yöntem (Bolu), Halil ~url Yur
dakut (Niğde). 

Rutubetli havalarill ı 

• Baş. d iş , adale, sinir, lum· 
bago ve romatizma ağrı· 

larını derhal teskin eder. 
J;. Bayanları n muayyen za

manlardakı sancılarına kar· 

"lDE'ı' I 
BOZ\t.\Z. 

K.\LBI \ E 

ım ırnı~ıo. Efl 1 ~-;; 
\ OH,\l..\Z. ~ 

Türkiye 
Genel 

Emlak Kredi Bankası 
Müdürlüğünden : 

MÜFETTiŞ MUAV)NJ AllNACAK 

l - nankanıız 1'eflıE He) etine musabaka ile Jüıuınt.l 
mlifettıs mua\'ıni a'ınacaktıı-. 

2 - Miı.sab .. ka sınanna girebı mek için: 
.\) Memurlar Ta imatnaıııesinin tesbit ettiği 0,ı 

\aSıfları haiı o mak (Tiırk o'mak, med eni il lı 
~ahip bu unmak, ecnebi ile evli ol mama.:.>• 

B) ':ı aşı 35 den yukarı olmamak, ~, 

C) Askerliğim yapmı, ve) a askerlik!e alakası in 
mıı; olmak, 

D) Hukuk. İktisat ve Siya al Bi!gi'er F akülteltfl 

~ a Yük,,ck İktisat ve Ticaret :'\fektebi "'~ 
1\lı'lı Eğitim Bakan'ıtınca musaddak yabanclbf \ 
lekctlerdeki muadillerinin birinden mezutl gıj 
mak. k 

J::) Herhangi re:ımi bir h izmet taahhüdü aıtı.ıı6' l:ı~ 
~m~ v 

P) Yapılacak tahkikat netice~inde sicil ve seciS!ıf p ( 
bari) ie mes'eğe alınmasına mani bir hali 'l 

rnııdığı anlaşılmak, fi dt 
G) Sağ ık durumu her mevsim \e prt içinde ı 

hizmete eiYeri§'i olmak, ş 

~arttır. r/ Q 

3 - !!O, 21, 22 ~1ayıs 19:>4 tarih!erinde Ankara'd3 <' c 
:\lüdürlükte, İstanbul'da Eminönll ŞubemizdC ;r· 
mir'de Merkez. Şube inde yapılacak olan yazıll tı 1 

baka sınavında kazananlar yol para!art , ·eri ııı ıı' 
rctiyle Ankara'ya getirilerek söı!ü bir sınava d• 'U 

bi tutulacaklardır. (. l 
4 - Söz:lü sına\'da da muvaffak olup da müfettiş adi:~ 

yin eciilen:ere 5659 sayılı kanuna aöre atabi'.~ f }{ 
aylı!:?ın azami miktarı ile 6243 sayılı kanuna gö• • c 
~iye verilecektir. ' .~ 

5 - Istekli'erin JO/~layıs/1954 akfamına kadar J.? 1, 
Teftiş Heyeti Başkanlığına bir dilekçe i' e ıııil 11; 
ederek aşağıdaki \'f'Sikaları tevdi erıemeleri ~ k 
kur dilekçelerinde imtihana airecekteri rn,b• 
açık:amaları icap eder: ~ 

A ) Bankamızdan memur'uk isti)·enlere ınalı5~ 
)anname (:\fatbua bilcüm:e ~ubelerirnııd 
nabılir), (. 

B) Bankanın !:!Öslcreceği tabipten alının ı~ foto O 
sağlık rapor u, • / 

C) Tahı.i: diploması aslı veya Xoterden tasdik'• Jr 
D) 6X9 eb'adında 4 adet karton..uz !otoğr:t~·) 
E> :\iıftıs tezkeresi aslı \'eya Xoterden tasdi~:ı • la 
l') Askerlik durumunu gösteren be :~enin asil 

• Xoterdcn tasdikli sure ti, ~ 

G) l lü:.nlihat varakası ~ · 
<Bu vesikaların 7.5.1954 günü ak.amına fen 
İstanbul \'e İzmir Şubelerimiz \'asılasirle de 
keze gönderilmesi mümkündür). , 

6 - Mü,abaka sına\'.! programı ile sair &artları ~ 
matbualar Ankara, İstanbul \'e İzmir Şubeleri c.ı' • 
c de edilebi'ır. ~1 , 

Assubay f. Işıkçı Amerikan iska11 ~I~ 
azledildi / 

8, "I t ' f tt' Washington, 13 (,•\.l•~ ı ır a e ıca e 1 kan E isenhower dlin I ;i. r. 
maşı ' lnddel ni hareketlere teves~!loı1 () 

deral isb:lln komiserı tt n 
tcrtıbatı ile elektrikle komuta day'ın vazif esine ııib•Y 
edtlme,,ini ve ate~ ettirilmesini tir. ~ 
temin eden bir alet kat edil- - -;;.---=---= . P' 

miştir. Robot Kontrol adı verj- Bu aletin tecrübeleri 
len bu alet ayni zamanda uçak ne tice vermiştir. re! 
gibi sürat:e yer değıştiren he- Diğer tarııftan Fab JJ~ 
defleri de .kolaylık'a tak'p ede- çı. ke ndi icadı o!ıı ıt d~ . 
bileeekıir. Robot Kontrol sekiz Iikopte ri• ııdını ,·er ptfl 
ay içinde bizzat l-'ahrettin I şıkçı sulard aki batmış getıı 
taTafından Zeytinburnu ağır mağa yarıyan makillC~ 
bakım rabrıkasında yapılmı ur. lcrde imale başlıyacalı: 



,. · adıııı 
azetecilik nıe • r t' k • •nt su l)C ı ço • ınaddı geliri az bir mc !ektir G 

"""' elerıtc çalı ar k . 1 • • a· 
arnfınd . a 7en~ııı 0 muş msana dünyanın hiç hl 
ıınınııl:d:ı~~~:ın~ıııa~: (,uzetedler biııte lıer memleketten gu~ 
nrı lıaklı ıuda· ~iun~~ k~zan_çlaı ı her yerdt'n azdır, ih tiyarlık· 

:,, ak hnıe gell ç ır emıııat ;) oktur. l\luharrir. çalı~amın 
~ nııııızın tan~:::, nch1ırn1mak tehlike bıe karşı karşıya dır. Ha: 
azi}·ete d. ş r çok simaları muhtelif zamanlard" b 

uşmuşlerdlr. " u 

ri~~ ~~P~eı~tıııorını en çok ü.zc_n şey bir gün ha~atıı ıoı-

i•U nıesıc arı tnman nileıennın nl' olaeagı düşüncesidir. 
a ka lılçg~· cnc·lcrl'e cıııck \erdikleri halde temiz bir addan 
t an oınm l;r e. bırak~n:ıılan goçııp gidenlerin aııeıeı i Jıe. 
• değildir ıt;ı. llalbukı ha ka memleketlerde \ azi\ı•t bo~
lurnteri ]1~1inç:eı a.mı a~ı:ık hale gelen ha ın men uplarırı.ı ~ c 

\ rdır. Bizde b aılelcrıne }ardım elini uzatacak te 1'.kkııller 
lr halatına lı~~un llle\cut olmaması bu)uk bir nok andı l'i· 
1 Jlanka ı ,·<' : ıa a b.as.ına bliyiık ııtika go tel'('n \'npı Kre
ın Kazım 1 a Jo an Sıgort~ ıılrketi idare mecli 1 ba kanı a
lk'in ot" . kent, kt) nıf'tlı arlrndasımı:r. Ccnıaleddln Ril 
dınıı ııt~~m~ rnunasebcll le, bu noksanı tamamlamak için ilk 
cride b~ ırr _e~cl<'n cHeJ bir iıltim igoı·tıı l kurulma ı 
in ön ayn~ ~:~\ıı~ oı !ık, i shJik igortalarının takip time i 
nıı nıiina eb tı 

ır sayın Kaz c Te < um~ nk amı yaıııtnıı toplantıda bulunarı. 
•nin e 1111 a~kend e ıandan teşekkur ettiler \e ,1u ıın· 
l İ~in~e rr:kle nıesı 1~1!1 harekete geçtiler. Önümüzdeki lıRf· 

~ G u hu usta hır t:ıraıa \arılmn 1 beklenhor 
azetl'ciliğiml g r h 11 • • 

çtikçe ıırtı~or ~ e •t~" ıı ndeıtır. Gazet<'ltrin aılPrll gii n 
lulor. l'akat • u \ ız en genç \ e )eni un urlara ihthaç du
rerek kl'ndi b_ıınıard.ın ~ıı' uk bir kı mı istikbali karanlık 

arıa atıla nilkin'ı gaz<'.te<~lı 'c \ akfetmeklen çt'kinh or, Bu uı. 
a ın mensu la ııı ım \e unu ~a~lp erlecekler yal~ız bugıl nkii 
azcteciliğln ~c::~'7ı ~-~flşelerını hafifletmekle kalıııılacat, 

Oppronheiıuer 

\'ATAS 

Bayar' la Tifo' nun nutukları 'Sendikalar Parti 
(Ha ı l incide) l 1 ilrırnn ı:.:san<'\ t &ah.sı) ctı hiıtı· 

. . ra ından m!llhl'm olan kll\'\ eıı. Atı· <ı· ı"sfemedi1er Oışış <'rl Ba~anlığı mu _t<',arı \e nın 'e C'an:ı mılll .uurunun < a. 'f ıl 

1 

Dışıs eıı Bakan ıgı ı erı ge enle- kur b.r ıfadesıdır ( Ra ı l inl'ld~) 
ri hatır bu'unmu !ardır. S:l\ ın Reisıcumhur. partı'cr için de müli bır 'aııfe. 

'.\emek esna ındn ~unıhurbaş· M~mlek<'linize, Yugeı la\ mil e dır. \!Unha,ıran i•çı) e hıtap r 
kanı C<'lfı. Ba). aı· aıız mısahrı- 1 trnin scıııııatılerini \C bu zi)are· den bu 2ıbi bro ilr '" :ıfı~leııııı 

1 

mlıe &U hı~abede bulunmu,tur: ı tin bütün ümıiliı hu u•uııclakll gonderilnıe~i ı e dcığnıı1an do~· 
Sa}ın Reısı.rumhur, 'anıa,ı•larını hiınııl ol:ır:ık gel. ru)a sendika~ı si)ııseı, si ı:al 

, Mem cketııııızdt• \ e aramızda m ş ·bu unuyoruz. Bu da, ın<'m· ellllc)e te 'ık etmek 'e ond.ııı 1 
bulunman_ı~:ın ?u~~uğumuı şc: 

1 
trketimıı ara ında me\ cııl is· ~ıra ı mtız:ıh<'ı·eı ı~temekt,r k , 

~e!. bil) U~~ur. Çünku, \ atandaş. 
1 
bırlığınin \'e a\lll ı;ımanda Tfirk, kon~edcra:.) onun~uı bu hu ll l• 

aımı •. sızın gıbi, nıem tketını Yunan ve Yuı:n,la\' d<'\lct ad:ıın partılı>rı ve ıe-kılatı ık ı etm"k 
en bLiHık te~ ıke erden. en mu~- arının menfaat erımıu \e müş· mc, .. ı ndc k~ mıştır. 
kUI art ar ı_cınde hArıka denı· teı ~., ga\ elerımızı tahakkuk et- 'J'.ırk - lş'e dt- gundHı en 

. cb lceck. ekıldc deflat c kuı·ta. tırmck mak~adı> le do tane m 1• bu gıb ) a ı propaganda) a da 
rıp buı:unku mlın:taz me\klc ~e na ebetleri te ı.s etmeye, ~akla!: )anan afıc: \c bro Ur'er Cum· 
t~ren ) Uk ek şahsı) ete karş~ d • tırm. \a \e daha da ık tıoma,. lwı i)et . a\ellıe-ına gön1erılm. 
ı ın _hayranlı ~s .emektedır ı'l'· ı mlltuf devamlı ga~ rctlcrınln m,•\ ,.e ı:cu·klı takibatın ) JpıJma 'I 
\)nı za~anda. kap erındc a-ı 1 \&!arını \crmi olduğunu 1 pııt ıstcnm.-tır 

A "k 'I f mıl etınnın mil te na hır me\'• etmektedır. Bu ciımlcden o anık biıt ın 
meı; a 1 a om kıı \'ardır. Bu~un de\3"1 ı. me· Ru menfaat \C ga~eler ne'cr scndıka. bir'ık \C fcde:ı-as\onla 

" tın._ ba{:ln'., gıbı, Tur :ı)·~nu1 Yu- nen ibarettir? Bunlar ne şek 1 rın bu 'o d:ı har<' ket etme'erlnı 1 
Alimı· Oppenheı"mer cos a~)a. l c mevcut r:ıoıtbı ın de doğdu ,e na ıl mil terek vas la\slY~ \e ıka~ eden hu tcb' Jtlll 

da, bır ~andan, )Ük ek ın~zıyet. rını kazandılar., llcrhangı bır ne~rını a)gı ıle rıca edrıız • 

A 1 d
"ld" ıer ~arşısında duyulan derın sem hmsenin ıopraf:ını. bıığımsıılııtı-

Z e I I 11atı)ıe karakter ınlısabehct1e~ıne 111 , ıç nizamını ıt'hd•ı eıınek·e mi 1 .. k y 1 
da~anan hıssı bır membaı. dııtC'r 'ırr ,·e\·a ııaska bir ıehlikc ıe~k·ı ur - UQOStaV 

N ~ ....... ,,d l'_r·~· yandan na. mcnfııat \e kader E:deın~kı nııdır" Ha}II' rnyelr 1 

" el\\)o: • ~3 -._Tkı X~\\}Oık bır'iğlnl' da}an:ın lll3ddi bir ın s r:mi 7 bti~lin bunİııra mUıe:eccıh 1 G•• " • b ı d 
gaı.e c ının bıldırdıgıne nore Bır d' • ·d ını•· · k" d:· ı • . " oruşmesı as a ' 
1 "k • . . • ~ ne 1 ' 81 ır. n ırız 1• •11 ~a. değıldır. G:ıH•lenmiı ancak hllr 
e,ı .. meııkanın ılk Atom Bom buı::un telı ıkelerle dolu on de· • ' ' ' 
basını ın!ıla:. ettırmış ol:ın ~ıonl '. k" b' d .'. d dl ı.)ctimıze. baj!ım~ızlığımıza v.•' <Ra ı ı lııddr.) A • .. rece muş u ır urum ıçın c r. k b. il 1 .. ,, • "h 1 d 1 b b h :-.ı 
'ımı Dr. J. Robeıı Oppcnh I· Ru \'azı\etin u'hse\er memle- ıdeıpr:ı ·ı· uı n. uf'unıudz~.n u ıçbn e t''!,..gta?ete eTr .. ku a a ~rte· 

mer emni} el mu ahaza arn le \. k t • l k d ,,1 k ,, (' ge ışnıemııc 'e u yanın u şa ı ı onun ur J\ C) ı zı\aı e ı 
tom FnC>rJı 1 Komis\onu inli ~- .e et re \ 1 

•• e 1"
1 

ço a15ır drnd" ~ı- 1"ı• mında sulhu temın arzumu.: ı e dair hu,ıı-.ı nıuh bır erınden 
• . "e eı ın ıcap arını, tere .ı< c . 1 ı · kb ı Jd k h b " .. • \lrlığındcn azlcdı'mı tır 'c\\. d d d hunn<'l rın. \en er \ e~ a ı ıı n ı · aıı a eı Pt e .,enı, ) t'r ' • • u me l'r. gl'\ eme en 'er e • · ,_ 1 ı • · h \Oı k Tınıe H' :-.:e\\\Ork lkrııld t k h .. d • k tle hurmet <'tmı,ece,;; o an arııı.< ..ermekte. \C \ ugo .. v l ll"n ur. 

Trıbunc oazctel~rı ·u,. kı•ıd n get ırme 
1
u ıç.ıı' be k~la :ım'.l t")c!erl\le ıhuUif ha ındedır ba kanına lslanbu \<' nkara-

.. • ı t') en mı et erın e a an \ c · h · k ı · k •• 

, _ 

I:öllc güzcı lıir t ı "h~ra k~' uşınasını da temin edl'ctktlr. 
zıın Ta kcnd'c te " e . u c ona)ak olduğundan dotuı 1'1o 

dugu '.kadar kı rkkur t'dcrken ilk du iıncenin mumkün 
trın takip et sa. l;mancla gerçckll'snıeslnl, bunu diger adıın

nıcsını tcml'nnl ederiz. 

mutc•ekkıl bır he~etın Dı <'p· 1 b 1 h , hız her C)den on(I' ul ıı \ e da geı terı en ~ :ı ııı , a a\ ı tı: 
• • ~ c e\. lll I ır ıa\ata maz :ınYc• • d k dl B b · pcnhrınıcr hakkında i crı ~tirıı b k d h 1 h ,, er mı e ba kn ının mu aha<' lıaruz ettırmc lr r er or a 1'1 11 \'il \ Hl - ...,elır ıııİlıll' el halı ı:ıınclen guıır. 'uk!>Pl-

len ıtlıamlar uzHinde tahkık.ıt ıı at ·ımın tan kt ad~ altı /ı( cb cm-' ı olmak,ızın. bur hır ckılde ı:•- ::u.ete ı, Cumnurbaşkanının 1 - ~dar. .ı:e;ek alıs 't satı ·11 a~ ındakı rııı k. geı ek e • riatlıır 
\;l';ıtığını bı dıı nıckted r bn~ı) e ııı ıed m~. e lr. '. c .'· te 1 ••,me\ J ıiyoı uı. Btınl r. ulh•·ıı t:ınbul \ e An karada karşı anma 1 Sf'mtl~rf' ~bre drğışml'klerlır l>ıın bazı kasaplarda !GO "' ba-

• · 1 ır ı.:ıman a ı ugo an :ı nın · •ı • . · 1 '-~ ı k k b• t h · k' O' t · · Ne\\ \ ork Tıme, naze•c-i dn ,, . .. t d .... k ın an ığın mı ı.•""t o aı a ıı • -ına aı ıı u ı uçn a .,<' ıru P ı ıılaı ında da 460 ı..uı usa ı.aıtar et ıııısı rnpılnıı lır Et flııtla-
"' tu,.u a ını vo \ e go er ı"ı .. ,\'. • d' \ •· b · f b · hlf d ' • Enis Tahsin TIL Ot Oppl•nheımer'e u tın ıııııhım · · : Tıt. h" · 

1 

cııı{:ı ga.r er ır IH'tı" l1 gıoı fotogra arı .nncı 3 e e nl''· rının ıt ıha da :uıaugııulaıı en dışt cdılnır.kteriır l hııı çekilen 
~=======~===:::::======:::;;~;=' 1 \e~ıkrıl:ıra bakııı:ı~ının 'asak e. ': ı :ı~ı~: '~.' lı;ln '; l u nıınıye· gıı) eler 'e emeller ,rıa~ et C'dı'. I ret mi tır Po ıtika. ga:ıetc ı. I vııkarııt'.ıki rhiııı bir k:ı<3p dıık küıııııın \İlılnıad;kı tl fiatla· 

~I ~ di dıgıııi \aGnıakta ve İı:ıkkındaıt n.
1

• et ~~1• ~n kıa ~r d na;~,~~· r. k'eri takclırclr, clun~ıı)a \a ıt- 'furkı)Pde bu unan ıııuhab ı.n- 1

1 · nnı gii, h'rhor 
1 an!!s r N. Kubat'ııı 1 ıleri surilİ!'n ıthamlarııı şunlar' ı~~t~1 

tca ~illl~~n;;t;r,e l'CC' l .r ı.~:ıl \(: aı-i~ J,iıd· ııb1illlc•tll'rnrası '5 ı eli<'~ :ılclıgı ııu hab<'ri \C'rnıekte·, . 
~ olduğunu bi'dırmektedır: ı.ı· •1 .. ,_ .... . . l.1 1 if!ı ıemın e e ı ır. c ıı. 

l - I>ı Opı>cnheımcr flı: 11· • ıı u.rk .. er,d hı ugo llh\l~ anın, 'l'ıırkh e. \'unanıı;t:ın \ e Yu- • nkara halkı l\l:ıre,a' 'fıto~ .ı Bayr nd 1rl1 k Serg ı"sı" seçı"m 
U b 

· gıın geçtı \'<', a a \UZU a an- 1 • . 1 ı k . · • hl · • • •• . ,ş ası asladı C'I Dull\a Jlnrbinın baslarında ko d . l I l\ go, a\')a ntasrnı a mıa anan coş un sr\gı tua ır <'11 1 <' ,aı • • ' a~ı acağın an emın o < uf'umuz k k k . d ı t ·ı· ı b d ,. m.ını tlcr e sık ık tema 1 taJ b h' • • . t 1 . . .\nkara pa tı anca ) u aı ı a ~ı amı r. ıto, st:ı11 u an • d ld 
i cadde ındmek"ı~l ı!a~n,kddKl'I 1 arkada ım ::\ı~zi \'ardı. Ben b:ı U'lnlUŞ 'e bır ko.ııuııi t ~ l:a. n~ b~~'.c:1~kt~ ~~~~'.n~~ink~c\~~~ sıraladığıll_l~ ga)elerc h.ımetk <'· kara)a hu u~ı tren "rı g tm,ı:;t propagan ası say ı 1 

~ ,, tchd t lt dına a ık olmu \c e:.li:ı ıııı· • c· 1 t v 1 t' • -ı decektır. l ç hukumet mız. C'n SMg ı t,.ıgra arı 
:ı n ın m a"' ındıı, • 1 e ım para ara bılcıı.. mı e ı •• ugo a,• mı c ını o e· . hd d h 1 . d 13 <. ) ,. <., 1 • ld l ı d ı d ·• .... r N d ır.ı.nı t kadınla c• l'l .. nı r :- d b , k • ,. , n- d lerın, •c c ına uı ı ,cc en ile gı :ı . • ., ıı~o,. n:ı ı ınc f' • n O\ er n U\ ar unı ma· 
dı ıle ka adan 22.ıO 

1 
a rı I) au a 1• Ya nıı ben d ılc. ., _ 1 0 

\l nlo 
11 

.. ~ ıccr"· , en eı 1 ço 1~ 1 tanımı e 3 mill<'t ec·ım·z n aı ı.tı-u bzcr ne. la\\ anın her bo gc ındekı sı)·a· ı ~inde ı:; \ a i parı 1 !erle mlb a 1 hn e nı haız bulunmam sı ge-
Utda b 1 • kanda bu unanlardan .\ndoııd.ın ~ • " ' v " u aınıstır . · , · • 
d 

ı U'lan rdarı Ar m 100, .Nıko'd:ın 
200 

lıJ a d m L·c- .sah.ı ınd:ı konuinı • crı , C\ a R . . b- . k t' . bı 'la tcıa buk edecek t('dafuı i os\, 1 ve ı~çı le e klı t'ı I kıl ada) ara aıt olup 8avınd .- rckçe o ak go,ter m s ır. 
an 35 N d "' • ızım "ıbı U) u • mı e ınııı · • b .. T t d 1 k n k ,, · • ı A C\ on \r. dan Em nonu nd f İ :,., ko.ı un crı ç~ !ı tı.mı•tıı k k k., k~ k d _ mah ~ete tedb r <' ı :ılm:ı) :ı ka Cumhur :ı~ .. anı ı onun o~t l · na an ı.,ınra eç m prop • etını konusnıa an 

• liOp Ar P> n'dan ıo ıra ku'dcn tab;nc:'~~hcıf8ı1 ~ e 5~ ~ _ 1940 ve 
9

n11 t-ıkip cıien )U\ c ara crı) e.;:a:nm~~ \:e 1 rar \l'rmı tir \ azifemız bu :ır l'urkı)e~ı zı\arrli \'(' '<' ile Tuık ganda l )apılma ına kam.ni cc Ank. a 13 Hu ı ı Pro-
b ı C't e erde kom•ını 

1 
crı'l , ap'ık- nı._anlar, onun ne k. ld l l lll\ u tahakkuk ett rmek \'e bu ha kın.ı 'e Türk hlıkünıetıne e\ \az bulunmad ğınd n 'Jk lı p • .,anda toıllan ı 'e konu,ma -

- 5/11 !l.ı2 tar hınde ku· l~~d ~a tka cp eturn \' • m dı~ı la~ \ c kendıslni•ı 
1 
.mak "ti ""ı i t~k ,31 • <kı~a bag 1 , 

0 u
1
•
01

,
1?au ) o

0

lu takı be <lenım <' mck ol- gi , e -enıpatılerıni bi diren tc g· ı aı ) !'rınde gorulmU-•.ur. 1 !ar n l'\ m kanununa m ) ok 
1 r n ulı nlıı dukk 1 c end ını o dılrlee"ımi ı; tnkdır etmekte ı.ıccıkıı ezle • · B d ı ı ,,, ınıı O) d S ., top antılar hak'·ında Fı•d<!ı":l' k k . ·.. t' muştur. ~ulhçU in :rntık. ga\ ret raf ar gondermekıcdırler. u a\ ın on beşııı e -tan bu ıı a mı Ilı e 11ıııet kanununa nıı 

lh tehdıdl ı e 3178 ı e ırn. arrar taba'lc.ı ıra a. r uhkıkat lluro ~;na , ar.lı<: m:ıi(ı "!11 0~\ um
1 
uı; el ~zıı. ~o 11.mt~ ter m zden , e dul'il t m:ık~aıla- Türkı\·e H! Yugo 'a\) anın mu nııklectile<'eğ bı d r en l'r U} ~un olacağı h kkındak C. 

ın bı cz.k, dJkk ndıı b ıra: 1 tdı ınca oı tadan kaçtırn. Aı kam· mat \'ermi tır "' • • ~ ' \ unanı. ank a ıı· dı le ımza 11

1 
1
• 1 r mızd<ın do'a\I bıze ın nn<'ttıır trrek n;enfaat'cı ini koru' ııcıık bu karıua gore lf' hır cdi t'nıı JJ. I'. nın l'Çım ı Nını ted\Jr 

dan Andon dan 
100 

u u an ba ırm:ı n ba adılar. Zabı. • • 0ımıı \n ·ara an ma I• ıu • · n 
200 

ıra ga pc•mck , Nı ta memur arı da peşımden geli. ~ ~ Bir koını.ni•t keneli in· ltimadın bir' netır~ idır. i.\'ü olıı~:ıktır. • iki me~ıleket arh~.-ınıl:hı~ı dotı;tl~· )eeı•kı:r. eden \lumtaL Okııırknın 1dılekçe-' · \ orclı T b üt n Son et Ru•ya\ a veri'mrk 
1
, hl' .. . l hibl 1 1 Kacl<'lılmı, a~ ın !kıs euınhuı· ı .:ıın clun,·a ~u unc ııme e - n ii\ 11ll'r h.ıkkınılaki karar ~ ) u" k eçım uru u tat'a-

- 12/1/951 tarıhındn R 1• a ancamın nnm u unu · · an< a•nıa ı nıını) <' <a mı • . . . • . 1 k 1• b d zıırında a rıf • 
1 

• • )<'re ll'\Cıh edcıck bir el ate!: uzcre atom araştırmaları hakkın , . . ' b'. 'h , rnı uvet s zın \e Bayan Ha) arın sıhlıatı ınc ını teının re l'l'C •> 'ıı u k.1ltlınlıh r ndoın ı.ıde e m r. 

1 
• • Ş lap lk ı· ctl B . • da 21ı1ı ma.umat 1 trmis \C or. et eı ıd~ın ıı\sku . \c dlaı •1a-1 ne ve :ıh 1 saadetine, nnittefi cıost'tık ziyaretini lıiitıin \'uıNs n• 1t·llel\ck ılı eçiıni muna~e- • Bu hu u takı karıırdJ )uk!f'k 

ı lh t.ehdtdl b ıın. enı 'ınç edeceklerim un uru ur. • n aı a an ~ıı . , .ı.:· . , l"k · k' t 1 ak k • h eın.ek. ı e uO ı~ }ı. za
1 
~ned<'.rck tekrar ) rı·c ateş Oımenheınıer bunu redd••tmı• !a I• tttıfak zihnh etiyle akteclit- k•nııı 'J ur ·ı) e l'tı nıhur ~ f't•n n 

1 

ha'kı ) :ı.:ın a "·a ıle ta ııı e • betı~ e k\'e _rro~agand1a m snkd ) ,eçım U"Lı~ntıbn ı sarı m~. • 
C' tın s kat h'd e)ı hükümet m:.kam J. ti ,.. t k • tatbık 

1
-,.1·n -aactet \'c 'l"efahına 'e müıtef.k- mekterlır e gere· sı~a ı pan er. gere e )ette nnı•a aa e~anına )eh.ı ı 

\ azl!e sırasında po'I• , , l onra )aka anacağımı an mış r .• ,ı e ım onu ' · 1 '· d 1 1 ı , avın<' t rınn bıldırmC'mi~lir. t k tt ıt.• 'm a bu vo'da 11 klen doğan :miina <'betleri mi- • ı i!o. \"uuan" anıl:ı anl·a... 1 bagım ız a a~ ar taı afından ~ a olm. d ~ be ırtı mı tir 
rına~a si hla nnıka\em e ım oldum. Ben po'i· 5 _ 1949 da lliclroi<'n Romba .akıp fe 1t6ınık'."'t de' 1 

• zın gC' ı-me.ın(' kaldır ~ornm.. bi .. kaç ,aat k:ıhıtal.. pı aeak aç kh&\a toplantılar•n. :andık kurulu intlC'rl 
- Schır dahı ınde ruhs , • tsc muka,cmct etmedim Sarho~- ın ışa e me <' ır ca ta ımak .ı. um fakat uuruma hakinıdım • ının imal edılme ıne .iddct'c Çok 

3
, ın Baska~1 :\l"nı't ket- Daha sonra ant 22 30 da bu "Pari . l~ ( ~ KA) Yul!o • da dehiz ıaşınma nın.' a ak e Ank. ı a 13 ( NK \ > 554~ 

Sarho ıuk•• Bundan onra ahıt olaı·aı. clın nmhalefct etmi,tir. , . d · d · lemeğ bir re mı kabul tak p la\\a Cumhurbaşkanı :\iare a ı dılme•ı hakkında ~ehrım z l e a\ l seç ın kanunu hukumterı " erımız ara ın a me:.u muaı. · . k ! k d k k ı 
ndan liOnra sor" leni <'n Andon Papadopu'o ':'\i· ---- ebetlcri , c sıkı do,t u ı, :.ı·· ctm· ı r. Tıto'11un Tuı kı) e·~c ) .ıpnııı ta <-ım kurulunca \er len kara ne le\ ·an s n ı ·uru arına 

er Naııf §Un :rı us" :ıpıtan ko Papııdopulo. Agop \rap\•an Petrol mu .. tehassısı nız •. \nkara and n m I• ı;eu;e· '.\hl et\'c'killcr' kord p onıntik. o'rlu ll ıe mi zıvare1 e lC'ma~ e 1 c H r nın ıtıraıı iızcr ne )ilk dahı olaca aı:ıla ın butun 
"y.emıs· Hal lk Kazancı~an, \.rşam 'An: ,•esi Jçlndc nuita a ctml~ orum nıulkı ve a kerl l'rk.ııı. Tilı k l!'n Roma Rad~o-ıı bu ııkş.ımki sek eç m kurulunca k ılclırı ) u ta vıla\Ct \ e kauı n1erkeı· 

Ha~ik ve ark rld bıdık ennı anlatmış ardır. M 
1 

soılerimdc lıu and'as•n:ı~ıı bu Yugo,lav \'e )llbnncı ba ın mü- f!<' rı)atında V<'rdıği !\tına m.ı!ı. mı tır. !er nde m llehekıl nııhap he-
nnı t. banca tehd d~rın~n Durn ma sahit Frangu'i ve dı. ax Ba l Türkleri uretle yer verişimın b:ı,·ıca me• illC'r nin de hazır bu un f('Ç i bir haber<'lt'. ŞO\ (' drml':..- ).'ilk ek seç m kurulu karar )etlerı tararınd n e~ı nU'-1 ,ş· 
dım. Frangull'd 1 ı i.c ger ~ahıllerin ee bı için ba~ka . • ebebi, onun, itım:ıt bJh eden duklan bu resmi k:ıbu de da tı>dır· l\lare,al Tıto Tiirkı~" l"n dı1 seç m kanunu ıle propaga'1- 15 n anda )ap·lacaktır Trab-

_______ e :;anımda gunc bırakı mıştır. Medhedı·yor )ap.cı dostluk arın, mi etlera· \etliler Cumhurb~kanımııa ve ,onra Yunanic:rtanı zi\'aıet ":ne- dan n erbr ııı~ pıens b•nın k 21rd k D P. merkez llC' )U -
~-- • - ---------- ra 

1 
u h emnhct \e k.ı'kırma- 'l' tO)a takd m edilm <lerd r. 'e heniit. karar'" mı deı:ı11 · bu edılm•ş olması. a~·ıkhavn ek cçıaı kurulu ara ındak h-

1 mey-Dog"u Asya'da b" 1 k'I" \! s i !! )3 bil~iik ~ardım agı'\•ac .. ı;ını Resınt kabulde SllPl'l'lllO ı.e~. Fak.ıt Tıto'nun Tıiıı..l\eden dil· ı oplant Jarıncla O\ enen ozle·ı t nfın ]j nı ana kadar hal.cdi 
.,Jtfl CB , lf savunma es, 1 atı Wa lııııı;lon, ı:ı _ 'lllrk hU· i~bat t:>ılcn bır \esika olu,udur la Gençt'r Adnan Sa~gunun ııil Undt' \lina)ıt u,..r~.arnk 1'· rın ).ıı.ı ıle hU!lh.ıten ıfııclc i o· lctr • um t edılmc .. tC'dır 
• ıı51 l 1 1 ) 1 d kiınıl"tınin taleb'ı u"zerıııe Tu' rk s·ıı h e\ "r ınıllet'cıın, baı..ıı ı lıer 11'crem. 1'11<'<' nı'nın :\lada mı' ı ıı11ıı hükiınırl crk:ıııı 1 ' biı k;ıç ı --

kta ı k ' D<'I• e an b:ızı arı •a''IP. ayıp dıye ba- ' .. B ı r ,.. ı· 1· t t k b .. ı· ı lıu'ı..nac ı ()ICllYU 
\e d' ıa at Amerıkıı, in il· 

1 
ırmı !ardır. " Petrol Ka~ununun llH'~dana ::e- uıııııınkinden daha sıkı hir cep. 11 teı Y· "ounoc ıın •au '" ,:ıa 1 

• ır gor ı;:nıel e '· Ol 
"••~ı~ekr dost meın eketlc· ı Anthony Eden tcb iı\iıı mıılı· tirilme ine )ardım etnıı olan.\ he hıı'indc, blrbir'eıine cla~an· \ 'el'dinin 'l'ro\lata opeıaların- ğı tahmin edilııwkt~dir .. .. 
.. rcre menf t t "' mel'iknlı Petrol 'Muşa\'irı M.ı" n1alarını l!ıirmek iste:ııckle'·;z. d:ın lll') atar teganni etmış, p' ,\~ rıt'a Mareşal Tıto. ııe Tur-
uncy do 

a.ı crı bu ıı- e\asını bi dırdıkten r.oııra ~ıı:ı- .... ~ ~ .. th ... o k' d 1 t adamlnrı :ı" rıda 
lu A " nail teÇ<"nlerde buradaki Ttirk Çünkü su h 'e emnı~ et içinoe >an t "'1 ııt •· r.nm<'n 1 e ' ) ıre e\ e • ' ıı k bij• • . 
1 

s~a \e b:ıtı arı so) emiştır: ·1'asarl:ıdığımız ıonı: Nusret Ka~ar da Cıı) \'ugıı a\'yıının t'aıı• k ı·ıııına ı 
tıtlQ" t dı Bgc ın tehlikeye !;Ok· ev Guney-do u Ana Ni ge .·n. F.lçiliğınde ;>aotığı bir basın top )a.amaktan bn,ka arzu a.ı o mı- d T y ~er. u duruma karşı ko~- de NATO gıbi bir ~te,'•ılat kıır· lantı ında. Ttirk petro uniln gc- ~an mil ctlt'r camia ını, ~ok ol· ko\ kı \e Chopln'den bırer par· eırme~ı hu•uı.un a •ıı·" - u· ı 

gune~·doğu A 'l n kt • lı tırı n1e ı' w.,n '·' atırıl:ı"ak 'n- maktan kıırtnrnbı'lec"''k tek ,.are· ça çalmı~lardır. Daha onra lltıı goı• a\ gazeteleri hiç "nlı~dnıe· 
FIKf il VE $/KAVETtllll .. 

Dinleyen ve derleyen AHMET REFiK NOY AN 
cİS' p ifık bol . sya ı c. ba- la ırı. F.den'in bu &oz erınd"n ., • • ,, '· ' ff S .. d 1 d 

11 
~ vn hU ge !n!n emnıyct, derhal aya a kakan Aneurın hancı ermnye)i emnı)el altına nln bu o duğunıı kani bı unmo- za er arı.,ozen ın rı~a et n e mı~ <'r ır.a __ 

A'"ınft rrı}ctını korumak n. Be\an \anlan ana man ·İııgı. alacak hususların Türk halkı\~ ruz. vni zamanda. kcndtmı 'e ki :ı;urttan se ler 'koro u \.nıı- Naf" V k"( f' ' d"kk f" 
,l deltfr:ı~a \C lngi tere bu lercnın Amenka}a te im oma. rurk hükümctinin karakter ve do llaı:ımız içın cmıı \ctl. m;. dolu \e Rumeli tilrku erı soy. Musaddık' a bir ıa e a e mm nazarı 1 a me 

e J' u ı zd 1 er devlet cr'c clu- sı dl)e \asıf'andırmı tır. şnhretınde o'du~unu sö)lemı~. ·et er arasında e\gi, ılim. t ve em ştır. 1 gaz ıle Ka tamonu ara ında· ~cnı hır ~ol açılma ını ı erı ın-
1 ~li:Ien geçırmej'c \C Bir- ilindi Çini sava ıarı tır. te anut 'aratacak her esere ış- Re mı kabul geç 'nkte kadar y k • • • f • kı ana )O l gJı daC arından ge. ı en er de \ardır. 

nd et cr Ana}ıısası çer- H.anoi, 13 (AP)_ Bugun cep. lılax Ba 1 Till'l:'eri. \Crdıklerı tırakde bulu)oruz. Do~t Yugos· çok am mi bir .ekılde de\am an esıcı mısa ır çer. Hu daı! )Uk ek o dugu ıçın Orm ... n h etme ıni de aliıka-
a (f eskı~a~U terek bir sarnn· henın çcşıtıi kesim'erindl'kl iri· soo.u tutmakla tanınmış b,r mıl· lana 1 e rnilnasebetlcrimııin, eımi:t r. kı;-ın raı a kar tutmaktadır. Yo' dar e•tı ı ıçın bu ) o un bu lda-
~ a • Ce kurma~a h:ııırdır. 1 ufaklı çarpışma arda Pran iZ :et olarak bildiı:ini SÖ) lemiştır. he; s.ıhada, ahenk i bir ,eki'.de, ~~o" nder"ıldı" çok \ ıraJlıdır, gı-nı ııı: aıdır. ı re tarafından ) ııptırı ma l m[ım. 

c ~ il d' ne\ e konfcransımn kun ct'eri 27 e ir almış ve 100 Ha.sın toplantı ına ba,k:ınltk ı.a'ım adım arla i er eınckte, ve Yag" il tohum la r v Bı h:ı sa kı~ın biltlın \"a ıta 'r kun o ahı ecektır lem eketımt· 
il ın ındc barı~ı ld dusman askcrinı· .. dil 1 d ctıııış o:an Tilrkh enin \merika ı genı~lemekte ulıluğunu ,örmek, "~o~ıat~d Pıe" 1 bu da~dıı ··ok zor ıık çek,, oı ar. l zın hcr tarafının '· o ara ka\ uc. 
ı ıııt~ z. l~l açına ın~ ~e~~nn~rıc~~: r'ıan ~z ~uwet eı~ L{:;~:g~~ı~: Bıiyiıkelçı ı 1''endun Cemal Er- bium ı~in bir bahtı)aı· ık HSi- • Tahran, 13 - Sa\Ct Gent al ile; ne k 'cı:ır kıır ıem.ıleme ın ı :ı)anı arzudur. l zun z~-
0s 'U A annımız.a gorc gU!lry _ dan.bıdırı'dığinc göre Kız.ıl \'i· kin 'l'tlr:... hükumetin'n petrol \e le i o.maktadır. )stİhSaJi Azeınııdc t•ski Ha~tıak:ın 'ılu5ad· ınakınt•lerı 1;a'ı tm nıakt:ı ı c monı \C pro r.ımlı hır ça ışmn-

J .5Ya \"c batı Pn Ifik bölge· rlmınh bir lkleri son giln'erdc petrol maddelerine karşı her 1 l>:ıvetumz.i kabul btı)tımıak rlık'ın hapı.shanedekı oda ında de bun •• ıı ) o u ~ a nıı lıır \'asıla:\ ı ıcap ettırcn bu ı de şimdiki 
80

,f n:e a acak bir müşterek d~ha_ z}Yade za)ıf karakol me\. gllnün jhtiyacından dolayı bu sa suretı) e meııı:ckeliınize yaı>- ArtfırıJacak ,,ınızlıktan şika)<'t f'Ltıgini ra· gr~ert'k kadar ııçabilmekt!! ,.e ha de eheııınH 1111.Jhınıe ıercıh 
ret' liind'lcşklUıtının ku:.ıJ~uşu kılerını ele geçirmeye ça'ı mak. hapa ~ abaneı sermaye ) atırı.lll mak llıtfundıı bulundugunuı res· İ:at , anına kınıseniıı \ !'rılıııe ini \f! aıt 'o d \f' hele \ ırajlarda l'tmek 1.arurıdır. 
"re 

8 
cd ındc erc.f'I blr barı ın tadır'ar. si~aselıni kabul eltiğinı bildirmiştml 'ıİ)aretin, kuşılıklı münase- H u 11 1 Mııhanırımı7d~ıı istenıedıgıni tem~ız ıııat.kl'mesi· kars aı;ınc çok miı:kü' durun.- Bız Oıman l~lctme iııı de il-

gö ılnıc ınc yardım edece!:. . Dullcs Pari •te tır. 1 betl~rimiıin inkişafı bakımın· Ankara 13 _ Yağlı tohumlar ne bildirıııişt.r. da ka m kt dı ı-. Bu ) ıi~dcn gı <-nd. ecck '\ cnıce • Bo tanlı 
.,fı J>arı~, 13 (A.A.) _ Or Y ha\'a Feridun Cemal P..ıkin ziraat dan, ,a•nıı ıne\·cudun parlak hır ve nebatı )ağlann buglinkli '\e H:ılbukı Mu,adclık p:ız. r ı::ü gerek \Olcıı ar \e Jıerek mı.:ht • \O u hakık. ten )eıınde bır ış 

tıl' ...c 'l'ekıır ale)lıinılc meydanında Amerika D;~iş eri \e endüstrinin makineleştıri me tezahÜl'ünli ifade etmekle kal- iler deki duı umunu <'le alarak nli mahkemede. •)anıma bır a- ıC ) uk cı , nrak a tarnıa u~e. o :ıraks bunun bir an e\'\e yap 
ın!11 • dra, ı3 ( \.P) l Bakanı Fostcr Dul e.s'ı karsı la· si 'c karııyollannın inkişafı sa· nıa) ıp, Atı fçın de, me ud ham- ncelemelerde bulunmak llzere me e \Crıl e da hı mt'mnun olu- tı~ f' nak edılrbılmektcdlı. tıı ı mıı'ı dığer eı ı uı rınde de 
~ tı eşik \ınerık - ngı.ltr~~ ~an Pran a Dışiş eri Bakanı BI- )e.ııinde, son üç yıl 'Zarfında Ttir .e erin nıebdeıni teşkıl edeceğin· Tıeare Rakaııl ı:ında 11 ık.rn 1 um <lemi-tı. Hutıin bu mahzur arı ort .. dan tedrıccn ıuı·u ıno ı fıkrınde~ iz. 
b• kerelerdl'n ! a :ırasında .. ı dault 6U beyanatta bu'unmuşt.ur- kı)enın petrol i tihl!ıkinin ) liıde den emin bulunu) oruz. Fethi Çe'ıkba ın ba,kanlıi! ncl:ı Sa\ cı General \1eınodc '\lu- ka dırmak ıcin Ka t.'ımonu vı . 

ıı rnti terek teb~l~ yayıo'e· •Görilsee<'ğimiz mesele'er dün: 300 arttığına isarct etrni lir. Dost mı! clın ~crem n1Umes~i- bir toplantı ) apılm•stır. \ tıka addık'ın hücre ıne ıki nıahkilm \eti Umu mı Mec ı ı, \ ı 1\ et ha 
ıı1 l\aınara ında 'n ~ ı:~o A· yanın halen kan dökillmekte O· Bundan başka ihti)aç duyu· :i s:ı)ın B:ı~kan. lı müı('ha ıııların \t' nebati ) ağ gondC'ı diğıni 'fakat e ki ha~ba· kının :ımılarına lJ\ aı ak \Ol liu 

h5 A. Eden t 1 ıs er Ve- 'an bir bölgesinde banşı ve hür lan per~l maddeleri ilha.ı ~i'· Su'hün kvı unma ı gıbi, insani ·mal edt'n Cııbr k:ı ahiplerınin kanın bunl:ırı \nnına almadığını ı rnıdekı Bo tan'ı ıııe' kıınden Mc 
ıd~ n İ~i Pa~~r1ında~ açıkla· ı rbcti korumak çare'erınl :ıraş: mek ?erıne ~cmle~ell_e 1 tıhs~l gn) e erden miılhem o.an sağ aın de i~t rtık etl'l::i bu toplrıı11 d:ı 1.Hldırmi~ \c cebınclen .">tıı addık en deı e ,ne k d .. r ";5 kı omd 

.-f ~ s rne usların- tırmaktan ibaret olacaktır•. e?ı dıği taktırde Turkı) ~nln do· \e s:ımınıi Tilrk • '\ ugo :ıv dost- ~ a!?l tohumlar ·~tıhc;a' nin art ın kendi-ine ıw·lcrd ~ı 1ı r nıek rrlık bır 'ol 'ııptırmıştı . K. ç 

toi' D 1 vı_z~en d~ tasarruf edebıleceğıni luğunun mutc\'iıll iııkışafını \e tr.ı mao;ı ;hrnç ımkfınlaı "ııın tulıu çıkara ak ok.ınHı.tur. M<'k tamıınu u ;r 7'iafia \'t'ka ctınce 
o ,1 vyet er 112 bı"n çuval tiO) emiştır. a·ı Yugoslav mi letllllD refah 'te eeni~lctilme i \(' fabrikalarrn tupta \lu:sııddık ~")ı'" .. ı~enıt'kt!'· \le'rn dere inde bir küpııl \C 
• SJI' • aacletıni temenni ederken, z.a 1 ham madde ih ·~·açl.ırıııın k.ır ıiıl" Y:ınını:ı ıkı sa ııı:a _ının \'c· l\ursun•u·~ a kad:ır bir ) o .n•a· 

~~.I. Jrkiye'den Kahve dag"' ıf ı la' ı Afgamstan 1 dke\ı' ctlcrininl h"e. muklıt~ı ehı.,n, ı 'ırl'kf~; 1 'ılannıa' ıneselc'P.ri giini iilıniis ri' ıııc:oınkıleııbrlegı~,kf~~;ı~akı·;:~~~- .sıııı \ p or .. d:ı Çl•rkc (' k:ıdnr 7.8· 
ı'Jı. ·a aıının sı ı aunc ·aue 1 tür. !:ıra :ı~ ıı, ıı· • . • • ten lll<'\C'llt o an '"ak \il tıı" 

·:ı ·ti ı . !B:ı ı 1 incide) dırılonım.• 1 t hsal me\ 'mine gırıneclen nıf•ıııch•n ık:ı)et <'ıl 1 '.0 r.uııı. 1 n· tıın oıııa Çt'rkr ~le Orta n. hı 
11 1 ahyorlar (Bası 1 inrlt1e) Ferıdun _Cc:nal .ErJ..m. bil\I~ "ııu: ııl 'litonuıı nuıı.u. enci yapı'an bu top'nntıcla be nıına 'erılığıııı:ı koııııını~t mah- \esi "' SahancııU kazasındaı 

blldlrilmlştir. hır tesebbusun m.ı .. pct hır adı.n Mı.ılcakıben Yugo~ln\) a 1' ede ı ren fik"rler, ayçiçcg . u am. kiım ~lııdd Moı::adesi. i~e a 'keri geçmek s~ıretı) .c Çubuk k, zıı,ı 
J; !Iususı l'llubablr1Jııl1den Son yapılan tahsislerle blrllk* Cı~aeağını söylemişti·. 'lürkı~c Bü ratıf Halk Cumhuri)eti Cumhur- kolza \er fıs•ıj?ı. so\ 3 fa ul}e- \alı)ı ç:ırpan )ankesıc·ı Ahmet na bir )O yaptırı'masını h't' 

V:. rıır l3 - Hllen ehr m zde tc, tam.im satısı ) apılmalt uıere ~ i!ke1çisi gaıetccile:lc dı ıs crı ba kanı Mareşal Tıto da ~u mu- j, kı:t;n \'C ~ıl!it gtb b<''li ba~ Bnzıı ~anı · ııe tJde edi)cırum • nıckte \e Çubuk a Ankara ar.ı· 
• ae e ~~ SO\')etlcr Blrılgi Tur- \l n)ct'ere tevdi edılen kahve b .. kan 1 ında, Orta Do u mes.-Ie. knbelcde bulunmu.tur. lı )ağlı maddele ın i lih n n' &Hl mektubu okuduktan ,on 'nd.ı <''ıısen bir o c olduğun 
1 k caret mume ı J.'edor mıktarı 12.431 çu\'a'a bali~ o:. len hakkında bakan y:ırdımcı ı •Bay Heısıcumhur, Ba)nnlar \e gen·~ı<'te<>ek inıkAnlor .ığlı\l· ı r:ı ellerim ha\'R} a kaldırmı · •.\' dan bö) Irce daha ke tirme '" 

~ ov bu un de lımır n t • mu tur. ı Henry B) roade ,ıe tema~ıarda Da) ıar, · ı cak m:ıhı) etıedh-. Bu arada. la hım bu adam knr~ıMnıln 'a· kı~ın kııpaıımı' ar. k bir yo ko 
~ ~e\Tel.eri ·ıc tema l rıııa . Memleketimizin beş ay ık !h· bu~nrtrtan so~ra:. :.;oı·ü mü ılr. Hu miına ebet~e hısscttiklerı· yağlı ohumlıır mti tah~ 1 er'ne 1iff'ının ne oldu~unu bana ög· \U acak arı'lı o\ cmcktedır'er ' 

eri!l)4' a ctm ş \e Sovyellcr be a lıvacına tekabül edec?.k mıt.tar- .. )e "~ 1 ~k ı. an n bu a· mı \e bu unııtu.maz anlara te- veya bun'arı 'şlh'<'n lere geni ~ ıel dcmı,tır. . .,ab:ıııoz.ü i e <,:crkc~ ara ırd 
( le~ri_nıııdcn 2500 ton ıu: da o'an 2.800 tonluk ~ırin<'ı par· ) ı.ı başında ım1..ı amış oldukı&rı abıil edecek du)l:ulanmı sadı· kredi yardımları vap ima ı da Hapbhanede '1u•addık ı mu- '° ın•a,ı prooranıa a'.ııın '· 

ı Ua Uzum alın almı ur Alı ti kahve er hi'en >O dadır \'e ı kerı andla.,ma. batı da Orta kanc bir şekilde ifade edemedi· bahi menuu ed•lm ı tir h:ıfııza~ 'a \aıiCelı a'ba}. > anke i da henü1• daha ba nmamıslır 
~ ~ınler r.u ya)a sevkedıJ ).akında guınrfiklerımıze gelme- Doğu)a )apıl!1'1n.~ı muhtemel 1 ır ğım için beni mazur forınenızi - • riııin tra 1ı \'P ceketlnı omıııuı•a Şab. nolll kaıası• le Çubuk . ra· 

f t ere )uklcnme ~ bala. ~~~_ir. Sovy~t t~avuzilnun l:a c;ı ıııa di rıra ederim. Her şe)dcn önce Moskovada ccComedi r.tmı. b r halde odn}a $:irme 1
'· ında da )Ol ;.oktur Bu )O arın 

11 ~D tı ~r. Kend.i İ)'e konuştu. k,ıyenın bUtiln ihl'8ç malları ile kılmış hır kale olarak \:ısınan· yalnız idarecıler tıırafındnn de e ".\tu addık'ın tılrem<'}e başla· \apı m ~ nı Kurşunlu. Çerke \C 

~· e ~'?etler '.Blrl l?i ticaret a akadarıı Ye bu malları kendı dır!lm:ıktadır. . •ıl, a) nı ıaıııanda müttefik Tllr· Francaisen temsilleri . dığını ''e •~e Hı~ nrsun.uı? • d - , ab.ın.ıtli kaz:ıl rı ha kı tla ~ıık 
11-'1 / Elı §Unlan sö)lcmi~tir: p ı Erkın a)rıra, lr.ı;ıltc·ı" ı. lran ki)t>nın ha kı tarafından bızc 'l\loskova, 13 (AA) _ '1cı icre \e orduırunu, )&nkesıl·ının H ar 11 edı)or ur. 7.anı:ın \C par:ı 
M~ ıc· lkononıi ve Ticaret Ba. ru~~~~~r~ı~e~!~m e:v:~J~ir ~~~ nrasındakı anla~m.ızlık )Ü?.ünden k ... ı~ı &lı terilen son derece ha· in •Kibarlık Budııl.ı ıo adlı ko- kom inistin, uSi'Zinlr. beraber otu• ııır elc'si o dııı!>u ıçtn bun :ınn 
ıl'I ;, ne: T" ~:ıpıl an anlaşma ge- Turkı)c le So\yeller B'rl ği il· ikl seneden beri is~ı~.ı.Jc .~r!ilnme ruı'Clll hli nlikabu den ve dosta. nıeclı,,ının tr.nısillndrn ~onra ı ncağ11• l'e\'ahını \'ernı<'leri Ü7.: .. , , apıımıı~ı l1Z3} Ulaktır 
,~U~ıı! duğu ln'k Hdcn sahn almak ra ında olan bu ticari mlina e ~en İran petrollc:-ınııı dun) a pi· ne cllwettcn do D) ı Cumhurbas· \'arktangof 'l'i) atro unu do'ciu- rine klıi?ıdıı •a\ ı·ıya lııtalı" 11 b~~ nığrr taı aftan ı gaz dağ arın
·ı ti rı '>e ınuz tutun. pamuk. fi. ı,eıler daha iyi bir '\Olda \'e da \Ma arına nrı.e<lllme•ı nıı'sc ?~1- kanı Sa) ın CelAI Rııyar'a teşek· ran haık, Corııedıe FnnçaiSı' ar ~C\ lrr ~azdığını ga1etr•·llere ı;ö\ ıakı ki' ır \e geııı ormanların 
bll~ c S Yağı tohumlar mukabi- ha gen ş ola-rnk inkl af eı n nl haltrtmek ıcın \'aoılac.ııc mü kür için bu fırsattan istifade ı•-li ti tleriııi çılgınca alkış'amış ve ltnıi tir. i ' rtı me ınl kola) la tırmak \ <' 
~ j~~et Rus:;ndan da de- O er taraftan s0,1 rı er 

19
5

4 
zakC'relcrı de a'aı~ ı·, a takip et· ~orum. 25 dela sahneye çağırmıştır. a' nı amal'dn bu dnl.!d:ı kışın ' 

ri ,. gonc/o -.e dokuma madc!e lzm r F.nıernas)onal Fuarına iş tiğlnı bıldirmiş \e memleketin TUrkiyenin lbilkümet merke· Nasıl teşekkür edeeeklf'rini bı Bir Ş i l i uçoğı dü,tü hatıa yaıın me,cut nak'l:;at zor 
e c~c b nıeğc ve htanbula tirik etmek arıusunda o dukla bu me ele karşısmdakı durumı.1 zlnde bulunmaktan derin bir lemeyen ıırli tler cl1t'rindeki ~i- ~antiago (Şili), 13 < A) - .Si uğunu ortadan kaldırmak !çın 
ııret' n tica";,.laını ur. Tilrklye i- r nd n o\1·ct1er B rl ğl Uca. nun sadece dost bir kom~u du- memnunluk duymaktayım. Bu çek deomeUerlni ha'ka atmaya ıı ha\r. kuwetll.'ri komutan'ığı. l'gn . Kastamonu \'O undaki 

a .rıv 'nr-Jt ~~· ba lan d ha da "e ret mumc ıl bu ışle ılg 11 0
_ rumu olduğuna 'e bu me ele hal şehir bize T\irk Milletinin can· başlamısiardır. dallık böl~eyc düsen ıuıkerl nıık Yenıl·e me\ kllndcn ba~ &\ ıp bo-

1 dil • ll'lek 
1 1

m ı alt b r, z )ete ı rak da be edı)e ıle temaslar- ledı dıği taktirde Orta Doğuda lılılının \'e slSnmez. enerjisinin Tbalronun calonu tamamen )be uçağında dördü kadın olmnk bzdıın Ye ormanlar i~erı inden 
?~jJtr Oruz. ÇunkU Tur- da bu unmuctur. istıkrar::ı sa :anmasına Yardım parlak bir misalini \erınektedir. dolmuş \e pek çok kimse de bl· t:zert' 9 "ilın u 5 Jd~ilık mU· ,ı:eçmck ıırcıi~ e Bo tan ı ınl'\ • 
.... edeceğıni sö) lemi5tir. Bu, Tllrk Mıllctinın, Büyük Ata Jet bulamamıstır. rette batın o'dUğunli bıldlrmiştir kiıne kad r (40) kı'ometrclık 
ntfut 
cıılı: 

l' \lıi' l I Gİ :i!: J ı t>aıi~in 
nıc hıır moda <'\ lerlnın elbı e. 
111\ alf'I, apkn 'e ınıl\ oıannı 

ti' hir eımrk uztre dbrt A'nıpa 
güzl'll 6Chrlmhc gelml IPrdır. 

Resim ıilzellerde11 blridJa 
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Devlet memurlan ... ve sizler için 

.f togr f y ası 

V AT A N 

YEN i 
200GRAML IK 
ANBALAJLAR SA· 
YESINDE DA i MA 
Y ANINIZOA ARI 

BISKÜILERINI BULUNDURABiLiRSiNiZ. HUSUSi 
KACITLARA SARILM1$ OLAN BU BISKÜILER GEV· 
REKLICINi, TAZELICI NI HER ZAMAN MUHAFAZA 

EDER . 

ı..---•HlliS TA7E SüTLü---....ııı 

Ml!i:Rcınoı <Au ~ı~or ... lırrlı- ı nı,.m 11.·1.1. 

t .ıpıı · ı- rı rtlerio i, lt"\ t>ll ııt,ı•\ lerıııır, iıl ıııı ı 

•İıı o r ı ıı l ~J rıl . ı rı ııı ha\ i lııiy ııl lıacıııı.f e 
f' \ ra kı ' e ,.j4lı-r ic;i ıı lı a}a ll clıe ıııııı İ\e· 

t i hııi ı ııi r \ı-11aı l i • l ıılıa krıl :ı.:r lıt ı ıif 

l"f111 t' l.. \ C l11 1tt11lllll tJ,1 d ı•ı· lı a l Jıııfuı a L. 

İ11;nı:: ıı f.ı ı.. .- ı , ·J .ı a Lıiı; ıı lı ıııı-1.. i ııı k a ıı ı ıı ı 

t"lıl c ı-111 11~ıı r . 

Deı•fele ait ışludeki 1"'t m aarif, tıp, 
ılim, sarıoyı sahasrndaki ta tbi/..atı sa
ge.sirıdt /otogro/ , l İzirı ııt ce111iyelirı 

ist i/ aclesi iç ın ça/ış nı a/..tadır. 

Kodak Menemen Belediye Reisliğinden 
Beledi)em·ıe bal'em dışı 1200 !ıra aylık ııcrelli b' r in~aat 1 

mühendisi alınacaktır. 
'J'aliplcr en "CÇ 21/4 9.34 gumine kadar \C~aıkleri.>'e bir. 1 

ııı.ıe beledıj e) e miiracaatları. (4460) ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BULMACA ı· 
1 

2 3 4 5 6 7 1 

9;)4 ı -
1 N I 

"j 45 
8 00 
s ~o 
Si 00 

JI 58 \ ıı • e Pl"Oi:ta:ıı 
12 00 11.•krr saati 
12 :ıo oonuı 11.k u ı . 

13 00 M 
13 ı~ 

ı . o 
17 tl 

22 4.> 
2300 

bt \:\'Rl (, 
ll ~7 A ı ' ve pro~ram. 

JJ 00 Habeııer 
13 ı:; Dana mu ğl IPI). 
13 ::O Ahmet Us:trn 

keman 

14 00 Rad o • on orke .. truı koıı· 
url a H Bertıoz •ll.tacar 
Mıu ı b J 81.rl\UM, •Pi I· 
ra o p<ılka <" I R Casadeuus 
•NI inimi• Çin Ser~n•dı 
d ı O \~ Bl n.. •Napoll dr 

1430 
H~ 

l 00 

20 15 
2010 
20 

Warner elan> 

'J 
2 • 3-0 Andre Olı" ea ı dan rkı ar 
21 iO Ekrem Konı;ar 
22 ıo Mili reJ;an t Bir ıııı adına 

onu mil 
2l .ıo Al ırstde Sı-ıırr. 

22 4.5 H:ı berler 
2 00 Kıımbl o • Bur a 

23 o 
2~ 30 

Sur. 
Yukarıdan AşaA;ıya· ı - Atustoa 

:ı Oıı 3 Antebut 4 - U!A. ~ -
Emanet. 11 As 7 • l ıu. Lu. 8 - Jl a , 
lzmtr. 

ızmn 
U 53 Açı.ı' •e ı;ro.ram. 
16 00 Şarkılar. 

lG 30 Jun Oray orkmruından 
dana m zı:ı Pi ı 

H5 ~ MuzaUtr Akı: Un Nurettin 
Çamlıda n Ali Oan'daa ttlr 
klıler Pi • 

17 ı.s Ba ıı '.'a proS"ramların takdimi 
11 20 Şarkılar 
li ~ aı Lıtoıt •Robeapluu u

•erturU b Caner: T a UI U· 
verlılrU CPI . 

18 IS in ~ "" •Be)&tl•. 
ID 00 Habultr. 
19 IS Şarkılar 

lD.30 Bir d<"rı,:I alıyon.ız. 
19 40 D ıkotrıt ınız için birkaç Je• 

nl plik. 
ııı .,s Marta Ama tl"den ı.~ııan •o· 

!oları . 
20 1 Şelılrdrıı kOçUk h a buter. 
.l<I ıs nad~o gazrıuı. 
20 O Yalnız .a larıa mürlk (Oul 

Pi) 
o 4;> ll1"b•.lt 

20 ~ Gitara iki I!0<>ı:le (Pl). 
21 00 Radvonun mUzU:ll bUmeca· 

ıı 
22 ıo 8 or b lltenJ, borsa 'fi 1arın 

ki proı,:ram. 
22 O Ya ının sonu. 

1 t;K:"iK l l\ i n .:R İTE 
20 l!I A ı ış \e pro:ram. 
20 ıa J s narh MI maJör. piyano 

konçrrtos ı. 
20.3:; ltrabnu Re maJor, 2 Se.ntonJ 
21 16 L t • rre ıcller• • 8enton1lt 

Porm 
21 3:l Drnrııı. La m inör, teman 

konçertôa ı 
_2_2 o_3_Pr_o ram Ye kapa_n...;ıs...;. ---

Adala r Sulh 

Acık eksiltme ilam 
' 

lsta nbul Nafia müdürlüğünden 

ı YıldıL Po ı Okulunda ın .ı cdı en atı po ı,oııunda ) a. 
pılacak ı.ıış ı~ ı:..ı ı açık ek ııtme~c çıkarı mışt ı r. 

Ke,ıf b deh ı 1442 ,ırııd:.-. 
I~ksıltmc .!t 4.l!l.H •91 !'ıınde çarşaınb ::unu •ııat l:i'dc Na· 

fıa ~ludıirluğur.d,. top anazak ı:omı .>On tnralınd?n \2pılacak· 
ur 

2 Bu ışc ııt t'Hak una dır MukaH•le, t>k•ı tıııe. ba~ın· 
0 1 ı l..' ış eı 1 ı:cıınl. hu.u 1 \ c ft'nnı şartnaınele • oroJe kc ıf 
h ula ası~ le buna nıuıeı,.~r, dı((er cHak .Nafıa 1 udlırluğundc 
i;orulceektlr 

~E r<MAYESI 

S()}M İLYON 'T:I,.. 

Başkanhğmdan 
1 - Yapılacak iş: Fethi) e por sahası drenaj inşaatı kapalı 

zarf u ulüyle )apılaralmr. 
. \) Kc~if bedeli 11700 liradır. 
8 ) 1-~ksiltme 26.4.1 954 pazartesi "Ünü ~ <ı.c1 t 15'de )lui\la 

hlikumet kona~ ı enc iımen odas.nda . kom·syon hu
zurunda yapı lacak tır. 

C) \lu vakkat teminatı 877 lira 50 ı..uru~lu r. 
2 - R ıı ice alt evraklar ~unlardır : 

\ > Keşi!. 
B) Hu u i \'c fenni ~a rtnanle. 
C) B'rıın fıyat listesi. 

3 

RAİF FERİT B İ R 
\ "trtm 't Dahili Hastaıı~

ları l'llüteha~m 
M ua) cnehanc: Besiktaş 

'fıam\·ay Cad. Enınbet San· 
dığı yanında l\'o. 12, Tel: 
8-1395. ~lua~ene 17 • 19.5 . 
Ev: Val i Konağ ı Cad. :\o. 
8~ Başaran AP. Kat 1, T e
lefon: 83684. 

·-----~ 
imtiyaz Sahibi: SİN,\N KOULE 

t;mumi ne. riyat Müdürü: 
:\JELİH \'E~ER 

T. C. 
ZIRAA'f BA A 

Vadeli va desiz tasarruf hesap sahipleri 

arasında tertip lenen 1 .50 0.000 Liralık ikra

miyenin ikinci çekilişi 

28 Mayıs 1954 

Büyük ikramiye 

30.000 liradtr. 
Ayrıca 

1 O tane 1.000, 20 tane 500, 
100 tane 100 Lira. 

Son para yatırma günü 15 Nisan . 

l şt irô k şort lar ın ı öğrenmek için 461 Şube 

ve A jans ım ı z emrinizdedir. 

---..--........ --- _ , .: .-. . 

I 

11 Nisandan itibaren 
K L M Yaz tarifesi ile 
lsta nbula servislerini i
ki m isline çıkararak 

Türkiyeyi bütün dünya· 
ya en yakın bir mem · 
leket haline g e t irmek· 
tedir ••• 

ALMAN'<~ 
AVUSTUR't'fl 

BELÇlt<~ 

FRANS~ 

HOLAND• 
lNG1LTEff~ 

1 

• Şahsi ve nazik servis. 

• Dikkatle hazırlanmış ne
fis yemekler. 

lTAL '<~ t 

tSKANDlN~~ !it 
ba 

AMERlt<~ 11 

• Dog-ru v e muntazam ak· 
tarmalarla bütün dünya· 
ya hizmet 

• Lüks ve 4 motorlu uçak. 
lar. 

KLM'i seçmenizin bazı se· 
bepleridir 

i zahat için $eygahat 
acentenize müracaat 
edinir, 

ile 
uZAI< 

.. 
ld 

Y t 

M M V 1 N S Al K Btk. daoJ!. . . . . o. a. . om. ., 
A keri bir.ık .er ihli)acı için a.ağıda cıns 'c Jlll F 

1 ri 'cn 50 ton taze crık kapalı zar[ usu u ı ' e ck:.t tsl' 
ml!• ıse de amiri ılal'a pah.ılı gorulnıus o'dugund 
tekrar kapa ı zarf usulü i c ~.ı ı ın a ' ınacaktır. 

İ ha'e.:.ı hız.asında sö terılen gun \C saattcdir 
1'..'vsaf 'e ~artl ar her glin koını~~ onda 'c istaJl 

.\ mirliği i' an kısmında goriı' ebı' ır. 

i,,tek ılerın bc' irtllen giin ve a:ıtten bır aat c'' 
tek if mektuplarını makbuz karsı ığında komıs~ 011 

na vcrnıelerı. <8:.m- 3716) 

C'in~i .'l il.:t an 1'- l'iatı r.rut ,ın 

l razc 

Kilt> Jü . l .r. 

crık 50.oou 50 23.000 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLiGi 
İSTANBUL SÜT İSLETMESİ • 

15 Nisan' da Hizmetinize gi riyor ! 
1 anı bır 'lİHni e ya\l'u arııma ka~ natmadan ıçh-~bi:cccğıniz halis \ c tcnı'' 

PASTÖRİZE VE HOMOJENİZE sürü, 
Günlük nefis ,.c pastörize TJ:;flE\' i\Gl'nı, 

En nefis \C temiz YOGUR'l"u, 
l~m.a •İz paket \C kutu DO:'\DUIUıl.\'sını. 3 ı-:k ı tm ,e i ur.ık c'mc.~ ıçın ta ip erın 858 !ıra 15 lm-

r u uk mu\ ak kat temınıı: } tırdı ına daır makbuz ıbraz etme. 

i teklıler bu evrakları Muğla Beden 'ferb:yesi Bolge Zılil 
dUrlüt:ündc {:Örebilirler. 

4 - Taliplerın muvakkat temina t vcrme:eri ve 195~ yılına 
ait Ticaret Odası \' esikası ile birlikle ekslltmeden üç 
giın eHcl dilekçe ile vilayete müracaatla ye terlik bel· 

Bu · ayıda n es'ul .'.\ludıir: Bu Devlet l\lüe5~esc:.inden temin edcbi!ir:;ıniz: ıı 
İHSAS ADA 'ı'a\TU!ar1n!ı.ındhiayatını ve

1 
ken

1
di sabğlıgınııı emnıyet altında bulunduracak bu ~~) ~ 

11 " 1954 yı ında Tıcaret Oda ında ka~dı bulunduguna d;oır 
belgc~ı hamı! olma ı ek ilme ~unundC'n talı ::u~lcrı !-ar:ç 3 
J:' ın en c vı a) et maka n ı a ı:n ı acaat ederek eh 1) et ve ık ası 
1 mil ı , e ) uk rıda ıkıneı maddede .>azıtan cHakı ı:orup kabul 
ctt ğ.nc da r 1m alamıı~ı laıımd r. (3806) 

"C a'ma arı şartltr. 
5 - Datre ı haleyı yapıp yapmamakta ,,erbesttir. 

ıze a ma sunma arı çın akka!iarınııı ısrarla taz)ık cdınız. (4:> 9; 
( \'AT.\~) Gazetedlik_H :uatbaa- ı Teleforı :· - j 

cıhk T. A. Ş. - Manbul ~ (4406) • \'Al.\:'\ l\lA'l 'B.L\ Sl _________________________ ..... 


