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ıcaret Bakanı, Petrol Cu..,hurba,kanı ·Bursa' da 
dıf politikamızı anlattı 

ararını müdafaa etti 

Başbakan bugün bir 
konuşnıa yapacak 

Adnan Menderes Bayburt'un İl ofacağmı söyle
di. Menderes'i Maden' de C.H.P.filer karşıladtlar 

Sabahattin sö:s:m·:z 
V.\TA.~ '\ a.u ne:retilldeu 

Trabzon :?O - Başbakan Ad· ı dan coşkun ı.evzi tezahürleriyle 
nan l\lenderes. Koraltan. Polat kar,ılanmak oldu. Bu candan 
kan. Zeytinoğlu ve refakatlerin se\•gi dalgalana dalgalana Trab 
deki Ze\•atla birlikte bu sabah ıonda on haddini buldu. 
saat 7 de Erzunımdan hareket Manzara bu ınınıakada 1950 
ettik. 13 saat süren uzun b ir hava ının biltün ~amimiyet ,.e 
yolculuktan sonra gece Trabzo heyecaniyle yeniden canlandığı 
na vard ık. nı nösteriyordu, Rütün vatandaş 

Bu yorucu seyahatin yükünii tar coşkun bir heyecan ve se
hafiflt-:en tek nokta. yol boyun vınç iç:nde idiler. 
ca bütün \'atandaşlar tarafın- CDevamı Sa: ? Su: 6 dal 

Döviz ka~ak~ılığı 
ıneydana ~ıkarddı 

Brezilya Konsolosunun eşi Marika' mn evinde 
yapılan aramada 109 bin liralık ecnebi parası 
sobada bulundu. Sanıklardan N. Karıncapulos 

tevkil edildi 
-ı Dün ~chrimizde, yabancı bir 

K ""I ' hariciye mensubunun karısının ozanog u nun da isminin kanştığı büyük bir 
1 döviz kaçakcılığı meydana çıka· 

Yardımcıya cevabı rıl~ıı;t~r. H~dlsenin .şöy~e o:du~ 
ğu ıddıa edılmektedır. Kurtulu;::-

Devlet Bakanı Ce'al Yardımcı Yeni Alim okak 64 numarada 
CV\elki nünkü demecinde Ra- oturan · Park Oteı. mfütahdem· 
m:rıc ıfena yapılan göçmen ev terinden Alek andro Darom'un, 
leri meo'uUerinin mahkemeye oteldeki ecnebi mii~terilerdcn 
verileceklerini ~öylemiştir. Bu aldığı dolarlan, her .sabah Tar· 
evlerin mliteahhidi Ziya Kozan. labaşı Han Ahmet sokağı 16 nu
oğlu ı;:azetem:ıe gönderdiği mek marada oturan Xiko:as Karınca· 
tupıa şöyle demektedir: pulos'un evine göttirüp sattığı, 

•Rami göçmen e\•lerini yapan· Emniyet Kaçakçılık Bürosu ta· 
(Deumı Sa: 1 SÜ: 7 det <Devamı Sa: r Sil: 1 del 

INasır«Bizden Dloeize 
l beklenıeyiııiz» dedi 
Mıstr Başbakanı eski politikacıların tatlı sözle
rine inam/mamasını «siyasi partiler, hürriyet ve 

demokrasi adına neler yapıldığını 
gördüğünü» söylüyor 

\ •oclated Pren ı.-
Kaftelda\'ar Olısır). 20 -

Başbakan Yarbay Abdülnasır 
dün halka hitaben yaptığı biı 1 
konu•mada ı:ayet acık konu~a
rak ihtilal rejiminden mücize
~er beklememelerini sinlemhtir. 

VATAN 

Toprak Kanunu ~erçe,·esi da· 
bilinde 850 parça araz.inin tev· 
ıii münasebetiyle 20.000 kişilik 
bir köylü kütlesine hitap eden 
ba:sbakanın vazifeye başladığı pa 

<De\am.ı Sa: 6 Sü: 4 de) 

• 
Rcıd)o llti•ıt-si 

Bugün gazetemizle 
birlikte veriyoruz 

milletvekili olarak vaziyetinin mensup 
bulunduğunu söyledi bağlı 

Maraş 'ta yakalanan şüpheli bir adamın üzerinde 
taş bulundu. Nezaret altına alınan Halil Oıbek, 

l<arşılamaya değil, cenaze gömmeğe geldim,, 

kama ve 
"lnönü'yü 
dedi 

AD~A:\1 \"ELİ KAXIK 
\'atan \'azı nr:retindrn ı 

Adana. 20 - C.H.P. Gttnel danında toplan;ın 3000 ki,.ilik 
Başkanı İnönü, Çukurova bölge· ~ir halk topluluğuna hıtap el· ı 
sinde ba~ladığı seyahate devam mi,tir. 
etmek uzere bugiin saat 6 da An lnönü, 200 otomobillik bir ka 
takya'dan ayrılmı1tır. Gaziante· Cilenin refakatinde Islahlye yo· 
be gitmekte olan lnönü Reyhan· tundan tam saat 14 de Gaıian· 
tı kaaısına uğramı., burada haık tebe vasıl olmuştur. inönu get· 
ile temas ettikten .onra Kınk· meden önce miting sahasında o· 
tıan·a gelmi~ \'e C.ll.P . ilçe bl· tuz bin ki;i top:anmış bulunu· 
na:ıının balkonundan miting mey <Devamı Sa: 6 Sü: t de) 

Bolıı'lolar adayları 
imtihaıı edecekler 

25 Nisan Pazar günü için, D.P., C.H.P., M.P. ve 
bağımsız adaylar imtihana çağırıldılar 

Bolu ~eçmenleri aralarında 
bir karar vererek Türkiyede 
ı lk defa bir •aday imtihan et 

1 

mek • te,ebbüsüne girişmişler
dir. Bolnlular genel seçimlerin 
yapılacağı 2 mayıstan bir hafta 
evvel. 25 nis.an pazar günü ken 
di illerinde milletvekili için D. 
P.. C. R P. tarafından gfüte
rilen adaylarla müstakil aday
ları bir top:anuya davet etmiş 
lerdir. 

Bolulular tarafından tertip e· 
dilen bu toplantıda biltiln mil
letvekili adaylariyle kendilerine 
oy verecek olan seçmenler ara
sında memleket meseleleri ve 
programlar açıkça rnllnaka~a 
edilecek, kar~ıhklı sualler so 
ruıacak \'e milletvekili adayla
rının neler yapmak istedikleriy 
]e seçmenlerin memlekette ya. 

Afyon D. P. adaylarından Dr. pılmasını arzu ettlkleri büıtin 
Saip Özer 

Parti toplanh lan 
AN&.\ 

Akhisar. !?O - Dun saat 13 de 
llanisaya bağ!ı Turgutlu kasa· 
basında D.P. liler bUyük bir mi
ting yapmışlardır. Söz alan ha· 
tıp '.cr arasında bilhassa Fevzi 
Lütfi Karaosmano~ıu ve Samet· 
ağaoğlu ile l\luıaffer Kurban
oğlu iktidann 4 yıllık icraatını 

. 
(De,amı Sa: ; Sü: 3 de) 

----1)-

lstanbul D. P. 
Adaylarından N.A. 
Bezmen'in demed 

me:ıeleler müzakere edilecektir. 
Boluluların bir çeşit forum o-

larak yapmak iııtedlkleri bu 
<Devamı Sa: 7 Sü: B de) 

Prof. Dr. Artbur H. Compton <Solda) dünkii konfnansta İstan 
bul "Üni\ittrsitesi Rektörü Profesör F.ıi.hir \'eniçay ile bir arada 

ADlerika'lı aliınler 
konferans verdiler 

Prol. A. H. Compton, «Harp, bütün beşeriyeti ve 
. insanların meydana getirdikleri kıymetleri 

tahrip etmektedir» dedi 
Birkaç gündenberi misafire· j ni\'ersite Rektörü Prof. Dr. Fa

ten ~hrimizde bulunan Ameri- hir Yenlçay, Profesörler, Tilrk 
ka Atom Ara§lırmaları eski di- - Amerikan Üniversite:iler Der 
rektörlerinden ve Nobel Müka- neği ü~eler1 ve davetliler istirak 
(atı hamili Prof. Dr. Art.bur H. etmişlerdir. 
Compton, dün saat 16 da tini- Profesör konuşmasına türkçe 
\'Cr:.ite merkez binasının üçüncü olarak ~inşallah Türkiye \'e A
katındaki salonda münakaşalı merika dünyaya sulh yolunu ıôs 
bir toplantı yapmıştır. tersin.• diyerek ba~lamış ve ken 

.-him ve tekniğin bugünkü in· disinin mil.spet ilimlerle istigat 
kişafının insanlar arasındaki mü eden bir adam , ıfatiyle insanlar 
nasebetlere tesiri ne olacaktır?» arası münasebetlerle ne alakası 
konusunda yapılan toplantıya Ü (Df'\amt Sa: 7 Sil: 6 da) 

Demokrat P:ırr tarafından 
f ol3nbuldan rnillf'l\ ekili adayı 
~ösıeri'en sanayici Nazım Ali 
Bezmen ile dün bir muhabirimiz 
görü~müştür. 

İki bine yakın işçinin çalı5u. 
?ı kumaş fabrikdına sahip bu
lunan Nilıım Ali Bezmen mlllet 

(Devamı Sa: 7 Sü: 3 de) 
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var 
sız bu satır· rı l'AZAS : ~ ılmi dcğı', folk 

!arı okur- 1 loru da Sark 

ken, Kardeş Prof Dr A s ""h ı v·· ı mılletlerine \e 
tran'da Şar- • • • il ey nver bu arada mem· 

:~~ı;e en d~~= Ordınar) üs Profesör leketımize de 
nufuz etml tır. 

yük ilım, hekim ve fılozl)fu miyi iyi bilir. Yıldızların gece Onun tercumeiha!ınin tahrifin 
Ebiı A i Sina'nın Bininci yı ı görünüp de gtinduz gönınme· den husu e gelen oHikayei bCı 
ihtıfaline davet edi'en heyeti· melerini en doğru o yazmıştır. A'i Sinan ve hak naı.arında 
miz Ord. Prof. Dr. Kazım is· Zamanın fizik illm!erinde de İbni Sina efsane.eri tamamen 
mail Gürkan Başkanlığın1a en ileri bir ilimdır. İbni Sini ilmi bir hüviyet \e mazhari~e· 
Prof. Dr. Feridun Nafiz. lJz'uk dın iılimıdlr de. Bazı sure ve te de kavu:ımuş sııyılır. 
Prof. Ahmet Ateş ile birlikt~ ayetlerin tefsirini )"apmıştır. Bundan iki sene önce Bağ· 
Tahran'da toplanmış bulunacak Hukuk ilimlerinde de )ektfı· dad'ta İbni Sinfının ~lahracan'ı 
tır dır. Zamanının fakihlerinden· tamamiyle :'llil:etıerarnsı bir 

Resmi davetiye:erimlzle gön- dır. ince şiirdir, manzum eser- kongre gibı tes'id edildi. Bir 
derilen programa gore bu ihli- !eri vardır. Hissi mahiyette pek he~et halinde orada da Ord. 
!alin 4 safhası vardır. l) Tah· güzel eserler ortaya koymuş- Prof. Dr. Kiızım İsmail ve Prof. 
ran'da açılııı merasimi. 2) İ'ml tur. Ahmet Ateş ile bır iktc bulun-
top'antılar ve gezintiler, tet- İbni Sina zamanının bütun muştuk. Geçen sene de Mısır· 
1dkler, z.ıyaretler ve ikramlar. Pim'erine vakıftır. Ayrıca ok~- da İbni Sina Komıtesı Bağdat 
3) Ibnl Sini'nın medfun bulun duklarını tamamen aklında ıu top!antısının kitabını neşretti. 
duğu Hemedan'da, yeniden 'e tacak milthiş bir hafızaya sa· Bu bir hafta içınde de mcd-
büyuk bir abide halinde in~a hiptir. Yalnız dünyayı değil, fun bu:unduğo \ e İbni Sinft-
0 unan muazzam tiırbesini z!- vemafihiyı da iyi bilir. :sun- nın çok sevdiği Hemedan'da 
yaret, 4) Hemedan ziyaretin· lara rağmen ·Ben kılı kırka merasımle muauam \e abidevi 
den sonra tekrar Tahran'a av- kadar bi'gilere sahip o:dum, türbesinin küşad resmi yapı· 
det ve orada kapanış celsesin· fakat neticede bir şey bilme· 1acak. Bu da onun aramızda 
den sonra Yeda ile herkesin c!iğimi bildim diyecek kadar bugünün ilim adamı olarak 
yerlerine dönmesi. te\'azu göstermiştir. bulunmasının isbatıdır. 

Bu toplantının en ;üıe: ta- İ Tıp, ~Uphesiz ki bugün İbn! 
•af'.arından blrı· de 1·bni Sı'n", bni Sinl belki kendi noktai • " Sini'nın on hicri asır önce bı 
tıbbı ve felsefesiyle me~gu! !nazarına. ı:?reşdoğk~tu olarak ev· raktığı gibi değildir. Çok esas· 
.. I ı'llet•.erarası .. lı"mlerin bir )•e- enmemıştir. ar a tamamen . d ~· ii k d" · · • . 1ı ve hayır'ı inkısaflar var ır. 
re toplanmıs bulunması ve hep ·en ısını ılme veren:erın ço- Fakat bu kadar zaman gecoıe· 
O buyilk d"h'ı üstadın eserlerı· {lu beklrlığı tercih etmis!er· " d t sine ve bu kadar terakkiler oı· 
ve fikirleri üzerine konU''"lma ir. B\I, belki bnl Sini'nın ta- b k d il h •ıdır. ~- azzuvu için IAzımdı. Zira bir masına rağmen u u ret e 
.., d kımin ana fikirleri \'e prensip-

Şüphesiz ki Şark ve Garb'ın yerde duramıyacak derece e kt d O b' 
ük k kk çok dolasmışur. Dolaştığı yer· !eri gene yaşama . a ır. ır 

en Y se mlltefe ir hekimt !er de hep bugünkü İran saha· cok hususları, on asır önce, bu 
ve hlkJmi olan İbni Sina'nın . ._ gunün adamı gibi dü~ünerek 

'·efatından bıımine kadar bı"n· sındadır. Ve yine .ı.ran toprak- 1 -..- ı df d yaı.mıstır. Bu cihet e eser'er n 
den fazla Hicret senesi ı:eç· arında me un ur. den hiliı istifade etmek milm· 
miş bulunuyor. Fakat onun bı· Bir aralık belki zorlanma ne- kündür. Aradan bu kadar za-
raktığı eser!er üzerinde ince- ticesi siyaset hayatına girmiş, man geçme:.ine rağmen lbni 
lemeler yapmak bir kişinin kiı· her :ıeyde sebat gösteren İbni Siniı'da daima yeni şey· er bul· 
rı değildir. Zira onun buluşları Sini siyasete atılmanın çürük· mak ''e ona ait yeni ~eyier ko· 
gerek tıp ve gerek felsefe saba· lüğünü görerek kendisini ye· nu~mak daima kabil olmakta-
sında ya:nız tarihi bir malzeme tiştirmenin yolunda ylirümeği dır. Aramızda taze bir ruh ile 
olarak ele a'ınmaz. üzerinde tercih etmiştir. daima ) asıyan İbni Sıni'nın 
durulma..~ı kap eden bugi.ın için İbnl Sinl ite biltün nullet- hatırasını ve hır ka idesınrle 

B·ahar ve 
hazı rhkları 

Çiçek Bayramı 
devam ediyor 

1954 Bahar \e Çiçek Bayramı Tertip Komıtesi dün öğ

l~den sonra Gül hane l'a• kında top anarak hazırlık çalışma a· 
rına devam etml;'ir. U~h .. !' Bayramı 'münasebeti ı'e 22 J\la,>ıs 

ı'e 31 Temmuz tıırıhlcri arasında İ tanbuıa ge·ecek turıst er 
bıı~ ram bürosuncan a • acakları be'geler'e kara \'e deniz yo:-
1arında tenzi'a t ı bir tarifeden istifade edebilecek erdir. 

Ayrıca !ıalka ko'av!ı\ o'mak üzere bu sene Bahar Bay· 
ramı biletlerinin, .,ehirdeki bütilrı sinema, tiyııtro gişeleri ile 

tp&m\ay, otııbiı' bi "iç: eı; \asııası i e sattırılma~ı kararlaş

tm :nıstır. 
P:-:-kta. Bahar Bayraını için bir çok tesis erin kurulması· 

na baş anmı tır. l:hı ırıe~tır-cla bir banka ıııansı. bir posta telg
raf \'e telelnıı merkezı. ılti lokanta, bir gazino, ~ıırk kahve i 

'L semaverlerle servis yapaca!t bir cayhane. tatlıcılar, paz.ır 
::;erı, p3narır Ye ıkısı Auupadan ge'ecek Luna Park kurul
maktadır. 

Bir adam devrilen 
Kamyonun altmda 
Kaldı 

Konak oteli 
Yangınm·m 

Tahkikatı 
Eylip'tcn Küçilkköy'e ·gitmek- Tarabya'da yanan • Konak o o· 

t7 ola~ l\lehmet Yıldırım idare- leli hakkındaki tahkikata devam 
s.ındekı 3469 p'~.~ah kamy~n Çu 

1 
e?i!mektedir. Şahitlerin ifadeie

k.urceşme mevkıınd~ devrılmir rını aran Sarıyer Savcı 5ı Tarık 
tır. ':ol ~enarında, fıdan:arın dıp Pepeyi dün de 23 kışiyi din'e· 
l~rinı düze:ten Cafer Genç. de\'- miştir. Yangın yerinde kalan 15 
~ıleı: k_amyonun. a:tında kalarak metre ytiksekliğindeki bir duva· 
olmil5tur. Tahkıkata ba~lanmış· rın yıktırılmasından sonra, ehli-
tır. vukuf heyeti raporunu verecek· 

Ucuz kıyafet b irincisi tir. Yangının cıkıs sebebi bu ra-
istanbul Kız Lisesini Bitiren· porun verilmesinden sonra an

ler Derneğinin geçenlerde Bele· laşılacaktır . 
diye Gazinosu salonlarında ve· A}Tıca Emniyet 1I nci Şube 
rı:en asure balosunda en ucuz. l\ludür l\Iuavinl Abdlllkadir Gö· 
en guzel kıyafet müsabakası ya- nenç de dün Tarabyaya giderek 
pılmıştır. Bu müsabakada 8,5 li· tahkikatla meşgul olmu~tur. 
ra)a çıkan yemeni elbisesi ile Bir §Ocuk boğuldu 
birinciliği kazanan l\Iuezzep 
Erkmere hediyesi o'an İta'y:ı 
eyahati bl'elini, Dernek başkanı 

Didar Çağlayan diln vermistır. 
Ayrıca 23 :Nisandan itibaren 

bir hafta bu elbise Beyoğlund:ı 
Olgun !asma Enstitüsü vitri:ıle· 
rinde teşhir edilecektir. 

Kocamustafapaşa Bezirg6n O
daları sokak ~4 numarada otu· 
ran İdrls'in 6 yasındaki kızı 
Zerrin Uçak ev·erinin arkasın
daki kuyuya düserek boğulmu -
tur. Zerrin'in cesedi kuyudan 
çıkarılmış, tahkikata başlanmıs
tır. 

Ye$İlköy ;\leteoroıoji j,. 
ta yonunun tahminlerini' gö
re bugün ehrimiı \e twa· 
rında hava umumiyetle hu· 
lutlu, ~onraıarı me\7İİ )ağı:,
ıı geçecektir. RUıgtırıar gu
ney batı \Önlt>rindtn orta 
kuvvette e rcek; hau sıcak· 

1 

lığında ılıinf' ni heten bir 
değişiklik olnııyııcaktır. 

Dünün en yiık~ek hararet 
derecesi + IG, en diişiik +9 
olarak kavdedilıni~tir. 

Bir adam 
Eski kansmı 
Bıcakladı 
Kandil i'de oturan Huseyin 

Coşkun, Perakende sokak 16 nu-1 
marada oturan eskı karı ı Ali· 

i ~·e'nin evine giderek barı ma 
teklıfinde bu 1unmuş \'e bu yüz
den aralıırında mUnaka~a çık

ı mıştır. ~Iünakaşa sor.unda bıta· 
1 ğını çeken Hüseyin. A i) e·~ i iki 

Bekleme . tııJ1 
Arapların .El 111 

~eddü minennar•fı!t 
• beklemek, ate~t~~eri 
lidır• di) e bir .o 
dır. 

Dogru bir ~ö1dıır·~ 
Hastayız. Doktor• j-1 

Bekleme salonunda ~ 
boc; kalmış tek ·:~ri 
ıli iriz. Ha tanın O' 

;.ı girer. torun o .. asına s ir 
Jar u1adıkra uıar. S'P 
nırız. Bizden onre ,.,, 
nıış daha on ııad' ti' 
İnsana saatler gıbl_~f)l
lt'n dakikalarca be~ad~ 
bekleme ateşten ş 1111 

Sarımız. trıı ınt 1 '. 
·ııerıt· 

K k h b 1 
tır. Drrbere gı 'dif 

iicii a er er ıı:ilıi giin (uınartl'' '. g 

1 

kimse .de rumart.~· 1Jllt~ 

~·erinden. kendıni de karnından 
yara'amıştır. Yara'ı' ar Numune 
Hastahanesine kaldırılmı.. tah· 
kıkata başlanmı~tır. 

--o-

~---- l{• '-ku"m olan ı;a.;ını başını dıi•UJI ~! * Blr ha!tadanberı hulı:Ometlmlzln l'l-SI ·nd•• 
dAvetll&i olarak ~hrlmlllde bulunan • yundadır. Diikk;J l1''r 
ı3 ö rene! •e 5 (ijtretı:nendcn tnUte· lşç'ıler ter.ilerdf'n bir~ ~a stff ./ 
ı:kkll Ir.ıklt mıurırıer. bu;ün bera- oturur, bir 1urlU ı f'_ 
btrlertnde Mlllı qıum MlıdUrlUtü 'B kl diliıJlı 
ilk ~ret.m tdtış eetı Mu&llhlttin Ok felmtz. e e bir 
yay oldu u halda izmtre ı:ntıı.evec· An1'ua .'\Jansı irınde sarımızın ı;•I~ 

J 

clhen tehrlmlzden arrııacaklardır. rlaha uz.adığını. sa"'" * sır t>ro6f•m dahııtndc ynpılmak Ankara. 20 - Bir müddet ev b" armak daha ,. 0 
la olan llli:ol:ulların 41 ıncısı Kaz· vel ~ehrimizde kurulan işçi a. ırh Pb k ı rı ı. il 
lıçqme zı:va Goıı:atp Okulu d ın ıe a ına apı ı t öaylarını deı.tek'eme komitesi a ı ~ ddt ...ır gaııt 17.30 da törenle açılmıştır. eme. ateşten ,.ı ..... ,~· 
Kalabalık bir d vetll ve halk kut- le) hine Sa\cılık tarafından acı· Elbi e yap~ıı:~ ~ 

ıuının hazır buıuudu~u törene ~- lan danya buırUn şelirimiz Dör 1'erzimız prou 1çı ıı114 
ttktAı M•r•ı)!a başlanmıf, ö~rcncllcr dllncü Sulh Ceza Mahkemesinde Jt• 
ve başötretmenln yaptıkları konuş· saat \ ermiştir. . t .~ 
madan aonra Vah ,Ookay bir ıı:on~· bakılmı;-Ur. aksatmayız. F:ı1'• Jı 
ma yaparak hayırlı olması temenni· Davada :.axcılığın iddianamesi h:ıkınıı ki pantııl011 .,tli 
ııı:vıe kurdeleyi ıı:eamışttr. okunduktan :.onra komite il)'e· k · h .. z et"•• * Mllll Eıt\tıı:n MUdflrü HRrruııah er -et ı e enu . ı;ı1" 
orsün bıışkanııtında dUn bir ı..p- terinin sorgulan yapılmış \'e gelmemiştir. Terıı d' t/. 
ıantı )·apıtmıt •e oıeı e"ltim hu1.u· müteakıben de komite avukatla· ler: .('ırak ba9~ 11ıt 
&unda b12:ı karnrıar alınmı~tır. 'l ı;.p- rı müdafaalarını yapmı !ardır. yor. Her i$ b.itnıı~>tı 
ıantıya, özel ~~itim mUdUr )ardım· 1'-ll"'ı 
cısı, :rııt~tırme :rurtıarı mUdıl;terı l'\eticede cemiyetler kanunun yor . Beş dakıka 11 dl 
-e yetiştirme yurtları mUfettışıerı de ikınci maddesine aykırı olarak lil' ... Be;i dakıka• 0 

1 ~ 
ıştırtı; etmişlerdir. nizamname hazırladıklarından do ~arıttı saat. bir ~a: ~t * ı.ııııı Eiltını MUdlırlUl\I Külttır la'i.·ı kurucuların ıo lira para ce çuk saat. .. nu br1' t 
hlerl MudUT Yanlımcıaı Ce!Al KOi:· .i 
tuna. dün E:vilP bölıei1 ııt.okull:ı.rı· uısına çar-ptınlmasına Ye sa\·cı· te11. iddetlid ir._ . ·tt fT 
na giderek tetkıl:lerde butunmu·tur. lığın kapatma talebinin reddine A~ıkız. ·e\'gılı \ıt., 
* Dün Batıkhane)e 20 tıın ı.;110 karar \'ererek dava sona ermi~· vuıa~mı 11. Fıı1<ııt11.;~1 batık gelmiştir. Bunun beş blıı ki· ti nun evine gidebı ı P" 

ıosu kalkan, ıo bin klloıı-ı u•kun- r. b·)ir 
ru, s bln k1l06U ceıltUdlr. Kalkan bıZJm e\·e gele 

1 
• ~· 

b 1 . . b" i ~·· ıso ııe 22$: ıı•kumm 50 ile 10 l.:u· T.M .T.F. Kı rıs top antısı ıçın ır umum • :'Sf 
ruş aruında toptan satılmıştır. binde. Ja bir traııı' ııit * Tahtakalede dolatırten fUphe c bugün yapı lıyor gında veyahut dil ı, ı 
dller~ıc tızert arar.ilan Şükrünün ce tahanede bulucacd11.~ binde 60 gram esrar bulunmuştur. ~ p• 
Sanık hakkında takibata başııı.na:ııt- Türkiye Mi 'li Talebe Federas. bekletmiyf'lim ~İ'~ı fl' 
tı'.; tinıveraıtecıen Hrllen şebekeye yonunun hazırladığı Kıbrıs GÜ· dakikasınrla l(İ tı dt 
aahte mllhllr ve ımza atarak bele· nü bugün Taksim Kristal Ga· nazeninim gf'lnıt ltıl' 
tllye ot.obUalerlnde ae:vahat eden Ab zinosunda saat 15 de yapılacak ı.ıet. gelmez ıle f!t' ııt• 
dUlkadir adındaki cenc, &uçuııu yu. tır. ınt1 de gtlmf'7. Hıl 
kalanmıştır. s:ınık hakkında takt· atf'~lt'n ciılrlf'tli ıl .ir· ... ~ 
bata başlanmıştır. Toplantıda Grneral Fahrettin " 1 ~· * Balmkö)de oturan Aadls Dal· Altay. Doç. Dr Dervi~ :\fanila· Bütün b u kafll 

Va i Prof. Gökay dün sabah yan t.arakotn ı:nüracaatıa 12982 pltı· de. Doc. Dr. Abdülkadir Kara. lerr bir y1>ni~i elıl~~f 
beraberınde Emnıyet :'lfüdilrü sında sanat öne m lid ir» kalı ıaksı şotortıne bozdurmak ıçın han. eskı kadın milleı\'eki 'i Ha. vafığı. muhalifi: tıı ,rıli 

bile y~İıi sa) ılarak hılgitere !er iftıhar ediyor. Umumi Tıp söylediği gibi • Yiiksekliklere 
sahip olduğu ve punları bin se- tarihinin IIipokrat ve Calinos- yiıce:en aziz ruhunu Uzimle 
ne önce ortaya ko~duğu 'ö· dan sonra ücUncü bir manzu· ve rahmetle anarız. 

Valinin tef t is le ri 
« Türkiye'n in kalkınma-

ınuavıni Orhan Eyüpoğlu olduğu f T Ü ~r· t verdıaı 50 lirayı alarak kaçtııııııı ld 1 c rar-111, partıliSI p •• · . · " ımar Fakü'tesiv1e. dla ctmı tır. sanık şoför Esat w.ı:a ~ene I gaz. Behçet Kemal ağ. , 
halde Kadı.köyde yapı'makta 0 • Güzel San'atlar Akademisi Mi· ıanmış. tahkikata ba ıan~tır. lar. İffet Hal•m Oruz ve Talebe maHs 1954 dii ,.t ''ıı-
lan Kurbağalıdere köprüsünü, mari bölümü öğrencılerı arasın- --0-- Bırl kleri temsilcileri konuşa. beklhoruz. YalnıJ 5ı6,ı 

rü'ilr. menin günesidir. Onun kitap-
İbni Sina ya nız hekim ve lan bulunan memleketler en, ,... ~ 

yalnız filozof deği:dir. O biyo· değerli bir hazine) e ahip ol- 1 l 

lojıye cınden v kıftır. Jeoloj:. :nuşlar demektir. Bu cıhetle ı ia DlW~ ~ ~ lnsaatı bir ha)li ilf'r emiş o'an da tertıb edilen •Türkiyenin ikbal an ı ldı caklardır. lt>mt itin Arııbın •.iti' 
Moda asfaltını " diğer yo:'arı k l •· ıı'•ı .. ti teftiş etmiştir. kıılkınma ınna teknik mi, an'at i Toplantıya htıklAl marşı ile *' ıme ıokleme.. ııttstl ' 

yi gayet iyi bilir. Dağ'arın te- Istanbul kutUphane'eri onun l f 1 
§ekkülunc dair ruızariyyesi bu- mu\'affak eserlerinden mute· ı · 
gun de muteberdır. Aynı za. ad.~it n~shalara malıktir Yıne .·ı ı~~ 
manda astronomdur Bunların muıe'enmızde onun guzel mın _ _ _ _ _ _ _ _ L 

Bundan sonra Ya'i. Kadıko~· ır. 1 önemhdır? .. konusundaki !"l'iı ı Pakıstan'ın bu~ük şaır \'e mil· başlanacak ve toplantının so- ~R~ htkleme. ::eııidil. 
;naz.arma. ı:ıderek vatandııı;larla nazara dün saat 16.30 da i. T. ü tefekkıri Dr .• luhammed İkba.'- nunda Tak•im abidesine b r teşınden de ~ı S~' 
gorusmuş, yaş "' kuru sebze konferans a'onunda yapı'mıştır ın ô ümUnun 16 ncı yıldonümu çe•enk konarak toplantı) a 50n Scıduf1 G· . l da\an4ığı astro OJı \e astrono- yatürlerl vardır. Onun ya nız 

Yeni tahsisler 
Anadolu AJansı 

Ankara, 20 - Ekonomi \e Ti· 
caret Bakanlığında tebli~ olun· 
muştur: 

-----'~ . . 
iRTiHAL 

Hicabi nınr. CtlAl Dine. l'ıt• 
l'J2t nınc'ln babalan. Abdu lkoı• 
dlr Atabay, ııa:rrrttln TUruı:r'ırı 
kayınptderlf'r l Denılr oın ~'ln bll 
yilkbabası ti:lllJ esrarından ~usa 
zade 

MUSA KAzm Dl~Ç 
ı9.4.19S4 tarlhlnd., Kllll'te lrtI· 
bal f':rıemh "f' cenauıl mera• 
ıtml., kaldınbrak aile meurh· 
tına defntd llmlttlr. l\1rrtıuma 
rahmrt dllf!fkl'n l tdrrll allele· 
rfnr tiılT•tlf' rlınlı.1 ıu nanı. 

Yurdun imirı bakımından çok 
lü~umlu bulunan kereste. çimen 
to ve demir eıbi inşaat mal'Zeme
sinde E. P . U. ıçl ve dı~ı memıe. 
ketlere zaman :zaman yapılan tah 
sislere ıltveten, ahiren E. P. U. 
dı~ı kllnnili memleketlere 15 
mi'yon liralık tahsis yapımış '>e 

bu defa da 15 nısan 1954 günü •••••••••••• 
ak~amına kadar E. P. U. mem-
leketlerı için vaki u:zun vldeli le. mer'i dış ticaret rejiminin 
kredili demır ithalAtı talepleri· iV sayılı ithal listesine giren 
ne 10 milyon Iırahk ithal mü· pamuk'u mensucat icin T. C. 
saadesi \'erllmlştlr. Merkez. Bankasına 30ll2.1953 ta-

A)TlCa müsaadesiz olarak ~üm rihi itibariyle \'&ki ta'eplere 15 
rUklcrlmize ietırilmis bulunan milyon liralık tahsis yapılmış \'e 
demirlerin de ithaline izin veril· bu hususta mezkur bankaya ~e· 
miştir. rekli talimat verilmiştir. 

:Su surette, rn54 yılının ilk \ "eni kah\ e tahsi::.lerl 
dört a;>ı :zarfında muhtelif tip 
inşaat demirlerine verilen ithal Ankara, 20 (A.A.) - Ekono· 
müsaadeleri tutarı takrıben 45 mi \'e Ticaret Bakanlığından teb
rnilyon liraya baliğ o makta ve !ığ edilmiştir. 
bu miktar, 1951-1953 SPneleri İstanbul gümrüklerınde me\
yılhk vasatisinin vuıde :;o fe\ • cut kahve'erden 1000 çuvalı ye· 
kinde bulunmaktadır. niden İstanbul Vali iği emrine 

Keyfiyet a'Aka ıların dikkat \"erilmiş, ayrıca Bilecik. Boı u. 
nazarına ar:zolunur. Edirne ve Ordu viliıyet:erine de 

munzam tahsisler yapı mıştır. 
Pamut.lu mensucat Diğer taraftan, getirtilen kah-

Anbra. 20 (A.A·) - Ekono· velerden bir kısmı bir hafta için 
mı ve Tıcaret Bakanlığından teb de gümrükterimizden çekilmış 
Hı edılmlstir: o'acağından, vilAyetıere yapıl· 

Çekos:ovakya, ispanya, t rail. makta o'an teHlata devam edi· 
Macaristan, Mısır, Polonya ve leceği ::.ayın halkımıza duyuru· 

;Y:.:u:!:g::.os::l:.avy:::.::a::d::an::_!.i t;:h.~a:.:.::fı:..t..:m:.:.:..:..ak:.:.;s:.:.;a_d..:iy_-_ıu_r_. ------~·---

~ TİJRfiİYE liREDİ 

-

KADIKöY ŞUBESİ 

3 Mayıs Paza rtesi günü bütün s ervisleri i le 

h izmetinizdedir. 

1\ 

Galatasaray Kulübünün Aile Yemeği 1 
Galatasaray Spor Kulübü Ba~kan1ığından 

KullibümUı.un aile vl!meği 24 nisan J9S4 cumartesi gü· ı 
nü a pmı Tarsus gemlsınd e verilecektir. 

DAvetiyelerini almak i~teyen muhterem hamızın kulü-
bilmuze muracaat ctmelerir.i riea ederiz:. (4937) 

Mogoı Baka~ 
nının katli 

Münaı:arada Dlncer Eğri'mez. munasebetiy e dün eski Eminö· verılecektir 1V 
fıat'annı kontrol etmıştir. Günse\ ıı Akknn ve Erdem Talıı. nü llalkennde saat 16.30 da bır' · 0 :-.1 KELt~f~ ..... 

1ılüeakiben Prof. G~kay bera· d ··t kk" ·· · ı t K k Bı" r gaz"t'".' e go•· . .c. 

6
59 yıl enet bugun. 21 ni f an mu eşe ·ı G. s. Akademi~i anına torcnı yapı mıfi ır. onservatua r Tü r musı· " "' ..... ~. 

berinde su·ar daresi .Mudüril '!" · b" il il T. k" p k t K ··tu C ha"arı ~·rtl• i.,or:, <;an 12!15 de llhiıni hu· k -' ımarı o m ekibi san'atı. ur ·ıye • a an u. r e- • ' ""' ~ ı r 
k ümdarlanndan Geybatu olduğu ha'de Elma ıya gidere· Ynlı:ın l\Tilftüler. Se\lnç Tejü- miyetı tarafından tertib edilen k isi konseri 2 mu ı tan ;;o ıı 
öldu riılmü~tü. Abaka n a. ~u .tophlnn

1
makta olan k)'~nibbend~i. ment ve Engin Kongar'dan mü- top'antı~ı. cemıyet başkanı Ne· sar:.. · ~~·1'1'r 

nın vefatı iızerıne tahta çı- ısa e at arını ,.e es ·ı en ın teşekkil İ. T. Ü. :'l!imari Fakül- bil Batı bir konuşma ı'e acmı~. Konsen·atuar Türk musikisi .., ,. 
kan Geybatu'nun, uıun yeni yapılmakta otan dekantör- tesi ekibi ise tekniği müdafaa ı;nüteaki~cn Prof. Dr. Hilıni Ziya icn heyetin in :'\uri Halil Poy- ~ 
müddet Anadolucla kald ığı lerinl gezmiştir. 1 etmis'erdir. ü:ken, Jkba ' 'in fikirleri ve ,fel- raz ·ıida.'.·e~.in~.ed40k'ki2ş~lık kadro· TUTUM BA~~f 
\'f' )loğolların umuını uli- 23 Nisan gösteri eri Xetıcerle G. S. Akademisi 580 e sefesınden, Doç. ıır. Abdülkadir su 1 e onumuz e 1 

.J nl•an pa· 
liğini yaptığı i('in ~er ~tr Ankara. 20 (Hususi) - 23 Ni· kar ı'ık 661.5 puan'a münazarayı Karahan'ı da hayatı, şiir'eri ve zar sabahı Taksim Belediye G:ı Sermayesini ;.6r'tt 

ı k · ı b kazanmıctır. san'atından bahsetmlş'erdir. ı.•nosunda \'ereceği konseroı.. " , 
pat a veren 1 yan arı a an Çocuk Bayramının yaklaş· " B d p k' t b" Hicarkfır Kürdi m:ıkamından Haber aldığımııa .~ 
~!~~~aı~~k~:'1!aıta~~~l1i~1:r~~ mış oması dolayısiyle oku':arda- Neo Smirna Be le diye Re i- basıu~:ı~rı:oÖ~er. ai~~a~~~ si~~: eser'er icra edilecek, ayrıca Bankası Ttirk Anon1~09 
yıllarında tebeasını çok gıi· ki ba~Tam hnırlıklan i'ertemis s ini n teşekkürü !erinden örnekler ve terc~meler Mefharet Yıldırım 'e Muzaffer aktettiği fevkalade ·•t 
zel idare etmiş. Anadolu bulunmaktadır. vermış. Zafer Hasan da Ikba 'e Birtan tarafından da solo şar- Ortak arın ittifakı ~ il 5 
SeJruklularuıa kar 

1 
durust Vılfi;>et Maarif Müdürlüğünce Bir müddet ewel Belediyemi· aıt şahsi hatıralarını nak etmiş. kılar soylenecektiT. ı.ıni 1.5 milyon Ur~~ a 

' te kil edilmiş bulunan bir ko· ıın davet'isi olarak şehrimizi zi- . liraya iblağ etmiştir· 'I 
dananmıştı. Fakat onra la- · b tak" 1 t d tır. 6 h 1 k 1 k • ' l ' k •t n Tebrize gelerek devletin mısyon u husus ı çalışma a- )"are e en Yunan belediyeci e- Son 0 arak Behcet Kemtıı Çağ· ırsız ı , yan esıcı ı ,--TA sr , 1i 1,s' 

rı ikma' ederek tören programı- rinden Xeo Smlrna Belediye Rei !ar konucmu•tur. oldu ~ 
idare ını Hzirlerınt b ırak- · .,, .,, J9 r d nı tesbit etmiştir. Hazırlama Si Atanas Ka11 " os, \'a 'i Prof. !?l XİSA'.'° a~ ,4 
mış " ~e ahate almı tı. programına göre. bu yılki 23 Gökay'a aşağıdaki telgrafı gön· C .H .P . Piyangos u CARŞAi'lf ~ W 
Sarayın masrafları o kadar Nisan Çocuk Ba) ramı iki safha· dermiştir· tehir edildi Be) cığlu Yeniçar~ı caddesinde· A \' 4-GÜ~ 30--~~4' 
çok tu ki. devlet h:ı.ıi nesi da kutlanac~ktır. Birinci kısım· oGUzel lstanbuldan yur<lıımu· ki 3d3 numaralı ·Lüksu apartma· RlHIİ 1370 - !1'1;4~ 
Geyhatu'nun isrartannı k::r da 23 Xisan sabahı Ankaradaki za avdetinıız münasebetiyle, ora· 23 Xisancla c:ekıltcek o an C. nın 8 ot~ran Leyla e\·d~ bu!ı~n- ııı·cRt 13-,3 _ s.v ·,·

1 şılıyamıyordu. Ön Asyada madı~ı bır sırada 800 !ıra ıle ~ bütün i'k ve orta oku'lar zarer da şahsımıza gösterilen hilsnij !I. P. e~ya pıyango,u, afişlerinin! .. , . _ ,·11s:ı 
ilk defa olmak iızere kıtgıt ve U'us )fevdanında toplanacak· k:ıhııl, mlsafırperverlik, samimi il Se,.im .Kııru:unra propaganda muce\ herlerı çalınmı§tır. Hırı.ız ıı 

t 
"b . g· . · ı . ~ .. kt d ~ \BAII 05-

para ecru e~ıne ırı3ı mış, 'ar, bu meydanlarda yapılacak do t'uk hi rri ile dolu tezahiirat sayı arak ımha e<lilmesi dolayı· aranma· a ır. .::- lg 
bu da matlüp n eticeyi vtr- ÖGLE J2. • merasimleri miiteakip oku"arı· tan do' ayı zatıoli'erinize güzide ,,,ı~la 4 Temmuza tehir edilmiş· Sirkeci Yutaf Han 10 numa· İKİ:'oiDİ 16 ~O 
memişti. :Siha~et )loğol na döneceklerdir. Be edı) e azalarına 'e necıp İs· tir. Yüksek Secim Kunılu, tı Ku. rada avukatlık yapan :'llehmet AKŞAM ıs :;5 
beyler i Hülagiı Hanın toru Törenin ikinci kı,mı o'arak tan bul halkına gerek 5ah~ıma. rulunun kararını iptal ettiği içın Alı Karaözbek'in yazıha:ıesinrle YATSI 2o 3-l 
nb~ 

1 
Baydu'nun ~trad rında stadyumda yapı'acak olan gös· e ım ve kcrimem namına. ge· ,•t işler yeniden yapıştırılmakta· bu unmadığı sırada daktilosu ça· }1.~,1 ;; r}s_4.~K~ ~ 0;3:.22SS~ / 

ır eşerek tııhttan ın irmış· teriler ise. talebe'erin imtihan· rckse arkadaşlanm adına tüken- dır. Diğer yandan İl seçim ku- lınmıştır. ~#~) 
!er \·e Geyhatu'yu da öldur- •. 1 k · · "k kkü dt .. 

1 
'arı gôz önune a ınara şımdılı · mez teşe · r'erimiz.i \'C minnet nı'u D P üye t>ri aleyhine açı- ı Bun ardan başka dün şehri· t}&rf'lf'mlze sD~ 

muş erdi. . tehir edilmiştir. Bu gösteriler, tar'ığımızı sunmak'a bahtiya· lan da\·aya yakında baş':ınacak- mizde 4 hırsız'ık ve 1 yankesini- •• re imı~r bıısıl 
:;::::::::F:·.::F:. :T:Ü:· :ı.:B:f::~:.T:Ç:':l :..~ır~a~)~ıs~ay~ı~i~ç:e~ri~sı~·n:d~e~y~a~p~ı~Ja~c:ak~t~ır~-~r~ım~·: ............................. ...;~t~ır~ ....... ~ ....................... lik~,~·a~k~·a~>~t ~d~a~h~a.o~·~m~u~ş~t~ur~·~ ... ...;;::'n::t:a~:~::~:~':l":':~

1

;::::;,.... 

Maryk programdaki kilçil1' 
mUstatilleri renkli kalem:e do: 
durur:.en, •İkinci kaptanın va· 
zifesio dedi ·Tamami)le kap
tanın yapmasını istediği 6eylc
n yapmaktır. Bir gemiyi idare 
etmenin yegane yolu da budur. 
Bana bir daha bu gibi müra· 
caatlar getirme Willie. Artık 
bu kadar yumuşak davranamı· 

1 
yacağım.J) 

M aalesef, SU:well yetmiş iki 
aat sonra Calne'e dönme 

di, fakat Kaptan Queeg döndli. 
Willie bu iki kotu haberi, 

gecevi gecirmlş o'duğu annesi
nin otelinde te'efonla ö"rendi. 
Elmasiye göbekli rahatsız etti
~i icin öz.Ur dileyerek onu te
lefonla aramış ve kaptanın sa
at sekizde yoklama istediğini 
bi'dirmişti. 

Willie uykulu bir ses e •Sim 
di oraya geliyorumıı dedi sonra 
ilh"e etti. • Stilvell döndU 
mü?• 
«Hayır cfendim.ıı 

•Aman Allahım:ıı 
Bahriye tezgahına 'ardığı 

zaman Caine'in mürettebatın· 
dan arta kalanlar. havuzun ke· 
nannda sıralanmış'ardı bi'e. 
Subayların arasındn sıraya gir 
di ve esne~·e esneye bekler· 
ken kahvaltı etseydi ne iyi o:ur 
du diye düşündü. Maryk ve 
Kaptan. Caine'den inip ge'irler 
ken bir kaç damla yağmur ser· 
pi di. Erler e as vaziyete geç· 

ti'er. Quceg yeni tras o:mu~ 
\ e yeni bir lacivert yağmur· 
luk giyinmişti; uzal.."tan taptaze 
gözüküyordu. Fakat yakından, 
gôz'erinin kanlı, yüzünUn sarı 
o'duğu ve yorgunluğu belli o· 
IU)Ordu. 

Sesini perçin ve kaynak. çe
kiç se·ıerlnden yükselterek 
•Sızleri faz:a tutmıyacağım, de 
di ·Bugiln Kalifomiyamızın 
güneşi biraz ıs'ak. Fakat, ta· 
mirat müddetinin kısalmasına 
rağmen hepinizin biraz. olsun 
izinli gitmeniz icin elimden ge· 
'enı yaptığımı bilmenizi iste· 
rlim ... Kötü talih ..• Biliyorsıı· 
nuz ki harp var ve her şey is· 
tediğimiz gibi olmuyor. Size 
mümkün olduğu kadar sıkı bir 
şekilde, kaçmamanızı tavsi)·e 
ederim. İz.in bir hal değil, hu· 
susi bir imtiyazdır ve eğer hah 
riye 365 gilnün 365 inde de 
\"C hatta 366 günlil o'an yıllar 
da da bir fazla gün ca•ışmanızı 
isterse, yapacak bir §eyiniz yok 
tur. 

Yani kimsenin $İmdi 5izden 
af dilemeye mecburiyeti yok· 
tur. Söy'ediğlm gibi ben elim· 

.. 

dtn ,eıeni yapacağım fakat siz 
sakın kendi kendinize izin ver 
meye kalkışmayın. Bnhriye si
z! maden ku>-ularında bi'e bu· 
lur ve Caine Hint Okyanusun· 
ela ise bile sizi oraya gönderir 
Onun i~in umarım ki hepiniz 
San f'ransiscoda eğ'eniyorsu
nuzdur - eh l\lr. l\laryk sırsık· 
lam o madan erieri koyuvere
lim.• 
Wı lie. Queeg'in yüzünde. 

Sti'well'in orada bulunmayışın 
elan dolayı hayret veya kızgın· 
hk ifadesi arı~ordu. Halbuki 
kaptan neşesini muhafaza edi· 
yordu. Erler kışlalanna döndü 
ler. subaylar da kaptanın arka 
sınd:ın ~ubay mahfeline yilrü
nıeye koyuldular. Wil'ic o sırıı· 
da Stitwell'in yan sokak'ardan 
birisinden kaptana görilnmr
den gelip. nöbetçi subaya gö· 
rünmek üzere gemivc cıktığını 
gördü. AsteğmPn dehsetıi mem 
nun olmuştu İyi haberi 1\tar· 
yke fısırdamak istiyordu, fakat 
ikinci kaptan Queeg"e konus· 
tul:!u icin bunu yapamadı. 

Subaylar, subay mahfelinin 
hır köşesindeki ko'tuğun eıra· 
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fında toplanını~Jar, Koka Kola 
içiyorlardı. Queeg yeni vaz.ife 
taksimatı yaptı. Keefer Topçu 
kısmı Amiri oldu. Wılli e mu· 
habere subay'ı!ına yükse'tildi 

Wi lie ilk defa olarak 'ienl 
suba) 'arı ) ak•ndan tetkik ~de
bi'di. Ac;teğmen Jorgcnse:ı. u· 
zun boyu. iri \C arı kıvırcık 
saçlı idi. Kısık gözlerinde ka· 
lın siyah ~erçeve'i g5zlük'er 
\ardı: yüzünde daimi olarak Ö· 
zür diler gibi bir tebessüm var 
dı Vazıh ~eki ' de kamburdu 
A teğmen Duc'ey zayıf ve bent· 
beyaz yüz'ii idi. Kız gibi hatla· 
rı. uzun, uyıf el eri \"ardı. Wil 
lie'ye bahriyeve giriş şartları 
onun ıamanmdanberi biraz 
gf'\'Şelilmiş gibi gc'dl. 

QuE'eg birdenbırc '.\laryk'c 
dönerek • Ha: bizim Sti lwell'i 
yok'amada görmedim... Orada 
değildi galiba.. dedi. 

:\laryk ·Efendim.' .. • diye Ö· 
ze başladı. fakat Willle hemen 
atıldı ıStilwell burada efen· 
dimıı 

Kaptan kuru bir ses!e: .Ne 
biliyorsun? Ya kaçmışsa?• de· 
di. 

Wi'lie daha faz:a :'ltarvk'e 
hitap ederek •Efendim Sti'· 
well' i yoklamadan hemen son· 
ra güv~rteye çıkarken gördüm• 
diye izah etti. 

Kaptan ikna olmuş gözuktU 
.öve mi" ıı dedi sonra ko tuk
ta~ ka'karken •Fakat yok'ama 
ya geç kalmasına da ebep ~ok 
tu, l\lr. l\!arvk. değil mi... Bu 
nu rapor edin.• 
Wı lie vaziyeti kurtardığını 

sanı~ ordu. Fakat Maryk: • F.fe:ı 
dlnı ben Sti'well'e yetmiş iki 
ı.aat iz.ın Yerdim ... deyince şa· 
sırdı. 

Queeg. şaşkın bir ha?de kol 
tuğa tekrar çöktü. •hin mi ver 
din ... :\'için yaptın bu isı'?o 

•Annesinin olmek üzere o'· 
duğuna dair bir telgraf ge!miş 
tİı> 

•Bana telefon edip iznimi jS 
temek aklına gelmedi mi?• 

•Geldi efendim .. 
•Peki niçin i temedin? Kızıl 

haç vasıtasiy.e telgrafı te) it et 
tirdin mi:' 

• Hayır efendim • 
• 

0

içın eltirmedin7ı> 
Maryk yUı:ünde hiç bir ifade 

ıaıı' 
o'madığı ha'de kaP 
) ordu. t lı'ı 

• PekalA diğer işler ıııı 
Mr. l\laryk iş proıt~er.4 
de? • •Kamaramdıı ~,1,ı'l 

Willie kendisi \'C 

tıtremekteydi . ııı• 
İkinci kaptanın tc• pl 

gırer girmez. kaptan ıı~ıı: 
.sıeve, bu Stilwell 
da ne oluyor?• . ışc' 

•Efendim bu mıl' 
vaııyetti • { l' 

•Müstacel vaziye~ıı•ç 
ğıldir. Derhal Kıt.l jjiil 
annesınin ö up ölrııe<lso~· 
ta o'up olmadı~ını ~oıO 
kati i:ığren. Pasifik ııt 
ğı i e basımı derde " ıı ' 
mu tu. .Hatırlı,·or~~ı f1 
~aıatını kop:ırdı!!'~dl ~ 
lş'er o zaman bııŞ 

()laryk şasırmı~t~·1 ı;tf 
ilk defa olarak hıılll 
itiraf ediyorrlu). tı't) 

Sı ., ı·· ı-s ~ • .. . ı we ın ıııı•· 1 
Bır diimrnci hiç g~ııtl~ 
llkede o~dıığıınu .~0 ıçill o 
dirmez mi? Tabii 11 ııı 

b···~·ofll ı~ karmadığını ı ı, ı-sli 
l:ıııh. ona. rlümen u rl3(' 
kendf kendine ksr& ııe1' 
itin çatmıştım o d: fi'' 
cımı be'3va sokara o!ı " 13en ..,, 
nazlık edhordıı· ı;ııı ır 1 
bl eri bilirim. Bll ctıt'l 
kliçilk ı;arezkar. b•· ııılı 
başetme~ini cok ;fi .,1111 ,,,,., 
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C ALTEMUR KILIÇ 
tıı,,,., k 

d . onf,ransında, ön plan * .Kanberra'daki Sond 
1 a. Btııd" ". . 
llllltak. Fa 1 vını m' elesi bu- 'lçiliği üçündi kitıbl· 
ltr ao1111 kat acaba müzakere- nin e i 8a,>an Petrov da 
lore'de n~, ilindi Çinide de, Anıstral,>a hükümetine 
ll~bi~ uğu gibi mütareke iltica etti. 

tt'k illi? * Birle mi l\Iılletler i-Aıııerik . 7 
lea•ı.ı a Dışı~ltri Bakanı Dul- lahsızlanma komi yo. 
aı11 son A•·ru uu.naa atom 'e bıdrojen auıt • Pa seyahatında, 
• Ve ~d, •· bombalarını kontrol et-.. ,Ya'd ~ n ı, Güney Doğu 
la a koınü · t mek me ele ini mu7a. 
r· 'lı birlikt nıs tecniizüne ker' edecek bir tali ko· 
~lı Poıkt e hıır,ket -ve Pasi-

lır. J.·a~a nıt t\~uunda ikna etmiş mbyon kuruldu. 
"lıı koııt bo)le bir anlıışmı. * lhrle~ik Am,rika Dışi•,-
de b· 'ransta batılılar lehin- Jeri Bakanı F. Dulles 1 
k ır ko müttefik 1!) mt'mlektt lt\\eıı 1• 1 teşkil etmesi 
e.ı. lht• · müme · ~ili ile Cin Hindi ''r 8 ıntalıne rağmen 
li .... rt1ilhlılır arasında han: me elesini giirü~tu. la ~· ar d • . ' ___ , _________ ., 

lllıa)·a . ahıhnde bir an· 
da bir larılabileceii hususun· 
rııııuıdı Prensip anıaşmasına va· 
ftra115 l a, batı tesanüdü kon-
~ esna . 

Silahsızlanma Tali 
Komisyonu kuruldu 
~irk.~miş Mılletler, (Xew '.erk), 20 Birle~m ı;; 1\Iillet-

ler ~.:ahsııl:ınma Komisyonu Ru ~anın boykot tehdidine rağ
men hidrojen ve atom silihlarırııı kontrotu meselesııı ı tetkik 
edecek be aza mem ekrttcıı müte~ekki' bir tfı ' i kombyon te;ı

kil etmı~tir. İngiltere, Fransa, Bırle ık Amerika, Rusya ve Ka
nadadan mütc.-c."<kil b:ı tali komisyonun kuru : ması hakkındaki 

in:;iliz takriri b're karsı 9 reyle kabul edi'ml · tir. Ru,,ya ale~ h· 

1 

te rey verm.i ~. Lubna:l \'C :\lı 'liyetçi Çin de mii~enkif ka' mw 
l:ırdır. Kom;s\·o, :ı Hınıl iftan Komiınist Çın ve Çcko,,' o\'akranın 

;ılınmasına dair f{us t:ık!'irı reddedilmiştir. Yalnız Ru~ıar kcn· 
d! tekFferi hakkmda leyhtc oy ,·ermiştir. Dlger on memlekel 
a cyhte o, kulla .1ını~. L:ı!ınıın ise müstenkif kalmıstır. Ta' i ko· 
mi yonun <'U na ~iınu ('alı~mal ar111a ba,:aması bck'enmektcdir. 

\"i:iinski tck; Hır_irı redrkrlilmis olmasının Ru~ıarın komi~yo· 

Et fiatıan mutemadi;>en 
yükseliyor. Xeden? 

İstihsal azlıgına mukabı11 talep fazlalığından mı? 

İhracattan mı? 
:->ı>ekıi lasyon ga} retlcrin

den mi? 
Ye daha ha ka iktı~adi 

~clıeplerden mi? 
Ha)·ır. 

195• demagojisıne gore 
tanbulda gıda maddeleri 

fiatlarının yiık,elme:.inde 
bir tek amil \"Urdır: 

rahrettin Ktrim Gökay. 
Anla~ııanı u ki iktısat 

ilminı bıle. demokra!>imize 
uydurduk. 

EC\'ET GÜRESİN 

Sovyef 
nı i~ lir:ı\ Prın i güç'e~:irecf;ğ'.ni sö.ylerni~lir. BaLJ de' cgeler bu· «ParlamenfOSU» 
mı bır bo; kpt tchrlıdı trlakkı etmışlerdır. 

S d • 1 -- Toplandı ovyet ıp onıatınııı A•i••rl•trd Pr~5~ 
• • • • l\losko\'a (Telefonla Londra-

/ •• 

Zlılabilir. 5uıda Pek kolaylıkla 

Ş~iye k 
llıiit adar baııu:a iki türlü 

F. Dulles 19 
Mümessille 
Görüştü 

eSI de iltıea ettı ya) 20 - Geçenlerde yapılan 
.., seçim'er neticesinde te~ckkül 

Üç Sovyet muhafızının nezaretinde Rusya'ya 
götürülen Bayan Petrov Darwin de uçağı 
terkederek Avustralya hükumetine sığmdı 

eden yeni So\1ey parlamentosu 
bugün Kremlin sarayında top
lıınnı t tır. Kürsüde Başbakan 
Georgi Malenkov. Dışişlcri Ba· 
kanı M. l\lolotor ile hliklımet ve 
komiınist partinin ileri ge!en 

KAZ..\DA:\' ~O~flA - Ankara'da Kızılcahamam yolunda bir ı..am)On kaza ı olmuş, ~okuıardan 
5 lişi ölmüş. 21 ldşl ~·aralaıımı tır. Resimde kamyonun kazadan onraki hali güı iilü) or_ 

l~lııtıtti:reıc, artı ileri slirüle
\ lttıı•ııı•d Bunlardan birincisi. 
llllık 'd • komünistlerin de is· 
~Ükfı11ıeu~'kleıi bir Koalis)·on 
S cı •tı d ~iması, ikincisi de, 

lllııı (it· aıresinden yukarı kıs· 
11~hir 11

1 
bul kısım Tonkini Kınl 

td 'ta ' . trı lconı.~ '~nı, Ranoi'yi ihtiva 
dır, 8ıını unıstıere terkediımesi
rtte4, t ardan ikisi de son de
~~ ectıı'hllkelldJr. lık ıekil ka· 
~~fı~t~~tlt olursa, Vietnam 
~lllıt1er1 e ~ok Ceçmeden ko· 
~i kici~ hikiın oluvermeleri, 
~~ bat kabuı edilirse de stra 
~:. llı~:.dan te is edilecek 
~ kııJı Çlni•nln ergeç. ta· 
ı;..~lııı 1 hildıniyeti alttna 
~ı. ~ııı~int•r edecektir. Veı· 
~! ... 1.nlstıere bu gibi taviz
-~tl( 01• mık son derecede 
b .. Clktır. 
Q~ ~ika 
Ilı 'eıki r )'Ol yok mudur? 

Anadolu 'fAıuı 

\Va hington, 20 - Çinhindi 
ve Kore mesele.erini gorü~mek 
iızere mahalli saatle 12 de Ame· 
rikan Dışişl eri Bakıınlı.ğında Fos 
ter Dulles ve 19 müttefik mem· 
leketin wa~hingtondaki tem:.il· 
cileri arasında cereyan eden mU· 
ı.akere l saat sürmüştür. 

' ' 'l>Cfatcd Prnı diğer idarecileri yer almıştı. 0-
Derwın (Avu:.tra!ya> ,. 20 -ı Jefonla kocasıyla ~örü~m~ştür. turumların bütii nhafta ~urmesi 

Geçenlerde A\'ustralya liüküme- Aynı uçakta Ru::ıyaya gıtmek- beklenilnıekıedi r. Pariamento
tine mühim ve::ıikalarla iltica e-
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te olan Sovyet elçiliği ikinci ka nun baslıca isi bu ilk oturum 
derek siya:.i mülteci olarak ka. tibi Kislitsin'e Bayan Petronın hafta:ıında. milli bütçenin tas
bulünü ısle,·en 'e talebi yeı ine .A\'ustralyada kalmak arzu~unu diki olacaktır. Malen kov veya 
getirilen S~vyet Biiyükelçiliği izhar ettiği bildirilince • İ!1a!1- ileri -ıelen diğer bir ı darecinın 
memurlarından Vladimir Petrov marn, onu karırdınıı • demı;;tır. önemli siyasi demeç \'ermesı 
un kansı Bavan E\'dokia Pctrov Kislitsin pofüin Ru:. kuriye- mümkUn o makla bel"ııbcr, muh 
da buı;:Un b~rada lıürri ~·eti sec· !erinin silahlarını almasının dip temel ,ııörü lmemektedir. 
miştir. B:ı~·ıın Petrol ıorla Ru~ lomati~ n_ıasuniyet!n i~~al! 0_ld.~- Parliınenıo oturumuna l\tos
\'aya götürülmekte o:duğu BOAt; ğunu ıddıa etmiştir. Kblıt.,,ın ın ko saatiyle 14 de başlamıştır. 
~irketinin Coostellation tipinde üzeri aranınamı tı. Sovyet parJamentosu iki kısım 
ki yo!cu uçağını terkederek A· Sydncy'den Darwin'e kadar se dan mütecekkildır: Birlik kon
vustrah·a hüklımetine iltica et· klz saatlik uçu~ esnasında uçak- seyi ve Milliyetler konseyi. Sa
ml~tlr. • Ba~·an Petrov bu karan t a baı.ı Mdbclcr cereyan etmiş- at 14 de B' rlik kon'ieyi toplan. 
Avu,tralya hükümetinin bir tem tir. Bir ara Bavan P.e~r~v ağla: mı, tlr. Bunu saat 16 da )lilli· 
ııilcbinin uçakta kendbine iste· ma~a başlamı · kendısını tesellı yeller konseyinin toplantısı ta
diği taktirde Avu:otralyada siya. Ye ızelen ve kahve ikram eden kip etmi~t ir. Yarın her iki te· 
si mülteci olarak kalabileceğini ho tes !\Iiss Bull kadının yanın· sekkül karma oturum yapacak 
bildirme:oi uıerine alm15tır. Bu daki Rus kuri~esi tarafından ko \'e bütçe mUzakere:eri başlaya. 
görüşmeden enet Avustralya Po Yulmuştu~. B:ıyan Petrov uça- caktır. 

.. f 

ııı~~~ ad bu tıkar yolu buıma· 
ff~tfıı ııru, nıUtarekeyi komi· 
lı • tı -in(~Oskova, Pekin( ve 
,.,ltdiklerın~ ın) de aynı ııiddetıe 
it l'tte1t b \'e nıuııasamata son 
dG ı l .;. ıııundukları yerlerde 

Top'antırı müteakip Dışi ' eri 
Bakanlığı söı.eüsü ba ma şu tet:
li~i te\-dl etmiştir: • Amcrikıın 
Dışişleri Bakanı Foster Dulles 
Paris ve Cenevreye hareketinden 
önce salı gunU. öğleyın, Kore 
cumhuriyeti ve Koreye Birleş· 
miş Mil'etler kumandanlığı al
tında çarpışmak üzere kuvvet 
göndermiş olan 15 mem'eketin 
temsilcileriyle görüşmüştiır. Bu 
top:antıda Laos. Kamboç ve Vi.at 
nam temsilcileri de bulunmuş· 
tur. Cene\Te konferansına ta
kaddüm eden bu toplantıda u
mumi mahiyette bir görüş :ea· 
tisinde bulunulmuştur. Bu :ıra
da Dışişleri Bakanı geçen hr!fta 
Leındra ve Pari e yaptığı k:sa 
ziyaret hakkında da izahat Hr· 
miştir. 

ıi~i Bayan Petro\'a refakat et- ğın gerisinde bulunan . tu\'alete Birlik kon-eyi bır sııat ıar. 
ınekte olan Ru~ların kolluk alt· gıttiği \'akit de bu kurıye ken· fında 5 mııddel ı k bır gündem 
larında sakladıkları silah:arını dini takip ctmi ve .dı arı çıkın· kabul etmiştir. Ru. bütçenin 
nl mıştır. Bayan PetrO\'U ıo~la ı:~ cıı~ a k~dar tu\ aletın kapısında sunulması. yeni b ı r meclis baş 
turmekte olan üç Rusun ı:ıtmesı beklenıı tır. knnlığı heye ti eç•lmesi. \'e 
ne müsaade edilmiş ve bunlar Gece. ho tc uçağın Nkları- ~imd 'ki biıkunıetin tasvibine 
Romaya müte\eccihen hareket nı söndurdliğli \'akit; Ruslar he- dairdir. 

lHERSİN Lİ.:\IA~I İÇİX - :ıuersin liman in~atı için -Aııkura'dan gönderiltn m11heme. 
lt~ıııııek~ Y ı amıladıklannı 
ij İitılat ~· ~elki de bilhassa 
fa;a ~ aı)( ~'ın. ilindi Çlnl'de- Dien Bien Fu'ya uçakla 
•·-~ trı Ve ekonomik men· malzeme atıldı 
~ "' İi~aVfııtrd• bulunulma· 
i'11'ttk diki statüko devam et- Hanoi, 20 (AP) - Dien Bıen 
1 ~t. ber~ ıaranti edilebilir. Fu kale:ıini on binlerce komunist 
t~ tııı ın •l~e. komünistlere. u Vıetminh askenne karşı ~lun 
~ •• ~tli1t Rd~ııl l'il' geçinnt'lerini ıamaııdan beri ce surane mud:ı· 
~Ilı d~ııney Doğu Asyada raa eden Fransız t.ırlıği km·,•e -
/•c•k der ına Ceçmeıerini sağ- l~ine bugiın yen ıdrn uçaklarla 
~lıııeııı,11'<'tde a31n tavizler malzeme aulmı tır. 
re 'lıı \ay dir. Böyıe bir fCY, Amerikan pılotıar tararın~.ın 

llııett btdlinıtslne yakın bir l::ultanılan Dakota \e ı<Flyırıg 
iL Boxcar. tipi ra .ıt uçakl:ınndan 
"'QlrQ k·· ınahsur kaleye parasUtle tonlar· 

' 0 rfezinde 34 lcifİ ca cepha.!!e. yiye~ek "e her ı;esit 
ı.._~ harp malzemesi indirilmiştir. U-

'l' --vguldu çaklar. düşmanın kesif uçak a-
~•hran 2() v;.r ateşine rağmen ödevlerini 

etmi !erdir. Dun ~ece iki Rus, men başuçlarında bulunan ufak )füteakibcn par amen:o ba~ 
Bayan Petrovtı adeta sürükleye lambaları yakmı~lardır. Ondan kanlı!:'ına Alexandeı Petrovich 
rek Sydney'de uçağa bindirmiş· sonra iki kuriye nöbetle~e uyu· Volkov adlı b'r idareci el kal
ler \'e hava alanında toplanan ka mu tardır. Fakat Bayan !'etrov- dırmak suret•yle •eçilmi ve 
labahk bu manzanyı görmüş· un gözüne uyku ı:irmcmı~ sık bundan sonra 4 daimi kômisyon 
tür Ka labalık arasında bulunan sık a~lamı tır. kurulmuştur. 11 azndan müte
ba~ kim eler kadının ru:.~a ".ım Ba~ an Petro\•un Darwin'de hür şekkil d15ı ~ l erı 'komisyonunun 
dat. ı:itmek istemiyorum • dı~e riyeti seçmesini müteakıo Sov- ba ına komüni t partisi sekreter 
bağırdığını söylemi. lcr \'e bu. yet Elçisi Xicoali Generalo\' dış !erinden :\fichael Suslov get iril 
nun üzerine halk kadını kurtar işleri bakanı vekili Sir Philip mhir. Dısi şlcri komis,·onuna 
mak için Rusların Uıcrine hU- !'.le Bridc'i parlamento binasında müel iı f İ'ya Ehrenburg da da· 
cum etmis ve bu kargaşal~kla ki makamında ziyaret etmiştir. bildir. 
Ba,·an Petro\· ayakkabısının te· Avustralya kabinesinin :Mosko Bi.rlik kon eyi toplantısı açı
ki~i kaybetmi-lir. Polisin mtida vadaki Avustralya elçiliği men· lırken . ba bakan .'.\lalcnkov. 
hale iy'e Ruslar uçağa blnmi~- 6uplarının emniyeti meselesini başkanlık kürsüsü gerisindeki 
lerdir. müzakere ettiği zannedilmekte- bir locanın ön ırasında otur-

dir. İyi haber alan kaynaklar hü maktaydı. Sırtında her zaman
kiımctin Rusların bir misilleme ki g ibi koyu renk dik yakalı bir 
de bulunmasından endi~e duydu bluı. blunuuyordu. l\lalenkovun 

"1 t?ind~ f <T.H.A.) - Basra ll:mal etnişlerdir. Havanın bu· 
~~bu'lllu t'cı bir deniı kazası liltlu olması da harekfttı güçteş
le 111'd•n kur. Bir motörie A· t,rmişs:? de, nakliye uçaklaı::ıı 

Olan 35 . uveyte götürülmek- h;maye eden harp uçakları duş· 
llt.e de l&çi, ınitörün batma- mıın mevzilerine üst üste taarruz 
larde bili~ dökütmüşlerd· Mo- etmişlerdir. D!en Ben Fu kale i 
~ Ulunan • ır. §İmdi 151 günden beri muhasara 
~. ql'tııtınu ı~Uerden yalnız &l!tındadır. Vietminh kuvvetleri . 
to li de botu " ittiye ka1an 3-i rJn kaleyi ele ~eçirmek maksa· 

Uçak Darwın'e ~elince etrafı· 
nı ıo ılablı polıs almıs ve bun. 
ıar hükümet temsi'.cbirle uça
ğa ııırerek iki Rus kuriyesi V. 
Parpinsky ve F. Jarkov'un si
lahlarını almı~lardır. Ruslar po· 
lıse şiddetle mukavemet etmiş
ler ve polis bunlardan birine gli 
reşte olduğu gibi kafa-kol yap 
mak mecburiyetinde kalmıştır. 
Rusların koltuk altlarında 32 ka 
librelik birer tabanca bulunmuş 
tur. Bundan ~onra Bayan Pet
rov polis refakatinde hükumet 
bina...ına götürülmüıi \'e orada te 

ğunu belirtmişlerdir. solunda Dışişleri Bakanı l\lolo-
A\'Ustralya notaı.ı tof \·e sağında komünist par-

Canberra. 20 (AA) - Ba~ba· tisi merkez komite~! birinci sek 
kan Robert Menzies, Sovyettcr releri l'l;kitail Krusehev yer al 
Birliği Bilyükelçiliğine \·erdiği u mı5tı. Malenkovun locasında, 
zun bir notada Madam Petrov'· ön sırada bulunanlar şunlardı: 
un A\'Ustralvada kalm:ısı mese- oe,·let reisi Klemenli V<>Toşilov 
lesini izah e·tmektedir. 1 ile Bakanlar Kuru'u ba~kan 

'\'ESİ sır.AHLAR - Birleşik Anıerıka kıtalanna atomla infilak eden iki yeni ılab H'rıldi
ğini blldirmiı:tik. Bunlardan • Honest John· dt'nilen \ e radyo ile illare ,dilen ( olda) ağır 
bombardıman roketi kara kunetıerinin deı.teklenme inde ku llanıımakta 'e 30 millik bir 
menzile sahip bulunmaktadır. •Corporaı. mnmi i de kara kun·etleriııin de tcklenmP.~ınde \fl 
düşman mevzi ve ikmal üslerinin bombalannıasında kullanılmaktadır. ·Corporal• mermisi-

~ la tarak ölmüştü.r. M.o· diyle üçüncü umumi taarruzla
~h·t11e {'t lakin bir havada rını ne zaman deneyeceklerini 
a(~tıdr en, ant 01 k bat htlirten emareler mevcut değil-

dı.r. a tahkik ıra ı11 dlr. Bu taarruzun bliylik yağmur 
at yapılma~- Ltr mevsimiyle beraber başll· 

mast mfimkun gorülmekıedir. 

~TUNLAR ~m~.g~~@B: 
liUıtt T · ki' d b" ıd ·· .. .. duklan fellketleri hatı.rlama. duşmanı şe · ın e o ugumu1 
ş hdırlar.:. ıaman, demokrasimize kar§t 

)o, .\Jt,\sı en bilyUk ve affedilme? suçu 
~ YENi ISTANBUL işlemiş oturuı. Çok h:ıkıı o· 

\eij1
clft Na !arak övündüğümüz disiplin!. 

~~ bııı1 dl ~ha müaaııe. SİNİRLERhlizt miti kaybetmeme•i ve sinirle· 
~)oltlılJarı Yerlerde J'&pılan DİZGİSLEMELİYİZ rimizi yatıştı.rmanın yo:ı~.rını 
,:__Ilı: leakid ederek mutlaka aramalıyn:.ıı 

ta "'V\'elki . M. Nermi eçlm propagan-
bıı •tbep 01 ilinkü ta&kınlıkla- dalannın kini ale\·Jendirmek AKŞAM 
~ı bir tak 3lllar herhalde ca- için delil. yurt davaıannın __ _ 
:ı.ıı;cıı.r. 8u~ Partizanlar ol• aydınlatılması için yapıldığı· !\IERSİN DE~OKRATLARI 
tliıflk belll d ar hem partile· ıu söylüyor ,.e diyor ki: GİBİ YAPllA 1·1~1z 
~ı:'".:'t tltiltl e memlekete kö. cSeçim güreşi; vatandaş hak 
~ dtAiı~!.'.!~n §ilphesiz far !arı uğrunda ı:irisilen en bil· 
~ltltt dl .... ır. Rejimin ve yük ,.e en şerefli bir ı:ürcş-
llİİıll!lttıas1nd rlik dilzenlllinin tir. Hakkını kullanan bir ,a-
l~rı llUı il&iU anhü sorumlu bil- tandaşı biı hanili hakla on-
'e • bet'e(f ktlınet makam ıemeye, yüzUnü, gözünü yara· 
lfe:tl&ın, ~ v.e kiınden ıellr lamaya, hatta kanını ~ökme. 
il' ıı.ı Yerı itbi tesebbllsıe~ı ye kalkışabiliriz? Kürsuye çı· 
~ lbiıiıı rıde Ön!emeyı kat:. kan propa,andacı bir vatan-
~eı. lı-ııe bu etı:nenıelidir. Akıl da~. sözlerinin. çok kere. din· 
l'a 1ı &öru &Un blıe ehemmi· Ieyenlerde n\sıı yankılar uyan 
tdrltt ba~en küçük bir vak·a dıracağını kestiremez. Bunun 
tııu~r ve 

11.rn~ örnek teşkil böyle olusu. sorumlulu~un1;1. 
il~" VaJt•aı 1 ende çok daha hiç bir suretle, kilçilltmez. t

!ıe;.ı.ı ltıünas •ra yol açabllir. yi bir niyetle öne s!irillen bir 
tıı:b. ltıaauın ebeue, Ylll:ırdan· fikrin yanlış yorumlandırılma 
)a itine k Vatan Çocuklarını sı da olagan şeylerdendir O· 
liıtı~tlaYanar~ı avaklandırma· nun için, bir yandan propa. 
tali" Ptore 5öıde aydın dedi- gandacıların. öte yan:.i, n da e· 
ıı.ı al'ın d syoneı partinn ya· le alınan konuların 'J'İ\'ilk b!· 
rııı.t'\ıney~ ~lr daha dikkati- dikkatle seçilmelerı ıAzımd r 
I~ l:>eınok lr \'azlfe biliyo· Partıleri. ortaçıı~ üslfı!>l!O· 
\'e 

1~~tlarıy[:8~'l l'alnız kendi da bırcr mezhep ccp!ıe'eni'ı 
ltbı '*11ıları alın farıeden değil, yalnız \ e yalrıız bırt'r 
fft 'l'arırın ndakini çürütmek politika teşkilatı o\Jı.:l. arını 
cı l'a tllltu ın ıünU kilfür ve öğrenmelil·b. artık. Diıvatar nı 
l~Jttrinj kir1i"nda ellerini ve utuorta savunan lt ki!Atımızı 

1 ıı,11 1? larthieten bu adamlar, hür \ atandaşlar kuı mnslaı-
'e ı.._ mızı:ıe kendileri· dır Biz bu politıka .-ephele-v,:nzer e · · 

rının sebep ol· nışıni yurt do tJarı \e\a \Urt 

Akşam yanyor: 
ırTilrkiyede demokrasi var, 

biz demokrat in.sanlarız. de· 
mekle iş bitmiyor. Demokra
sinin, hakiki demokrat olma
nın da bir takım ufıdab ve 
erkanı. var. onlara nayet et
mek ge.rek! Kanun çerçevesi 
içinde kalmak şartiyle yaımak 
'e sö~·ıemek hürriyeti sağl:ın. 
mayan yerde denıokrasidcn ba 
hıs dahi e<iilemez. Hele se
çım devrelerinde 01.1 hürriyetle 
rin mutlaka en &enis ölçüde 
:;ağlanması şarttır, bu da ikti
darda bulunan hlikumete dü· 
,en esaslı bir vazifedir, 

Mersin'deki :;on müessif hl 
di e olmasaydı, bu ma!Um!arı 
tekrara lüzum kalmazdı. Mu· 
halif parti hatibini konuşmak 
tan zorla menetmek neye ya. 
rar? Konuşturulmayan muha 
leJet mağdur ve mazlum mev· 
kiine düşer ve ancak sempati 
kazanır. Mersinliler bu kötü 
hareketleriyle partilerine cok 
fenalık ettiklerinln farkında 
olmasalar gerek!• 

nin sesten daha ı.Üratli bir hızı \'ardır 

Sovyet kuriyeleri Singıpurda muavini Laz.ar Kaganovih. Yunanistan Kıbrıs mese- ı 
Singapur, 20 (AA) - Avus- Salonda. Sovyetler B irliğinin 

lesini 22 Ağustosta l tralyadaki So,·yet Büyükelçi:iği- bütün eçim ınınıaka•:mndan 
nin ikinci katlfi Kislitsin ile gelme 700 den fazla delege bu
ıkurye. Jarkof \'e Karbinski bu lunınaktaydı. Bu delegeler me· 
gün uçakla buraya ielmislerdir. yanında. başları şal'a örtü'ü köy 
Gayet ak.si ve zayrimemnun gö- 1il kadınlar Kızıl Ordunun for. 
rünen üç Rus meydana ayak ba- masını taşıyan ~tareşaller, ve 
sar basmaz bir Polis memuru· tanınmış b:'ginler vardı. Oya 
nun refakatinde t!Ümrük muaye müracaat edildiği hP.r sefer, her 
nesini geçirdikten sonra ote'e kes tasdik makamında elini kal 
gitmiştir. Otel bütün gece neza- dırmaktaydı. 

rel altında tutulmuşur. Ruslarla -----------

B. Milletlere veriyor 
Atina, 20 CT.H.A.) - .Kıbrıs 

1 
adasının Yunanistana ilhakı i
çin Yunan hükumetince faaliyet 
ler hız'andırılmıştır. Bu etimle· 
den- olarak bugUn bir beyanat· 
ta bulunan Dışlşlerl Bakanlığına 
mensup bir sözcil. Kıbrısın Yu
r.anistana .ilhakı için. Birleşmiş 
.l\Iilletrerin Eylül ayındaki otu
rumunda görDşü mek illere. Yu· 
nani-tanın 22 Ağustosta Birleş
miş l\lil letlere bir muhtıra su· ı 
nac:ıktır. Yunanistanın Birleş· 
miş Millet:erdekl Delegesine bu 
hususta ta'imat ,·crl' cccğl de i· 
liıve edilmiştir. 

konuşmak için yapılan bütün te 
şebbüsler • ad ece uha) ll'• keli
mesiyle karşılanmıştır. 

Romanya Komünist Par

tisi Genel Sekreteri 

istifa etti 

Viyana, 20 (AP) - Roman
ya Başbakanı Gheorghe Gheo:-
giu-Dej, Romanya Komünist 
Partisi Genel Sekreterliğinden 
btifa etmictir. Keyfiyeti bildiren 

'.I" .,. 

Bükreş Radyosuna ı:öre, De~ ı.n 
yerine, Parti Gene: Sekreterlığı
ne Başbakan yardımcısı ve Ta
rım Bakanı Gheorghc Apostal 
getirilmiştir. Kabine ve Kom~
nist Parti idaresindeki bu değı· 
6ik'ik, Parti .Merkez Komitesinin 
bir kararına dayanmaktadır. 
Bilindiği gibi bundan e\'\'~l 

Sowetler Birliği. Macaristan ve 
Pol~nvada da buna benıer deği· 
şiklikİer yapılmış. bazı hükQmet 
mensupları parti idareciliğinden 
uzaklaştırılmıştı. 

ÖLÜM 
Beyo#ıund• Haeopulo Blradrl'ler 

:-.:anltat11ra Matıı2'aaı "htpıertnden 
BAY :l\IİllALAKİ H, HU'OPl LO 

nfu etmlşUr. Ctnau merasimi bu
ıı:ünkil c;:ar~mba 21 ntaan ı9S4 saat 
ı3 de Berotııında Galatasaraır rıva
nnda Rum Ortodoks Panayla Kllt
aealnde tcra oıunacail teeaaürıe bll
dırtllr. 

Otlu: Tnrrl M. ffaroınılo, Kan
s ı Te 'Kızı. Karısı: Bayan E'f'!'e
nla M. RJıropulo T" akrabıl&rı. 

Cenaze loler&6tmı Serrısı 
~. Pl!t.af 

Teıeton: 44236 

Amiral Sodık Altıncan'ın 

tetkikleri 

Groton (Birleşik Amerika) , 
20 (AP) - Türk Donanması 
Başkomutanı Amiral Sadık Al
tıncan ve kendisine refakat eden 
5 'fürk ile 2 Amerikalı deniı. su
bayından müteşekkil heyet Bir
leşik Amerik:ı donanmasının Con 
ncticut eyaletinde kain denizaltı 
üssünü ,ıı1:2mek üzere bugün bu
raya gelmiştir. 

Türk komutanı Xew London 
ch·anndaki tesisleri de aözden 
geçirmiştir. Amiral Altıncan, i· 

Sözcü ayrıca, Kıbrıs adasının 
Yunanislana ilhakı için İngiltere 
ile müz.akere'ere girişmek iste· 
dik'crlni, fakat İngilterenin lııı
na yanaşmadığını ~öylenıiş, Ytı· 
nanbtanın Birleşmiş Mi let'cre 
müracaatına kati olarak uıruret 
hasıl olduğunu açık'amıştır. 

Tehlikeli bir silah haline 
l(; Türk heyeti, bu sabah Trum· gelen bilya 
bull ha\'a alanında Amerikanın . ' 
Atıantik denizaltı sıücü komuta· Waıohıngton, ~O (A.A .) - ~o-
m Amiral Gcorge C. CroYiford 1 cukların se~·g:lı _oy~~cağı1 b~ ~·a 
tarafından karsılanmı.Jardır .• Zi baz~n teb ıkc ı bır sı Ah o abıtır. 
yarctçiler bu akşam trenle New ~a) an. ~~an ~Vcb.er, 166 mctr~ 
Yorka hareket ctml5lerdir. A- ~.uı.~_eklıkte V. :ıshın~ton. abıd~ ı 
miraı Altıncan, 3 haftada'nberl uzerındcn atılan hır bılya ıle 
Birleşik Amerikanın do~u sahi· ağır .. ):arala~mıştır. . 
lindeki KDbadaki Amerikan do- Bı) a, abıdcnln tepesıne çık· 
nanma tesislerinde tetkikler yap mıs o!an bir çocuk grupu tara
maktaydı. fından atı l mış \'e a ağıda otu~· 

makta o an kadının omuzuna 
Singapur'da büyük bir saptanmı tır. Doktorlar, •Şayet 

başına raslasaydı kurtu:amazdın 
demiş' erdir. yangın 

Singapur. 20 (AP.) - Şehrin 
merkezinde kain bir antrepoda 
bugün çıkan yangın neticesinde 
binanın du\•arları çökmüş, :S it· 
faiye neferi ölmüş \'e 3 kişi a. 
ğır yaralanmıştır. Antrepada, 
tonlarca kauçuk dahil. çeşitli par 
!ayıcı malzeme bulunmaktaydı .. 
Maddi ha arın vüs'atı henUı bi
linmemektedir. 

Birleşmiş Milletleri dün 

22.000 kişi gezdi 
Birleşmiş l\Ii l'et!cr (N~w -

York), 20 (A.A.) - Dün Bir
leşmiş i\fil'et eri 22 000 ki i ı.i· 
yaret etmi"tir. Bu rakam bu 
mevzuda bir rekor te~kil etmek 
tedir. Fakat ga) rı resmi bir tıb• 
mindJr. 

OTIO ABETZ \'E E 'İ - Lille ~('hrinde bir cezaC\·inde iken 
iıç gün önce serbe t bırakılan llillrr ~\ıman)asının l'aris bil· 
yük elçisi Otto Abetz a lrn Fran !1. olan eşi ile birlikte Al. 
manya~a döndüğü sırada. 20 )ıl b:ıpsc ıııahUm iken •elle
rini kana bulamadığı için• Fransa Cumhurbaşkanı Rene Coty 
tararınd&n affedilen Ottu Ahetz artık si) asete kanşmıyacağııu 

r.öylemi tir 

01\l l\IA BAYRAMI - Ankara Bahçel!e\ler ilkokulu J inci 
ınır öğrencileri Okuma Ba,>ramlarını amimi bir hll·a içeri. 
ınde klltıamı !ardır. Öğrencilerin hep 1 okumayı öğrendıklerl 

IL"i• ohl idaresi tarafından kenılll!!rlne birer J.itap Jaedi) .. 
edil mı sur 
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-1-En çok gormek. tanımak 
stedığ m mem eketler 

1 vec \e Dan mar-
Na•o nun Na o y:ı 

men up mcm eket erın gazete· 
"n ıçın tertıpledı ı se) ahatle
rın on ıkıncısıne katılmak 
retı~ e bu eme ım gerçek e::ıt 
Bu gıbı seyahat er sık ık tcr
t p enı)or Geçen H b r gaı .. -
tccı g ubu mem e;ı:e•ımıze \e 
Yu anlstan·a da ~elm tı. Ya 
nılmı)orsarn on b harda b t 
g ıp daha ge ecek. Bu se)ahat· 
!erden maksat gau•tecı c ı e çı 

J 

nun 
Yazan : TUNÇ YALMAN 

A 

manası ••• 

Aerck. 'ato )a men up on 
dort mıl etı bırbırıne tanıtmak. 
yakınlaştırmak. G zeıecı er ev 
Hla Parı 'te toplanıp Nato 
kararg hını '\e Nato ı e ı gı i 
dığer askeri te ekk~ı erın m r· 
kez erını zıyarct ~ı; yor N .. to 
i erı ge en'erı ıle t nı ı) orlar. 
Pırı te dort gün k dar ka ın
dıktan onra. kafı e ha ındc zı· 
yaret edı ecek memlekete ve:;.ı 
mcm eketlcre doğru yola çı· 
kı J} or. Yo masraCJarı Nııto') a 

LOHD ISlllAY - Xato'nun Genci Sekreteri Lord J may Xato 
Bayrağı'nın önünde .•. 

aıt. 

Parls"t• Etoı e cıvarında kıi
~uk bır ote de hepımıze oda 
tutu muştu. 28 Şubat Pazar ge
ce 1 orada bulunm:ımız gere· 
kıyordu. Resmı pro"ram ene ı 
abah Nato'nun Pıırıs'te C'ı -

ı !ot Sara) ı"ndakı genci meı
kcz.ınl zıyaret'e başladı. BuraıL 
onar ı a )ırmı er dakika aray
la gene merkez.in \e bılhasıı .. 
basın kısmının ı erı gelen ba
ı sah ı) etlerıyle tanıştık. Son· 
ı a yetkı i şahıslar, gazetecı erı, 
bıdık erı )&hancı di e gore 
Fransızca v~ a 1ngı izce grubu 
d ye ıkıye ayırarak Nato'nun 

uz.cınmışur. Turkiyede dığer 
A\Tu~ memleketlerinde oldu· 
ğu gı~ ·Coca • Co'a. içilmez. 
tütun~ erde Amerikan sigara
sı satı~az. Amerikan tcsıri o 
kadar faz'a hısseditmez. bıJna 
karşı'ık. diğer memleket·erdc 
bunlann yanı sıra rastıanazı A -
merikan düşmanlığı da me·cut 
değıldir. Nato hususunda i c 
şunu ıelcrarhyabl rız: Biz :\a. 
to"ya ne hatır 1çın girdik. ne 
siya t bir akıntcya kürek kap
tırdığımız içın, ne de ısrar kar· 
şı ında; Nato'ya biz kendimız 
gırmek arzusunu duyduk, ç!.ir.· 
kU Nato'll'lln manası bizim ya'. 
nız si)aset:imııe değil. mille~e 
duyduğumıu hı !ere de tıpatıp 
u~gun duşUJordu.n 

gırıft te kıllıtı '\C ça'ısma sıs- Q gün ö yeıneğıni Chall-
temı hakkında etraflı bilgı \er lot Sara)·r'nda yedikten son 
dı er. ra. o~'eden anra ·Shape. in. 

Bızı burada Nato"nun idari yanı Nato nun A\TUpa Komu· 
mckanıımasının ışlcyiş ek ın- tanlığı'nın, ParJS <b ındaki 
den zı)ade, Kuzey At antık An· merkezıne gittik. Non1Cç'e ya
'aşma:.ı te ki tının mlına:.ı \ e pacağımız seyabatı daha mA-
ga)e erı ı gılendırıyor. TilTkl)C na ı kı mak maksadlyle orada 
zaten umumıyetle Amerıka'nın General Schuyler ve d:i~er bir 
)anısıra bu manhı en ıyi ka\• kaç subay tarafından biz'erc 
ramış olan mı et olarak bi ın- verilen umumi izahatı bu ro
mcktedır. Nato•ya hem )a nı:z Jl1)rtaJ arda tekrarlamakta fay. 
Nato") a değı . a) nı zamandı da ı:örmüyorum. 
AHupa konsc)ı \C Bırleşık Av· Paris ve ch·annd.ıi )aptığımız 
r..ıpa fıkrı gıbı doğrudan do • dığer zı}aret'crin blrioi bır 
ru:ıa a\ unma bır ıği esaliına Fran ız tepkılı uçak motoru 
da)anma)an cere;>an ara kar ı fabrıkasına. diğeri Nato'nun 
TUrkıye'nın du)duğu yakın !- ·Savunma Koleji' neydı. İl-
gı. \e a)rıca Amerıka')a kar- kınden hıç bırimi:ı fazla bır şey 
ı be edlğımız. amımı do t\u anlamadık. Grubumuzu aCır'a-

baz.ı A\TUpa ı arın tuhafına gı- )an fabnkayı gez.direrek izahat 
dı) or. Bu husu !arda sık ık \eren mühcndısler, bızleı·'c 
maru:ı ka dığım ua terı ŞÖ) e sankı bırer tepkı i uçak milte-
ceup andırı)Ordum· ha ı ıymış gıbı konuştular. 

Türkı~e otuz kü ur yıldan- Fakat ga ıba bu ıi) arctten a· 
berı zaten Batı') :ı meyletmeğı', ıl maksat. mı afır gautccı eri 
~Hupa du ünce ini. so )8 nı· Fran a"da tepki i uçak motörU 
z mını, ha;>at tarzını benime- )apı'makta oıduğUndan haber· 
meğe, Avrupa mı etleri aı esı- <1ar etmektı. (bu zıyaret prog· 
nın bır ferdi halıne ge meğe rama Fransız makamlarının ar
uğraşı)or. Bu bakımdan Batı zu u üzerine dahıl eıdilmiştı), 
mı etlen blokuna u veya bu ki bu bakımdan mat!Qp hasıl 
ekılde f len katılmamızı ağ- odu. Fransız.!arın tepkili uçak 
ı)an an•aşma ar, blltUn dı er motörfi inşa ettikleri ma Qm 

sebep \C fa) dalar bir lana, o a ... 
ruhumuzu okşamaktadır. çünkU 
bunlar bııler iı,:ın. dcvrimcı 5 avunm11 Ko'eji'ne yaptığımır. 
Ttirki) e Cumhum ctı'nın Batı z.ıyaret çok daha ilgi çeki· 
ı~tıkametınde ıı tığı >o un ha· cı)di. Kolejın komutanı (kendi 
rız bırer nışanesini teşkl' e:ıi- sine mıidiır değıl de komutan 
yorlar. Nato·~a 'c Amerikan denıliyor) lngılız. ha\•a l\Iaresa
do t uğuna o'an b:ığ ı ığımıza lı La\Hence Dan ali tnrafın
.,c'ınce, bunlar da bizim ıçın dan karşı'andık. Ga~·et zeki. 
oldukça ayn bır onem \e de- hoş sohbet 'e cana yakın bir 

er taşıyor Biz yolumuzu, dô=>" insan olan Mareşal. Kolej hak 
tumuzu düşmanımızı odum o- kında uzun bo:ılu izahat verdi. 
•ası ta)in etmi tik. Bizim ıçın Savunma Koleji ·Shape• in ko-
z.aten tek yol 'e tek dUşın.tn mutanı bulunduğu sıralarda 
\ardı. O dUşmana kar ı rı~re· Gcnera• Elsenhower tarafın· 
kırse tek başımız.a. ·kanımı ın dan kurulmuş. Buraya l\lareşal 
son dam'a ına kadarıı sa\a,ınl· Darvall'ın de) işiyle: .geçmişi 
ğn zaten manen haıırlıklıydık. değıl, geleceği parlak otan 
.Bu cbcp e Kuzey Atlantik An- yüksek riltbcli genç (38 ile 49 
ta ması TeşkılAtının :ınni Na· l aş arası) seçme subaylar blr 
to'nun kurulması dığer mı et- ne\i •Nato stajı görmeğe ge-
lerın de bııim l o umuzu tut- Iıyor ar. Her eğitim devresi 
mağa karar ,·ermiş o ma arı mfı be buçuk ay kadar Urüyor ve 
na ına gelıyordu. Ve a) rıca A- her devreye, muvazzaf ordu:a-
merıkan yardımı. )ahut Ame- rı bulunmayan Islanda ile Lük~ 
ııkalılar'a ısbır.ıği etmek. biz.- semburg hariç. diğer on ·iki 

to'nun çeşıtli ccphe:eri ve :Na
to'ya mensup memleketlerin 
durumları ve ana mese:eleri 
hakkında etraflı bilgi ediniyor. 
ayrıca Fransızca \'C)a in:;:ilizce 
bl'gilerini i erletmek fırsatını 
buluyorlar. Bundan ba ka her 
de\·renin sonunda toplu halde 
bir tetkik seyahatine çıkılıyor. 
Mesell ı:eçen devre İtalya. Yu
nanistan, Türkiye ve :ııaıta u
) aret edil mi,. Bu seferkı grup 
Iskandlnav mem!eketlerlne ';? 

Hollanda i'e Belçika'ya gidecek 
mış... (Bu devreye Türkiye· 
den, biri kara, biri deniz, biri 
hava kuv\·et erimize mensup üç 
ubay katılmıs bulunuyor). l\Ia 

reşa: Darvııll Savunma Kolej:
nin ağladığı başlıca faydalar
dan birinin de burada kuru
lan samimi dost uklar olduğu· 

nu belıTterek: ·Dilnra tarihinde 
ılk defa olarak MH:etlerarası 
bır askeri ko'ej kurmus Jıulu
nuyoruzo dedi, ·Baska ba5ka 
mıl'etlere nıensup ubaylar bu
rada oyle ıne bağda.ıyor ve 
kardeiçe anla51yorlar ki. mem
leket'erine döndükleri zaman 
'ato ruhunun ve iikrinin ateş-

11 bayraktarları kesllı~ orlar.•ı 
Kolej'de staj görenlerin yUz.· 

oe el!ısı bu ruhu yaymak iİlC· 
re memleket enne geri dcin- 1 
mcktc, yarı~ı ıse ·Shapeıı mcr· 1 
kez.inde yahut Nato'nun Napo· 
'i veya O:;lo'daki merkezlerin
den birinde vazi!c görmektc
d11· . .Mareşa 'ın verdiğı izahat· 
tan sonra, Ko'cj'ın bti) Uk sa
lonuna geçerek. subaylar'a çay 
ıçmek ve kendılem e tanı~ıp, 
görii mek fırsatını elde ettik. 

Bu gibi zi)aretlerden ba~k· 
mı:.ıtfır gazeteci er ıçin Kuz.ey 
Atlantik Kon~eyi lkincı Baş· 
kanı ve Nato Genel Sekreteri 1 

Lord lsmay \e Lady l may ta
ufından maliklne:erinde bir 
kabul resmi ve Norveç'ın Nato 
nezdlndeki temsı:c si EkselAns 
Arne Skaug ile eşi tarafından 
da bir kokteyl \erildi. Bu iki 
davette Nato ileri ge:en:eri i'e 
daha yakından tanısıp konuş
mak fırsatını bu:duk. 

Programı tertıpleyenler dört 
günde biı'eri birer •Xato'cu• 
yapmak için lhım gelecek bü
tun ziyaret ve temasları hazır· 
lamak,a benber Parıs'te ser
be tçc do'asmamızı mümkün 
kılacak epey boş vakit ayırma. 
yı da ihmal etmemis'crdi. Hele 
akşam'anmız. tamamen serbest 
ti. (Paris'te gordüğilm piyesle
ri \e sanat hareketlcrinı ayrı 
yazılar halinde Sanat Sayfası'n 
da an:atacağım). 

Ekselans Skaug'un daveti 
:\orveç'le ilk temasımızı ağ'a
mıştı. Ev sahipleri o'sun, ora· 
daki dığer 'Norveç'liler olsun 
gayet konuksever ve sıcak kan 
lı insanlardı. Salonda ıçkl do
labındaki şı~elerin arasında 
bir $ilie Ku:üp rakısı 'e bir ~ı-
e de bizim Tekel'in nane Iı-

köründen göriince şaşırdım. 
ladame Skaug: 

aTilrkiye'nin !\alo heyetinde 
ki dostumuz :Mehmet Ali Tıncy 
hedh e etti• dedi, •Kendisini 
de, rakınızı da çok eviyor \e 
beğeni.yoruz.11 

Par! 'te gecirdiğımiz. dört 
·hey hey• li günden sonrıı u
çakla os:o•ya hareket ettik. 

<De\·amı var) 

er ıçın bıri zengın birı zıiğUrt Nato mensubu memleketten 
olan iki arkadaşın, a) nı ga} c ge'en elli kadar subay katılı· 
uğrunda kese'erıni 'ie ga)elt'· )Or. Mektep komutanlığına sı
rmi birleştirme eri demekti. ravla bir Fransız. İn 1111iz veya 
Tilrkiye'de. dığer A\'rupa A~erikalı, kara, deniz veya ha
meıııleket erinın bır çoğunda , a kuwetıeri mensubu gene· 
o'dutu gıbı, Amerıkalı'ara k&r ral, amiral \eya mareşal tayin 
şı ne ıninnet, ne de minnet aı· edıll)·or. Kolej'deki eğitim dev 
tında kalmanın tepkisi netice- resi esnasında subaylar Na-
sinde dolan hu umet veya kı:z- rriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
gınlık his trlne rast'anmayısı· 

nın sebebi budur. •Amerikanın Mark Stevens 

ÇARPIŞIVOR 

pe~ki hal ne e dık ceya •ru-ı ..... 'Nıııı..T BugUn 
humuzu şeytana satar gıbl A- ş A l ~ Matinelerde Angela lansbury 
merika ılnra sattıko gibı IAf'arı .L Sinemasında Patric Knowles 
hiç bır aklı ba nda Türkiln 
ağz.ından du)amaz.sınız. çunkU KORSANLAR 
Amerika biz.i bıç b r t:ıman •e • 
<le ctmemı • kandırmamış, 
bı Akı kendi lstıkametıni ta· 
yın ettiği zaman, bııım k.endı· 
sinden eV\ et "e kcndılığımiz· 
den aynı yolu tutm~ş oldutu 
muzu görmuş, el erımız tabı. 

Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9.30. Tel: 86792. 
RE:'\KI .. J Ttchni color k"D FİLM 

Gelecek Seville Berberi scaıa de .~lilino 
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6ENE~Al ALİ FUAT CEBESOY~ 
14. Konservatuar 

konseri 1 
-66 Yazan : FİKRİ ÇİÇEKOGLU 

fstanlrnl 8eltdıye ftonst"atu ... 
rının ıs ni•an 193-1 Pazar a
lı.ıhı T.-ılnlm 8,.1,.dlyt Gazino
snnd2 tf'rlipledi~ı tentonık kon 

Orkestranın bUtünu l'e her saz. 
grupu, Oberon U\ crtürü gıbi 
bir eserle konsere başarı'ı bir 
başlangıç sağladı. K asik tar
zın ha;,,.im olduğu bu muvaze
ne i beste. en küçük detaylrarı· 
na varıncaya kadar rluru \ e a~· 
dın'ık bir çalış örneğiydi \e 
kanaatimize göre konserın en 
başarı.ı parçasıydı. 

Moskova'daki 
5Cr. 

Ork,.!tra: :oıt.hır Ork" truı. 
Orkeilra dl: Cemal Rt 14 Rr~. 

ollsUer: Plyanl•t l'trdl ut
zer, plyanlat Rilna ErkJan. Sovyetler kongresi 

K onser mev~iminin sonlarına -------1 
yaktaşı~oruz.. Buna rağ· 

men Konservatuar konser:eri 
Konservatuara göre her hafta 
bize göre her on be günde bir 
muntazam olarak de\•am edi· 
yor. Bundan iki yıl önce, on 
beş gUnde bir \'eri en Batı mU· 
ıiği konserlerinin ılk başladığı 
gunlerde ~u yo Iu bir dü~Unce
ye yer veri cbi irdi: İki hafta 
ara ile Yerilecek konser:erln 
ka:itesi acaba dilşük olmıya
cak mı? Orkestra ve Koro pro
vaları yeter sayıda yapı'abi'e
cek mı:• CKemıyet) ~erine 

(keyfiyet) i ~özönünde tutmak 
daha doğru olmaz mı? İki kon· 
:.er me\siml bo) unca gördük ki 
bu gibi düşUncc:er Konserya· 
tuar konser'erinln ~arı ını a· 
zattacak önrınde delildir. Çün
kü gerek şehir orkestrasının 
'e gerek şehir koro::ıunun, • ılu 
iki ı:enç teşekkülün - repertua
rı. oldukça z.enıin ve geniştir. 
Böy e o unca kon.ııerier dar bir 
s1nır içınde k:ılmıyacak ve ıs
tenilen çeşitlikttt o.abi ecekti. 
O sa oba repertuara giren ~~
ni eserler az o:acaktı. Yeter 
sa) ıda pro\'8ntn lilıumur.a ı
nananların başında)"ız. Çiın!•ü 
orkestra ve koronun müzik a,ı 
pro\'alarda pişiri'ip kotan ır: 
kon.ser sa!onunda del:il. .. B.r 
tek prO\'a ile çıkan e.s~iden ça 
lışılmış bir e erin ıki, üı: \'e)a 
daha çok prova ile daha piı· 
rüz.suz. dört başı mamur o a
cağı gUn gibi asikardır. Ya nıL 
bir de şu var kı, ha:kımıza bol 
musiki dinletmek ıorundayız. 
Bu. İstanbul gıbi nüfusu bir 
buçuk milyonu bulan bı.iyuk 
bir şehrin biricik musiki mil
e esesi o'an Be'edi~e Kons~r
\'atuarının baş vaılfesidir. Şeh· 
rin mu iki terbiye i sorum!u
Iuğnnu üzerine a'an bir mı.ies· 
sese. okul çah,malannın dışın· 
da halkın mu iki kültürı.iniı 'e 
zevkini ) ükse:tmekle de \'aı.ife 
lidıı·. Bu,ıinkiı konserler, k•'ı 
kırk yaranlara göre ku ursuı 
aeğıldır; • 'e musiki a'anınrla 
kı ı kırk yarmakta herkes hak· 
lıdır. - Ancak kanaatimıze göre, 
Batı müziğıne )eni )eni a:ı -
maya ve ı~ınmııya ba la) an hıa" 
kımız.ın bo' musiki dinlenH"H 
u ııınıı konseı·lerin kayıtsız. 
şart ız. mlıkemmel olması pren 
sibinden bazı fedakarlıklar yap 
rnak durumundayız. 

I' 
Mozart·ın Mi bemol majör K. 

V., 365 ıki pıyano \'e or
ke~tra konçertosu 1~tanbul 
Kon. en•atuarının iki ö~retme· 
nıne emanet edi!mi,ti: l:'erdı 
Şratıer'le Rana Erksan'a .. 178'.l 
de bestelenen \'e bir ~ ıl .on
ra çalınan Mozart'ın b:ı bes
tesi. 174 ya~ına r:ığmen tez
gahtan daha bugün çıkmış g~
bi gepgenç ve taptaze .. Ölmez 
eser ere nasib o an ez.eli genç
lıkten bu konçerto da pay.nı 
a;mıs. Yazımıza baslarken ba
zı düşıinrcler üzerinde dıh"
mustuk. )fozart'ın böyle bir 
bestesi bahis konusu o:ıınca 
ister istemeL gene bunlara 
dönmek gerekiyor. Bu konçer
~onun çalını~ı hakkında mese· 
la ~öy:e dı.isünebitiriT.. Daha 
çok pro\'ara ihtiyaç vardı. Fer
di Ştatz.er son zamanlarda mıı~i 
ki çalısma:arını dört bir ya
na yaymış. dağıtmış ve geni$· 
leımlş nurumda .. Kendisini da
ha az yorsa ve eser1er Uzerin
oe dah:ı çok durmak lmkanır.ı 
bulsa, başarısı daha ku:.ursuz. 
olacak. Rana Erksan'ın )lozart 
an!ayışi~'e Ferdi Ştatzcr'inki 
az ı:ok fal'klt .. Besteyi müteca
nis bir blitün halinde sunmak 
ga) ret erine rağmen bu farkı 
besbelli .. HattA piyano:arın se-

Lenin, Sovyetler kongresinde: «Sovyetlerle Türkler iyi münasebetlerde bulu· 

nuyorlar. Bizimle beraber müşterek düşmana karşı hareket ediyorlar. Jl<i 

millet arasındaki samimiyet ve emniyet bilfiil mevcuttur» demişti. _____ ) 

xonservatuarın bu pazar kon· 
serinde i k eı;er Weber'in 

Oberon uverturiıydü. Besteci
nin öbür ~öhretli operaları Fre 
!schütz. ve Euryanthe'ın U\'er· 
türleri gibi bu uvertilr de. da· 
ha kornonun ilk üç nota h•le 
bizi büyülü bir l'eme. bir ha
yal a!emine götı.irür. Weber'ın 
romantik dchlsının yarattığı 

en gliıe' ömek'erden biri o
lan bu eseri Cemal Reşid mU· 
kemmel bir idare ile dinletti. 

i bile birbirinden oldukça ay
rı.. Şt:ıtzcr'in ince ve yumu
cak ça mak isteğine rağme..'1 
Rana Erks:ın'ın çalısı çok defa 
ôaha az. keskindi. İki ayrı s:ı
nat şahsi) etinin, ,-eıevki böyle 
hır tek eser yolunda bile olsa, 
tıpatıp an:a~ması ne ;üç iş!. 

B eethoven'in Qp. 67 Do minör 
Be:ınci enfonisi progra

mın on yarısını kaplıyordu. 

Hatırımızda kaldığına göre Ce
ma: Re~idin bu senfoniyi daha 
onceki idare:erinde ilk Alleg
ro·nun hareketi daha hız'ıydı: 
bu defakl daha ilMa!U .. Zaten 
başkıı eserleri idare ederken 
de mlıı.isyenimiz bundan birkaç 
yıl önceki sür'atine kıyasla da
ha temkinli ve scrın knn:ı. 
Biz setin bugünkü anlayı ını 
tercih eden erdeniz. Bôyle bır 
icranın daha gılç o!duğu şUp
hesizdır ama. sanat babında 
zaten ko'ara ıtibar yoktur: bu
nu kendisi herkesten iyi bilir. 
Bunun'a beraber bu defaki 
Becinci senfoni ·e. Cemal Re~ı
din idare ettiği en mükemıne! 
Beşincı senfonidir, dıyemeyız. 
İlk Al'egro'da. az da olsa l er 
yer kararsız' ıklar \ardı. An
dante'nin başlangıcında viyo· 
lonsel!erin e i pek urıun de
ğildi. Scherzo'nun }·erini tu
tan Allegro ve bundan sonr.ıki 
Final, senfoninin en başarılı 
kısımları)dı. Senfoninin biitü
nii iyi kar§ılandı \'e a kıslandı. 

Fotoğı•af 111nkiııesi kadaı· •• 

•'.\luslki nıhun gıdasıdır· eı.ki yüz ~ ılların romantik bir tabiri
dir. l\laklne asn olan zamanımızda i<ıe musiki &ünlük hayatın 
her ı.afha~ına karıfmıs \e maklneıe5miştir. Bu icabın en son 
örne!i, resimde ıördiıiünüz küı;tık seyyar radyo makinesidir. 
630 ıram ailrlıfında olan bu el radyoı;u 4 lam balıdır 'e btr 
Lelca fotol'raf makinesi biıyük lüiündedir. Yakında piyasaya 
çıkarak olan bu radyo makinesini koluna takacak bir ka\'alyt, 
diığme) i ı;eviri!l bir bayanın öııündt e!llerek: cBu dansı rica 

edebilir nıi) im?» diyebilecektir. 

L-----Lo :-; onA KO:"iFERANSI 
VE )IOSKOVA KOKGRESİ 

Moskova konferansı haz.ırlık· 
lannı tekrar e'e almak ü

zere burada bırakıyorum. Bu· 
nunla çok alAkalı gördüğüm ay 
nı tarihlere tesadüf eden Lon
dra konferansı ile Moskovaaa 
28 ~ubatta top:anan Sovyeı:er 
kongresinden bahsetmek isti
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Mec !· 
si hükumetinin Bekir Sami Ec· 
lİn riya.ııetinde bulunan heyeti 
i'e İstanbul hilkıimetinin biz
zat Sadrazam Te\iik Pa anın 
riyaset.ındekl heyeti 21 Şubat· 
ta Londraya rnuva~alat etmiş
lerdi. Anado~uda iç ,.e dış va
ziyet lehimize kaydo:unacak de 
recede değismişti. Garp cephe· 
mlz, İnönu müdafaasında mu· 
fanak oımu5tu. istanbula geti
rilen Vrangel ordusunun enka 
zı Antantanın aleyhinde cephe 
almıştı. 

Türklerle İngi'iz'er I.ondra 
konferan:;ına. !\loskova konfe· 
ransından daha ev' el bas~ıya
caklardı. Anlaşma ümidi at o -
rnakla beraber SO\'yet ıimam· 
dar arı. Bekir Sami Beyin Ru -
ıara karşı ilbirar duyduğunıı 
sanıyorlar, endişe ediyorlardı. 
Sonet Haririye komiserliğinin 
Lon°dra konferansı hakkındaki 
noktai nazarı şölle idi: Rus ha 
riciyesi, İngilızlerir, Türklere 
lüzumu kadar müsait o·madığı 
nı bilmek e beraber endlşe:.lni 
gizliyememektedır. Tüı·kier, 
Rusya aleyhinde olmamak ,.ar
tiyle İngiliz:erle an!aşabilir:er· 
se, biz bu an'aşmaya iyi nazar
la bakabıliriı.. 

LE!IOİ?\'İ:S 
~UTKU 

L ondra konferansının musbet 
bir netıceye varamıraea~ı 

l\Iosko\·aca da malumdu. Fakat 
ııark mi'Ietleri Ue Rus o'.mıyan 
milletlerin halA Türkiye i'e 

Cannes festivalinde bir 

hadise 
Fransa'nın Canne.; cchrlnde 

yapı!an film festivali e~nasında 
bazı h~diseler o?muştur. 1940 da
ki Fin!andiya harbi i'e alaka 1 

bir film gösteri'irken Sovyct he· 
yeti hiddetle yerinden kalkmııs 
ve sa:ondan çıkmıştır. Buna se· 
bep fi mln bir sahnesinde Stali
nin resmine t!lküriı!mcsidir. 

Sovyet heyeti bu filmin :;ös· 
t.erilmemesini ve müsabaka dışı 
tutulmasını istemiştir. 

Uyurken takma dişlerini 

yutmut! 

Fransa'nın Nancy ~ehrinde 
Paul Lemporte adında bir oför 
uyurken ağı.ındaki takma dl~le
ri yutmuş \'e büyiık ıstırap iı,:in
de uyanarak kıvranmağa baş:a· 
mıştır. 

Derhal hastaneye kaldırılan 
sofôr ame!iyat masasına yatırı! 
mıştır. Burada bir saate yakın 
sUren ameliyat neticesinde tak· 
ma diş:er r;ıkarılmıştır. 

Pakistan'ın resmi dili 

Kara$İ . 20 (A.A.) - Pakistan 
Kurucu :'ıfec:isinde c:oğun'u~u 
elde bu!unduran :ıtüs'liman Bir
liği Partisi, Pakistan'ın re~mı 
di:inin 20 sene milddetıe İngiliz· 
ce o'arak kalmasına ve daha son 
ra da 2 resmi dilin ku'lanılması· 
na karar vermiştir. Bunlar ordu 
ve 'BP.ne;al dı !eridir. 

Bengat dili Pakistan'ın 76 mil
von•uk nüfusunun 42 milyonu 
tarafından konuşulmaktadır. Or 
du di1i de bütün Pakistan mU~
lilman'arının dilidir. Bu d!I o;·nl 
zamanda Hindistanda da korıu· 
şulmaktadır. :'ıtüslüman Blrliaın 
bu kararı. Anayasa ml'seleslnl 
:örüşmtkte olan Kurucu Meclis 
tarafından da desteklenecekti:. 

Sovyet notasına verilecek 

cevap 
Paris. 20 <A-~.) - Sovytt 

Ru~va'nın NATO'va katılma tek· 
llfi~e karşılık o:arak bir ce,·ap 
hazırlamakla yazife!l İngiliz, 
Fransız \'e Amerika'Iı mütehas· 
sıslardan mütf'Stkkll komite bu

Rusyanın resmi bir surette bağ 
:anmamış o'masından dolayı 
Londra konferansından endışe 
duyduklarını Mosko\3 Sov~et
ler kongresinde ihsas etmişler 
d i. Bu endişe~ i bertaraf et
mek iste) en Lenin. uzun nut
kunda Tiırkiye) e de temas ede
rek şöyle demişti: 

- Sovyellerle Tiırkltr iyi 
münasebetlerde bulunuyorlar. 
Bızimle beraber mıişterck dıiş· 
mana karşı hareket ediyorlar. 
İki ml:let ara~ında samimiyet 
\'e emnıyet bilfiil mevcuttur. 

Dış duruma da temas eden 
Lenin, ezcümle şunları söy:c· 
mi~ti: 

- Polon) a:ııarla mlizakcre
lerin uzaması, emperyalıstlerin 
onları bizim aleyhimız.e kullan
mak ıstediklerlnden i'eri gel· 
mektedir. Polonyalılar bu suret 
le meselA ewe:ce tazminat ola
rak otuz milyon altın ısterler 
ken şimdi bunu seksen mi:yo
na çıkardı!ar. Antantanın poli
tikası takbih edi ecek bir poli
tikadır. Kafkasyada Gürcıı ~len 
evikleri i e Ermeni taşnak arı 

Srıvvet -"r aleyhine hareket et· 
mi~ erdir. Gü\endiklerı Ameri 
ka \'e ingilttre'den hiç b)r mıı· 
3\enet görmcmiş:erdir. Biz. fa 
kir halkın her suretle imdadı· 
na koştuk. Gürcü menşevlklc· 
rly e Ta$nakları her halde ber 
taraf edereğiz. İngilizler ve A • 
merıkalılar'a yapmak istediği
miz ticaret muahede:crinden 
do'ayı kongrenin bazı azaları 
bizi itham ediyorlar. Bu doğru 
de~ildır. Çünkil Rus So\'yet eri 
nin emperyalistlere karşı ebe
di o:an mücade'esinden vazgeç 
mi& değiliz. Onlardan alacağı
mız. mamu' eşya \'es:ıirc ıle d:ı· 
ha çok kU\ Hl!enerek eskisın
den daha ziyade mücadeleye 
de\'am edeceğiz. Bu kongrenin 
en şayanı dikkat tarafı otuz 
kadar muha'ifin hllkümeti tcn
kıd etmek clıretıni ~österme· 
sidir. Halbuki bundan ewelki 

TiYATROLAR 

* SEHIR rh ..\TROSU DR.Uı KIS
:111 - Pazartesl'dm başka her ı:e~ 
2ı cıe, Pazar ma.tlne ı:ı.:ıo da OKAK
! A - \'11ı:an: Elmer Rlce. Türkçeı.I: 
Aaude Zeyb~ıı:oı:ıu • Tel: 42157. * 1iEHİR ThATROtiO KU~lEUI 
ıus~u - au·aao ııaşııa ııer ı:ece 
ıı ae, Pazar f.Undüz ıs.30 da l\tE· 
U!:K H.\S't:m~ KJSK.\!\'.ÇLJ(';ı - Ya
zao: Louls \'uneuıı. Tür:.,esı: Bur
baıı P'elck - Tel: 40409. * EUIR Tİ\'.\TRO U L\llS'ÖSÜ 
80LC)J0 - Pe~embe, Cumartesi 
Ye Patar saat 21 de, aynca Pazar 
15.30 dl l'A, Ll KIZ • Yauo: Jacqu· 
etı Devaı. Türkçesi: iıuau Soran. 
* GE.,ÇLiK Tl'i.'\TROSU - 00· 

\"ER YOLU • Komedi 3 perde - Ya.
tan: A A. MUne • Türkceal: M. Bu
rıan • Sahneye ıcoyau: Avni Dllllgll. 
Salı, Çarşamba auare 20.30: Çarpı:n
ba matine 111.30 • &mınoııu ö,:rencı 
Lokalinde. 
* MUA~L\ll::R KAIUC,\ • Gece· 

ıerı 1&at 21 ete, Cuma.rıesı, Pazar 
maune 15 ta clıu.Li K.Alt.l.KOLU. 
reı: 43134 

* \E."i SES OPERETi - Tel: 
49369: t1s!it:O \RA <;iOERKE!I/ • 
Opeıet 8 perde • Her gece 21 de, 
Çıır;amba. Cuınartw '• Pazar ma
tine ııı te. 

* Kt:nl K s \llS'E - Çarşamba· 
dan baf)ta ı1er ıeca aaat tam :ll de. 
ealı, Cuma talebe ıxıatınesı ve Pa
r. .na"ne ıaat tam 17 de cts.n·Er 
\'AR - Pıyea 3 ı>trde - Yazan: Frt
atrlk Knott - Ç'tvıreu: Tevtllt Sadul· 
lah • Ttl: 40278. 

SiNEMALAR 

~l::\'OliLlı CIHJı."li 

* ALKAZAR: Tel: 42582 - Sarhaş. * AR: Tel: 44394 - Kaldırım -ros
maıan. 

* ATLAS: Tel: 40353 - Caau3lar 
Sava+ı. 

* f;LHAMRA - Ser;IU Caauı -
:;e.atıat Kurbanı. 

* İNCi: Tel: B~!IS - Hıçkınt. 
* LALE: Ttl: 43S9S - Kaldırım 

Y<ıaınaıarı. * LOKS: Tel: 40330 - Klnıon Ş:ır· 
ıo htanbul'da. 

* MELEK: Tel: 40868 - Bahar 
Yıldızları, 

* SARAY: 'rel: 416.)5 - Katilin 
Penç eaıncıe. * ı>U:0.1ER: Tel: 42851 - OUnııtmz 
raııışe. 

* ŞAN: Ttl: Mi92 - Korsanlar 
Çarıııtı)or. 

Türkiye'ye verilen bir 

sarf salahiyeti 

gün Dı~lşleri Veklletinde çaıw Washington. 20 (AP> - Dıs 
malarına de\'am etmiştir. Cevap, Faa? ıyetler İdaresi zirai gubre
CPne\Te konftransından ISn~e ler için Türkiyeye 50.000 do'ar 
Moskova'ya ttönderllmiş olacak·l sarf etme salahiyeti verildi~ini 
tır. bildirmittlr. 

kongre'er<ie muhalefete tc53
' 

dil! edılmemişti. 

SİYASİ JI,\ \'A:Sl:'\ 
DEGİŞl\IESl 

c.I Q tarihlerde Rus~·ada b~ç" 
,.e dahili durum çok ati 

leşmi~ti. Dahilde mane\'l) • 
yükseltmek ist~diklcrl set·;., 
yordu. Bızimle Ingiliz.Jerdenb"J' 
\·eı anlaşmak istemeleri de .,. 
nu gösterıyordu. Siyasi b;~ıı· 
nın tamamıyle lehimize ·o• 
müş oiduğıınu aniamıştık· l\ ,. 
feransta işte bu zihniyetle~, 
ıısarak hem muahedenin ı ·ıj.lı 
sına ve hem de para ve 51fa 
yardımının teminine mu, af rt' 
olmustıık. Fakat bu ta~ b• oX 
kctimitle o ıaman'ar bııe ~o' 
dos~a lardımda bulun~n :u ı 
hllkiımetine karşı bir rnuşi> .~ 
çıkarmak ve entrika )'aptıl 
hatırımızdan geçmemişti. 

STALİN \'E SO\'YET 
Hı\RİCi\'-:::st 

5 o\•yet Harlciye KoınJse! ~' 
denilen daire yeni reJ r 

göre a~arıanmıs değildi. ~ 
Hariciyesinin yolundan a.) 

0 mamıştı. Sovyet hükQmetı. tıı:' 
yeni rejimin politikasını taırıP 

,.ke zorladığı zamanlar s'Jerr 
kalıyordu. Sta'in, bir çok rııı' 
!ar bu durumu, itiyatla ıc 
tesiriyle di leri kapalı şı\a~ 
a mıs olan eski dip'oın•~tı. 
ça·ışma tarzına benıetını~ e 

- Bir tur iı dıllerını ~ > ti9 
fikir ve zihniyete göre dutt• 
doğru ) o tutamazlar. .., . 

. i J:O"' Demişti, işte Har cı?·c . 111oe 
serliğinın bu ha,·ası ıçe~~ ı;n•ıl 
o zamanki müşterek dA''ı: !' 
yürutebilmek için baıan ~o ır. 1 

tekh o muştuk. Eğer 5ta 11&e 
Harı ehe Komiserliği uıe~,-d 
kı müdaha e i bu'unın35 dalı' 
~Iosko,·a konferan.,ı Y~ erde 
çok uzar ve yahut o guo ar'' 
elde ettiğimiz neticeye ' 
mıızdık. 

* TAKSİ:\1: Tel: 43191 - /p# 
Harbi. * YILDIZ: Tel: 42847 - g 
Daklka&l. 

ISTANBUL clnEl'I ~ 
* AIA\lDAR • Tel: 23683 ..-~~ti 

eon oııııa. • DOrt P'ahısenLn ~TP'" * AZAK: Tel: 23S3U -
Ejderi. ().~ 
* BULVAR - Ebcdl Afi' • 

Kaleaı. 1, " * Ç'l:MBERLİTAS: Tel: 22' 
Alevler İçinde - Dlltcnll OOI· ~· 
* AIAR!\lARA• Tel: 23860 ~t 

eon Dallla. - O(lrt Fahişenin 11 1 * MiLLİ: Tel: 22~2 - ~61 f" 
hlr - Üç Ahbap Çavuşlar .ı:.ı-~ A 
olnde • Aslan YQnokll Sllfıtı~!: fi' 
*YENİ: Tel: 23892 - Alef • 

de - D1kcnıı Oül. 

LU>L&öt ctnı:d ş'. 
* HALE: Tel: 60112 - 0~1" 

Kralının Son Zattrl • ö111ıııd 
11

• 
leştllı:. :ııı * OPERA: Tel: 6082ı - O , 
ra - Karanlık Yc;Uar. ~ 
* SÜRE'i.'Y A: Tel: eo682 - ı,. ı 

da Od3 Yol: - Denizaltı JP:.ı:. Ol * YURT: Tel: 60544 - ,\1....
Kanlı Yarı.ş. 

*** ~. * SCALA BUZ REv~sO , , 
a1'f&m aua~• 11.30 da, Pa%ıır~~ 
ıı. Perıtmbe, Cuma aut_!~.r 11 
Zllltlı ballı: matıneıert. r.....-
aıatınr. 

J TOPLANTI 
- ıff * TUrk MlkrobıyoloJI cco>at l'.:AI 

nıaan ı9~4 ııerşeır.be s;Unü "j0ıı~ 
da ~tlbba. Odası konterana .. ~ flT 
toplanarak çalışmalarına deflo 
cektlr. 

KOSl:L.\R ; ft 1 
1 - Leptoeplra'ların l\iorfoloJIJ.19 

oJlltrl \'e hayvanııırda '!•"jıY"' 
:ııın»ıaıtr. (Dr. Şevı.:et rı'' 

ı - Kore'dtltl tıhhi hlzmet!~ie~ 
da bitı notlar ve prv-
ı Dr. !ledrl tinal). /j 

TiYATRO ~ 
el. 

ıcıeıl * Tlya tro Dernetl. :Sebt ctııl' ,I_ 
tatuaray Denlzdllli: ıcuıüb 1' 
nıaan cumarteaı günü &a~!ıııl I' 
ı 9 a }'adar danAlı bl.r tOP eril' 
ı!p etmiştir. Teaırııl ı:osıer~ ı~ 
yu aıacatını oırendıtııml$ bdetı Jt!. 
tlda aynca demek ureıerıııtlr' ıı' 
dun Dormen'ln mtydan ,.ıol 
tarzında aahnel • lı:~du~ 6eıı 
in bir pMdellk komedlltrlll , 
temıll edlleceltUı 

l YENi NEŞRi~/ 
ıı~· * YEDİTEPE ÇIKTI - :!?· f. 

de on bes. ıOnl'le bir yo,yııı .. ıı•' 
olan YEDITEPE fikir ve ~ 
retuının yeni a.yıaı, ,on ~ 
memlelı:etımızı ztynrııt edt~1ıı..ı 1 l 
muharrir Duhameı ve r.ıır n•ıd' 
ntş bir :ver ayırm1t olduJU 

"' 
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1 
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1 
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R.\OYO TEl.ESKOP - Amerikadaki Corntl Üniversitesinde 
Profesör Charıes L. Set(er ve William E. Gordon sekit tonluk 

lhdye teıeskopu ile ıüneşttki lekeleri tetkik diyorlar, 

RADYO 
T' ' I .. ,. 

11 l(f;.1:: { 11.t. ,, _'J.,·ıııl ıktd 

Derleyen: Orhan IŞILGAN 

lt.\alŞTllUCI 

tST.\S\'ON 

Sovyet Rusya fabrikaları ta
rarındın takatça kuvvetli bir 
radyo i>ta;;yonu Maearbtanda 
kurulmuş bulunuyor. 

Bu istasyonun biricik gayesi 
Amerikanın sesi yayınlarını ya 
pan Münich rö:e istasyonunu 
karıştırmaktır. 

TELE\'İZ\'OSLU 
ll.\NK.\ 

Bina içinde televizyon 1e;;is 
!eri kurulması Avrupa ve A
rnerikoda gün geçtikçe artmak 
hclır. Bu cümleden o::ırak bü 
yiik bir banka olan •New 
York Cash• bankası bürolarda 
birer ckram (ayna~ı) bulunan 
ve 3Sıl mı>rkezi arşiv s:ılonunda 
olan dahili bir istı.syon kur
ınııstur. 

nu ~uretle istenilen her han 
~i hir şeyi, düğmeye basmak 
~uretiyle arşiv od:ısından gi)r

mek mümkün olacak ve uzak
ta olan arşiv odası yakına gel
miş bulunacaktır. Dank:ının 
yaptığı istatistiğe göre. banka 
hu suretle idare masrafl:ırın
ıfan yüıde 25 nisbelinde fayda 
sağlamıştır. 

AUUNY,\D.\ ftiR 
ATOM MERKF.Zi 
ICURUI.tlYOR 

Miinich'te; Almanyada i'k de 
fa <;>ekirdek gizit!i iizerinde ça. 
lı~mak üzere bir ıılom mr.rkezi 
ltıırulmus bulunuyor .Alo'11 pi· 
ti, 20 milyon marka mııl ola
~ıktır. Bu istaı;yonun çalı~o:na. 
ları için ~ereken uranvum Bav 
yera 'dan temin edi't-t~ktir. 

•TIUNSiSTOR. tSGİl.'İ'F.•E
DF. TECRÜBE .SAFJl.\SISJÜ 

İ ngiltere'nln Mul'ard radyo 
fabrikalarında, Amerika'da 
1apılmış o:an transistor lamba 
tarı Ur.erinde- çalışılmaktadır. 

Fabrikanın açıkladığına gö
re. yakında farklı bir karakte
rist iği haiz o'an yeni lamaa 
ir111l eıli.ecektir. ,. 

HAZIRLAYAN : 

ALTAN ILKiN 

E1 ı] :l'J: lf1jfft 1 
Apiıdaki cevaplar, arka
daşımız: 1"ikret Ulutaş'ın 

seyahatte bulunması dela
ysiyle tecikmiıtir. Sayın o
kuyucularınıııdan öıür di· 
leriı.. 

* Ankara'dan Atatürk Ll~si 
(iğrl'n('İ ltri nden: 
. 1!28 İhsan fü·un 

1580 Rerep Yalçın 

1%31 Tunç Önel 
1447 Ahmet Gür 
İ.; lediğiniz kulaklıklı radyo 

hakkın.ia bilgi verilecektir. 
Bahsedeeı-ğiıniz. radyoya l~m 

ba ilavenizle u1ak islaı;yonları 
da dinliyebilmeniz kabil ola· 
caktır. 

* Tarsus'd;ın Sadi Kurt: 
953 modeli 610/A modeii !l 

Ulmb3!ı Philips radyonuzun 
husıısiyelll!J'inl sonıyorııunıı1. 

T.!imbalarınız ECll 42. EJn' 
80, EBC 41. r:Rc 41, EL 
41. EL 41. 66. A7. 41 
A7. 41 E 66, BM 34. Radyonuz. 
da miLdkıılitcye ('heınm!yet ve
rilmiştir. Hotrreka:ıs lt:ıJl'me 
yoktur. Fakat bıınu telıifi ede
cek tertibatlar yapılım~t·r. Çı
kı,; devresi puşpu'rlu:-. V:aya· 
bı! ı:elcktivlte vardır. Hooerio
ru gayet güzeldir. Ru v~.;;ıf 1 a
nndan dolayı radyon•ız &liıel 
bir r:ıd~odur. Raılyonıı:ıda 
(F;\!l tertibatı vardır. Fakat çıı 
!ışır nz.iyette dcği1dır. R:ı,h•o· 
nıılun arkasında :ıyrı bir la· 
sım varn:r. AR F g!hi bu hıma 
yapıi:ıcak cihaz tnkıldılcla'l ~on 
ra r:ıd~·onuz. Fl\I :ı 1 ııbHrrE'ktir. 
Bu ilave basit o1mıyacağ•nd:ın 
t:ıv.sivedt bu'unnıuvorurr.. 1 

FM istasyonlnrının clınll'ne
bi'nıe mes~fe:eri i'O ile 100 Km 
kadar kısa olm:ısı uz.ık mtnı· 

:eı.etlerin dinliyt"memelerint 
sebC'p o'maktndır. n.; m('~:ırc 

me\•sinı~rre göre de! flşmekte, 
artıp el;silmelctedir. 

RADYOLAR 
HAKKINDA 
Her türlii istek 

ve merakını7.1 

YAT.\:'lf G.\7.ETESi 
RAD\'O il .. \ n~si 

IST,\SIHll. 

adı esine yaı:arsanu: bu 
hiitundı tl'\labuu bul•· 

ltlliuiai11 ! 

.-~~''' ~ ... '' ' ,,..,..._...,........,___ ..,_,_..., ___ _ 
Ye11i 6ir ilim ... 

llADro ASTllONO • 

' ., ·ocak .1610 da, İtalyan ili-
mi Galireo, Jüpiter sey-

)'aresine- baktığı ı:aman, ora
da gördüğü &eyler, onu. gll
neş sistemimiJde ıeyyarele
r .in hakikaten gliııeşin etn
fınd:ı döndOklerine iknı et
mi5ti. Bu meraklı hidise i
lim bakımından tok mühim 
b:r müşahede idi. 

O tarihten sonra, ıstrono. 
mi ilmi: daha büyük ve daha 
iyi A•etler sayesinde !:İtgide 
ilerlemiştir. Galileo·nun kul
landığı ıeleskop çoı. basittir. 
Duglin biz ona, ışığın mC'f
reklerde kırılmasına dayana. 
rak çalıştığından öıürü •• rer
rakting teleskop. diyoruz. Da 
ha sonra Sir fsaac Newton 
•reClekting teleskopu• icat 
elmiş ve bu tipin gittikce 
daha büyük ve daha iyileri 
yapıtmı~tır. :Mount Palomar 
(Amerika) dakinin 5 metre 
yarı çapında yansıtan aynası 
vardır. Astronomi ilminin i
lerlenıe~inde başka Aletlerin 
de rolü olmu~lur. Bit'kaç yıl 
evvtline kadar astronominin 
tetkiki yalnız optik ve me
kanik aletlerıe mümkün iken 
~imdi ıanıamiyle yeni olan 
.~t"yltr mevcutıur. İlk durak
lama devresi. bundan 20 yıl 
evvel Amerikalı ilim Karl 
Jansky'nin uz.aydan aşikAr 
radyo si~nalleri alması ile 
ba~lamıslır. Tab!.otiyle. sig
naller vazih haber ifade e
demez'er. Bu. adeta radyo a
lıcısı üzerinde kafi derecede 
tıslama ı.e~i yaratan radyo 
dalqalarının karsımı id i. 
J:ınsky'nin bu mii~ahede~inin 
neticesi olai·ak. diğer bir bil
qin. havada yayılan dalgala
rın teksir edirerek alınması
na yarayan b:r radyo alıcısı 

yaptı. Bu. metalden yapılmı~ 
olup ~em,iyeyi andırıyorclıı. 
Bununla Jansky'nin t('('rü'>e
sini ıey;d eLm:~ıİT. 

Bütün bıın'ar aşağı yukarı 
harbin başlangıcına tesadüf 
ediyor. Bazı gene füikçiler, 
bo~ :rnmanl:ırında bu esrartn 
giz radyo dalgalarını. muhak 
kak k!. dii~ünmiişlerdi. Fa
kat. haTp onları herhangi bir 
.~ey yapmaktan :ılıkoydıı. 

1942 de bir ııksamü~ıü. htp 
~:n:n detil. fakat birçok rıırlar 
aletlerinde ciddi bir k:ırısma 
oldueuna dair rapor:ar gı-lcii. 
An~tırma netice;;lnrle rııpor 
veren biitiin i't:ısy.ınlar gii
ne5i lsareı ediyorlardı. O za
man güne• ÜLcrindc •2ünı-ş 
lehleri• adı verilen biiyUk 
bir kara lı-ke tooluhıi!u gö
riiirlii. Ru. yeni bk harlise i
di. Fakat harp do1ayısiy!e giz 
li wtuldu. 

Hıırp bitti~i vakit fı-vkrılaıle 
Sleıler \'t cok geniş mallıınnt 
la !!Üne~len ge'.ı-n radyo sig
nalleri ile bunların S!İİnf's Je. 
ke:eri ile olan mlinasehetle-
riııe d-ıir hilgiltr mevcutııı. 
Cok geçmrden bir çok bilgin 
!er güneşten ve uzaydan ,!?e· 
len rad-.•o cfal!.':ılarını ara~ıır
m:w:ı kovııldul:ır. 

Rıı ~ekilde. radyo alellcri. 
,·a;:ııasi,·Je uwyı. yıldı-lıırı. 

se,«vareleri ,.e ~üneşi ıelkilç 

eden yeni bi,. U:m doğdu. He 

lart gönderebilmeli ve böy
lece ay, meteor parçaları ve 
daha başka şeylerin tetkiki i
çin radar tekniğinin kullanıl 
masına da yaramalıydı. Alı
nan signallerin dalga uıttn

luklarının analizi için veya 
başka sözle onlan bileşenle~ 
rine ayırmak için oldukça 
değ:şik- bir ilet. radıır teles
kopa ilave edilmiştir. Bu i
lete Avustralya'da radyo 
spektroskop denmiş! ir. 

Rndyo teleskop, radyo spek
troskop ve radar tekni~i sa
yesinde yeni rad)'O astronom 
nebulayı, yıld)ı.ları. giincs, 
ay. seyyare'er ve meteor gi
bi uz.alı: kehkeşanlan araştır
ma 1mkAnına sahip olmu~tur. 

R ,\DVO YILDIZLARI 

(" :mdiye ka<lar, ba}ka ne. 
ler bu'.undu? İlk şey. dal 

ga tıı.unluklaTı birkaç santi
metreden birk:ıç metreye ka 
d:ır olan radyo dalgaları :di. 
Bu, si1.e radyo astronomların 
meşgul olduğu dalga uzun 
Juklarının mertebesini anlatl1'. 

Simdi uzaydan ,gelen radyo 
slgnallerine bakalım. tık ça
lışanlar, bunların samanyolu 
yıldızları arasındaki boş'.ulr
ta bulunan gazlerden ge:eb:
leceklerini düşündüler. Bu 
dii5üncelerine sebep. en b!i
'.\ tik tesirlerin. radyo tele5-
kopun görünen yıldızların 
en sık o!Ouğu Saman yoluna 
tevcih edildiği ıaman görül
mesi Ye tek bir parlak yıl
dızın bu neticeyi Yermeme•i 
idi. Sıkı çalı~ma!ara rağme1, 
h:ç bir ı·adyo astronom görü
nen yı'dızl:ırın herhan;i bi
rinden gelen bu signaJleri ıes 
lıis edememiştir. 

1947 de bir İngiliz radyo 
astronomu. döner radaT alı
cısını Kuğu dediğim:ı: bir 
yıldız grupuna ıen·ih ettlği 
tııman. azalıp çoğalan bir te
&:r elde eıti. Ba~ka herhangi 
bir doğrultuda s.i!!naller de
vamlı idi, fakat Kuğu i~lika
meıin<te tıpkı uzak biT i;:ta5. 
yonu dinlerken radyo alıcı

~ınıl:ıki .~izi üzen kaçı~ (Fa
ding) g:bi bir karar:;ızlık mev 
cutlu. Bir yıl sonra daha 
h:ıs-a~ a'ellerle araştırma ya
pan bilginler bu k:n-ar.'!ıılı
ğın me'vz:i veya nokta sek
lindeki b;r kaynaktan ileri 
:ıeldliiini söylediler. Yııni Kıı 
~ıı isıikam('Pnde b'r yerde 
:ek bir radyo dalga membaı 
vardı. Hemen hemen a,•ni 
zamanda Cambridge radyo 
a:tTonom~arı nokta Ş{'ldinde 
başka b:r kaynak dııhn ke~
fett ·;er. 1948 de iki tane b:
linen kavn:ıkların sa\'!"ı 1953 
de 200 ii geçm:ştir. Bu tek 

rcıılyo d:ıl~a membııların:ı 

r:ıdyo yıldızları bmi verilmi;
t i,.. 

Bu radyo y.ıldız'.arı hak
kında ki ilk fikir, bunların 

görünen yıldıı.larla, bilha%a 
parlakları He. bir benıt'i'l;k 

göstermeleri idi Fakat, ben
zemez'. er. Xe oiur:ar~ olsun
lar. onl:ır bizim b!ldiiFmiz 

yıldıtlar değillerdir. 

l-f iç bir radyo yıldm ~rü
nen bir y.ıldıtla ayni şe~' e>la
maz. l:o'akat bir ndyo yl4ııt 
~rünen tek bir şeye ~ıe.. 
tileb:Jir. O da; Yengeç Ne
bulası ismi verilen ve takri
ben 900 yıl ev.el bir yılfj:ı.ııl 
müthiş infilikı ile geriye 
kalın sırak bir gaı olarak a•· 
tronomirle bahsedilen ~it. 
Astronomlar buna, o ~ll'f'r
nova gibi yıldızlara ıit b~ 

lnfilAk diyorlar. Bi)-le bir 
radyo yıld111 bilinen bir ill

pernovanın bakiyesine trita
bül eder. 18 ncı asırda başka 
bir supernova görlilmüştUr, 

fakat bugün ondan eser yot. 
tur. Bununla beraber. olması 
icap tlıiği yerde hilen bir 
radyo yıldızının bulunduğu. 

Jodrelll Bank' da ( Cheshire) 
büyük bir radyo teleslcoıp .:>a
yesinde keşfedilmirtir. 

Radyo yıldızlarının baı:ıla

rı. herhalde !'upernovaların 
bakiyeleridir. Fakat hep~i de 
ğildir. G~en yaz üç inı;ilir 
gTupu tn ~iddelli 'iki radyo 
yı~dızının ebadını ö~me!e 
mıı,·a{{ak oldular. Mount Pı
lomardaki re!lekting teleskop 
ile çalı:an astronomlar. rad
yo astronomi metoJları ile 
bulunan raclyo yıldııı saha
sını çene:eyen gaz bulutlM'ı 
içinde yerleşmi;: en şiddeUi 
radyo yıldızını görmı>ğe mu 
vaffak o:muşlıırdır. Bu gaz bu 
lutları ney(' delli'et eM>r? Ye
ni bir. yı'dızın basıangıeı a1a.
bi ' ir. Böyle ise. demektir rad
yo yıldız'arı, yı'dıı.ların i>lü
nıünü ve do~umunu tem.;it 
eder. 

Radyo astronom'arı. ken
di gUne5 si51emimi1de küçük 
b!r parça o'an kehkeşanın İi· 
te5inrle milyarl:ırca yıldııh 
d·ğer kehke.şanlardaki nebu
lalardnn radar signal'.erini ıl 

mağa muvaffak olmuşlardır. 

Daha ileri ara~tırma1ar i
çin, optik astronomide o!du
t:u gibi. clah:ı büyUk ve iyi i
leı'ere ihtiyaç vardır. HenUr. 
tasaTı hal•nde olan en mu 
:ızı:ım radyo telesk.lpun Jl)ri
rell Bank"da kurulm'ISına k:ı
rar \'erilmiştir. Takrıben dört 
m:Jyon Tiirk liTn.ı;ına malı>la. 

ca'<ıır. Alın:ın dalgalıırı telt
~·r ed!'b'lecek rerlel:tör çanak: 
b'cimlnde. acık. melalilc bir 
yapıda olup yarı çııpı 76 met 
redir. Kendinden evvelkileri 
gıbi sabit olmayıp hcme;1 h<"
men d:k b:T doğrııi~mh <.lön
dUrüleb:leeekıir nu. i$•) mi:'~ 
re ylllc~ekliğindeki çt>lik di
rek'er !İlerine muylularla mon 
te ed:lmiş olup ılirekler ılııi

revl bir yol etr:ıCmda döııe
b'lecekt:r. Böyle ik'.t? Jodrell 
Bank tele~kopu her d::~rultu 
da ve bir dokunma ile hareket 
erfeb;lccektir. Bıı müllıi5 1 ııd 
yo teleskopun m: beton el\. 
rek!e-ri 1.aten kakı'nı•ş•ır Tak 
ri'Jen bir yıl !Oılr'l b;tıncc bu 
yeni radyo astron?mi ilmi"
<.len çok daha şa~ıı·ı,cı neti~e
l~r be\liyeb11iriz. 
.ı.ondon Citlling Eur~· .... 

( 'tvirea: Tarinç Tirt 

niiı:. ömrü .~. ·e. di yı'lık o':ın bu ı -------------------------,...._ ilim. Radvo A~trononıi'dir. 

l\u vcı'I ilmin önciiTcri ye. zo!ll lllı 
ni aleıler de icat. etmh·e mec- B • AjGl .. i ı!MI •t/I 
burdu'ar. Uza)·dsn J?Clen ~iı:- i..,... d.,..·,. 
nalleri inrt"lemek için Ceu~·ı .,. .. 
·:ıli;teren ha":ıi bir sisıemc 
ihtiyacları oldııl!ıı Jıbii alınan 

b:.ıt da lbımdı , B:ıska b'r söz. A sırlı>rın• bDvlfüen hır tertı- e 
le radyo asıronoınların. ,.ad 1 11/'&ll'Z 
yo lelesltopa ihliv:ıdarı var- ~/ • nıı I 
ılı. f steniyorrlu ki; hu radyo ~ 
tcle.;;kop sı:lil>ce uzavdon sig
nalleri ıılıııakla kalmayıp on-

~ .. -~~ ~~~.~~-e-~ 
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ORHAN BORAR 
n rhan Borar'ı tanır mı~ınır.? 

Ben tanırım . Orhan Bo-
rar'ın ;:öı:eri kahve rengidir. 
Uzunca boyludur. Şöyle isteye 
isteye güler, güldüğü zaman 
\'.ıhve rengi göılü, uzunc.a boy· 
Ju , ı;üler yüz!ü bir sürü adıım 
Tar diyeceksiniz. Hayır Orhan 
Beran başkadır. Göılerl bir 
başka kahve rengidir, bir ba~ka 
ıüler, bir başkn ... 

ller iyi şeyi sever Orhan Bo
rar. Kim sevmez ki demeyiniz.. 

Si)yledim. Orhan Borar bas-
1ta .>.ever ... Bir şey hoşuna git
ti mi, •Seker şey. dir- onun 
İimi artık ... •Sebr ~ey_. asnğı, 
•Şeker şey• yukarı ... 

Orhan Borarla arkadaş o'a• 
m•~·ız yaş icabı . .. Ama arka
da~ımdır. Orhan Borar kendin
den yaşlıların da arkadasıdır. 
Sfain de arkada~ınız olma~ını 
hterdim. Onun IAbirince •Se
ker şey• dir ... 

•Yaz geli.yor. demişti bir 
'iin. •Su kayığı ve molörü bir 
ha'i - yola koyalım ••• Bayılıyo
rum denize ... Ka:paıan kayayn 
g idip uzanmak. kışın yor;un
Jıı~unu çıkarmak istiyorı:m ... 
Xa•paıankayayı bt:ir ml~in~. 
Bur;:aıdadır... Burg:ız ad:ısın
da .... 

Bu motör gariptir... Ü:.-.er! 
1.azı lı deği'dir ama orada her
ke.; bilir i-.minin • :\lahue o:dıı
ğunu ... ·~ahu• nıın da garip 
bir manası \'ardır. Hani kediler 
gniı> bir ses çıkarırlar kendi 
av 1.arında ..• İşte odur !:\1:ıhut 
N:ısı',?. Güzel değ!' ml? ... 
Orhan Borar 1.annımca hiç bir 

şeyi aramamıştır. Bulmuştur 
sadece... Ai'e.;f yüksek okul 
mezunu olmaslnı isteıniş o ela 
hukuk fakülte;;ini bitiri\'ernı i~. 
yald11.lı diplomasını ıınne~ir.e 
vermiş • o'dum • demiş • 1ste 
dip:omam. Artık bana karw 
ma·hınız ~anırım. • 

Böyledir Orhan Borıtr, hnr 
yasamanın ölesiye işı>_?ı... • tyi 
şeydirı der .şu mered !~ki .. . 
İnsanı daha iruan yapar. tadın 
da içersen ... Hep tadında içtik 
Orhan Boranla ... 

- Be kardeşim içmiyorsun ..• 
Hadi bir kadeh daha ... 

- Bu akşamlık yeter şef ••• 
Ke!ime!erin ısı derece'.C'rinl 

düşündünDz mü?. Sef. so~ulc 
kelimelerden biridir ..• SıCırdPn 
a~:.ığı. .. Ama Orhan Borar•a söy 
iendiği 1aman vaziyet başkadır. 
O, buz gibi .şer. ıtık'a;ır . . ı,;ı
nır. buram buram bir şey o
lıır ... 

- 1\"a~ı·sın şef?. 
- İyiyil be kardt'şim ... 

* 
•Ge:• dedi Selma, ·S~ni da-

yımla tanı~tırayım ... • İ .. likl:ll 
<·ııddesi gene kalabalıktı o .~lin. 
adam~ar bize çarparken el s•
kıstık ..• 

- Dı:yım, Orhan Borar •.• 
Ben, ino;anları sevmeğe ~

'ısmı~ım bir kere ... Yeni tanı
d ığım bu adamın gör.ıerin~ ba~ 
tım ... Bir başka kahve rengiy-
di . .. Bir baska giilüyordıı ... 

Se'ma Emiroğ:ıına. • D.ayırıı 
se\•dim• dedim. GiihHi. • Rir de 
yakından tanısın. dedi .çok 
şeker adamdır ... • 

* - Şu zaman, na~ıl da g'!Çi-
yor bir Cıırkına varmadan b~ 
karde~im ••. Hadi, zamanın şe
refine .. 

- Şerefine şef ... 
- Bak şeker ~ey. biıe spa-

getti yapmış. İtal~·ada öğrendi 
bunu. Hadi şeker ~Y giil 
biraz... Yoba bu apartmanın 
en D;l katında otur;naktan sı· 
kı'dın mı?. 

Orhan Borar'ın .şek('r :er 
dediği, kam:ıydı ... Karısı, Se· 
' 'im Borar... Bir ara şefe ve 

Anlatan Ş.: 
' Sevim'e baktım .•• fno;anlar yı:ı 

kı,iınca b<;yıe yakışırlarıh bir
birlerine ••. 

- Saat kaç şer?. 
- Bırak ~u 3a.ti canım. za-

işte Orhan Borar!. 

man naiıl ol.>a geçiyor bir de 
onu gödcrinle takip etmeğe ne 
lür.um var'! 

Zaman !else{eo.inin bu kadarı • 
tatlısına rastlamamıı;tım. Sus· _., 
tum. ı~<A~ 

Bu gece ••• Bu gece ba~kay~ı 
sanki ... Hep yeni bir şey1er lı.:o 

nuşuyor, mevzular uzuyor, kı

salıyor ama her sı-ferinde tat
lıya bağlıyorduk. Munis k.ıhve 
rengi gözleriyle Orhan Borar 
vardı karşımda ... 

fto!yanların spaı:etti dedik· 
teri makarnanın leu:eline diye· 
('ek yoktu. Ertesi gün başlıya
lı üç dört saat oluyordu ama 
vız gelirdi. Ben. Orhan Borar· 
la hasbıhaldeydim. Şarap şi
şelerinin ulaklığı üıuinde mü5 
terek şikfıyetlerimiıi dinredik
ten soııra gitmek için a:va?ta 
kalktım. O gün güne~ ba~ka 
tür:ii doğmu~lu ... 

• 
Hayvanları sever m L;in 

~eC?. 

Tahi be karde.}im. Hay· 
vanlar sevilıneı mi?. Ama yok 
yani insan1arı da severim ... 

- Şef. biliyor mu~un :;enin
le röportaj yapaca~ı m. 

- Röportaj mı?. Eh, sorup 
ııorup yaıacak deği l <iin ya , Bl'ni 
tanıyorsun i~te, al ka lemi ya
zıver ... 

Evet. Orhan Borar'ı tanıdı· 
ğıma memnundum. Şimd[ bir 
~eyler yazrııağa mecburum. 

• htanbul Konservatuarı kıy 
met:i keman hocalarından ve 
küçük orkestranın şeCi, aynı 
umanda lstanbul Radyosu Ton 
maestrlarından Orhan Borar .. ·• 
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Şehir Orkestrası Universif ede 
konserler verecek 

İstanbul tlniversitesi Talebe,. 
Bir: iği; Şehir Orke~trası i'e 

işbir:igi yaparak. gençliğin mü 
zik kültürünü arttırmak gaye
siyle izahlı koMerler tertiple
meğe .karar vermiş ve bu iş için 
Fen Fakültesi konferans salo
nunun tahsisi hakkında f,;tan
bul Üniversitesi Rektörlüğüne 
müracaatta bu:unmuştur. 

Gen('l iğln bu müsbet hareke
ti Rektörliikçe uygun kar~ıhın 
nu) ve bundPn böyle tamamiy
le ürretsiz olmak üıere her ay 
bir konser veri!mesi üzerinde 
an laşmaya varı l mı~tır. 

Bu konserlerin ilki yarınki 

22 Nisan P('rşemhc günü ~aat 
18 de Cemal Reşit Rey idare
sinde olacak ve Beethoven'i n 
be~incl senfonisi ve Borodin'!n 
Po~oveç dansları calınac.ıklır. 
Eserlerin izahı ise Ömer Umar 
tarafından yapılacaktır. 

1100 kişi alan salonda izdi
hama mMnl o lmak için, numa
ralı davetiyeler Fen ve Hukulc 
Fakültesi kantinlerinde arııı e
den'ere tevı.i edi lmeye başlan
mıştır. 

UZUX SÜRES Y~Ni PI.ı\K
J .. \lt lt.\DVOD.\ 

5 on yıllar içinde Radyolarda 
çalınan plakların en yeni 

çeşi d i olarak .u:run süreq• bir 
plak cinsinin yayın la1·a b;r 
husus' yet getirecc~i umulmak 
tadır. 

Bu pllik.lar bildiğiniz büyük 
liikte olm:.ıkla benıb('r. h~r 
zir ytiı.ün 15 dakika veya da
ha CatJa müddetle çalınmakta 
\'e her bir yüı. birçok parçala
rı •h tiva e ımekıed i r. 
Cıun sfiren plak çeşid inde 

Ank~a Radyosu plak arşiTl 
yeniden takviye edilıni!i, pek 
çok yeni parçalar mütik prog 
ramlarına cklenmittir. 
Ayrıca diğer pliltlardan bir 

hayli yeni parçalar temin e
dilmişti r. 

Bu neviden yeni mütilc r&.o 
pertuvarı olarak son ıy için
de Ankara Radyosuna 500 p-Ar 
ça ilave cdilmi:ı bulunm•tıl
dır. 

•R.\DYO İLE t~Gİl.l7.CEe 
Y.\ Yl~l • .\Rl:V.\ Dı\İK 

A nkara Rady().:;u İngilir,ce 
yayınlarının . yeni başla

yanlarla ilerlcnı i} dinleyiciler 
için tam manasiy le fııydalı a
labilmelerini tem:nen yeni b1-
zı tedbirler diişünlilm&ltled i r. 

İngiliıreye yen i ba~!amış o
lanların kursu tedricen i leı le 
mekıe devam edecektir. •Din
le ve Konuş• ad_ını taşıyan 

diğer kursun, dinleyicilerin 
arzu~u üzer ine bir kere 4.hh.ı 
tekrarlanması yoluna g'.dileccıı: 
tir. Bu .... uretle elde bukınan 
ücüncü kitapla hu der:>leri ı.ir 
kere daha ve tamamen tM:ip 
etmek nıUnıkiin olacaktır. 

Ancak bu dersler. ikinci tle
fa tekrarında b frbirl ırrdıncJ 
yayınlanacak ve e vvelki yayın 
müddetine nisbetle dnha ça
buk bitecektir. Onu takiben 
yeni bir kursa ba5l:ımad ·ın, 

ÖLel surette Londrada türkçe 
olarak hazı rlanmış tıir •Anı 
Kur~ıı • y:ıy ınlanacaktır. 

•Dinle ve konuş. seriı;inin 
3 üncü kitabı fstanbul lbtly<t 
sund:ın da aynen b ir deCıt dı 
ha yayınl:ınacakıır. 

S;LDİ'f:Ş:A"'"'' 

9 PlllL~~~ I 
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PAZA R (25. 4 . 1954) 
ANKARA 

8 ı8 Açılı' n program. 
1 .30 M. S A}·arı, habrrlu ve ha-

''" raporu 
145 Pa::ar "'babı melodllul (P.)1 
9 .20 Yaylı ur.lardan m\lzllt aı 

J>urcell : Oç danı. b ı Hande!: 
Munoe r) Pcter: Alleı;ro Ma
estoso ıPI.) 

9.35 Uvta - Krmrnçe - l'tıııbur 
rl'fakMlnde şarkılar 

9~5 Salon orkestrası (Pi). 
ıo .ıo Kadın ses ve saz toplulufu. 
10.30 Doğu ha\"aları. 
10.4S Saatinde blldlrllHt'k. 
ı ı.oo Daldım dala, 
ı ı .20 Sadi Hoşıes. 

ll.40 Pazar skeç!. 
12.IO Ast.er ıutl. 
12.30 Yurttan ı esler. 
13.00 l\1. S. Ayarı \'e habrrler. 
13.15 Kovboy $arkıları [l'lı. 

ı 3.30 Öğle ııazell'~l. 
13.45 Oeorge Uoulang~r orltcaira-
14.00 Han nı.ı><>ru. aı:~m progra-

mı 'l'e kapanış. 

*** Ul.5ll Açılıf ve pro:ırnm . 

l7.00 Orlıan Se7ener ve arkada)la
rı Dam orl:r.atrıuı. 

1'1.30 Radyo ile inı:ııızce. 
1'1.45 Karrıfar .fMlı. 

18.40 Konuşma (Seçim). 
18.50 -Ali Can'dan turkh!rr 
19.00 M. s. Ayarı ,., hal>crlcr. 
19.15 Tarihten blr )'aprak. 
19.20 Alt~mın kUçUk konseri. ııl 

Smetana: Buse uverttlrl\ b) 
Y. l:ltrau.ss: Plulcato •P<'lka• 
cı Y. Strımaa: \'!)'ana ?:rmıuı 
ıarı ersanesl, d ı &ılnt - sa
ens: OmCal'ın ç.ıkrını 41'1.) 

19.40 Konu~: (Seçim). 
19.50 ŞarkllM'. 

20.00 Konuşma: (Seı;lm). 
20.10 Bir ke.mençe tak&lıı~ı. 

20 15 Rad~·o gattt~sı. 
20.30 Kısa Sı><>r ha~rler. 
20.40 Konuşma : (Seçim). 
20.50 isteyin Çalalım ıTürk mu

zll!I). 
21.00 Konu~ma : (S«lml. 
21 . ıo isteyin Çatalım (Batı müzi-

ği. 

21.20 Konuşma: (Seı;lm). 

21.30 Aaumnn Ar&un. 
2UO Konuşma (Seçim). 
22.00 Ca:ı ve dans ı.PIJ. 

22.30 Dvorak: Karnaval uvcrLüril 
•·e Oranadoe: İ6pan)'OI dansı 
(Pi. ) 

22.45 M . s . A)'arı ve haberler. 
23.0 PrO@ram \'t kapanıf. 

iSTANBUL 
J0.57 Açılış ve proeram. 
11.00 Belediye Oazlnoı;undan nak

len Lıtanbııl Beole-dlyıı ltonse-r 
vat11arı kon$erı •Turk morı
i!I•. 

13 00 Haberkr. 
13.JS Saz f'Mrlcrl •l-iubar Tekyay 

ve F'C)-Zl A11langlh. 
13.30 Plyanlat Jcan Auı;uat'den se-

vıımı~ melodiler (Pi). 
.13.45 tıafıu Arla. 
14.4$ Dans ve Caz miizlil (Pi). 
14.40 Şen türküler kümeal. 
ıs 00 Pazar lcon~rl .w. A. Mou.rt 

Piyano Kontertoeu >Fa ma
jör> !PIJ. 

ıs.~o Nlmf't ı:rıılider n A\t ~n A
rıkan. 

19.00 Manuel Oomez orke.st r.um
dan paSIO dobleler (Pi). 

ı•. ıs Se'l'llınl, flt'aler - aevıımı, 
şarkılar (Pil. 

19 40 Oda ınü~ll!I Franz S.:lıubf'rt: 
Kentet •La majör• Ot>. 1 H 
kı&ımıar tPI). 

17.00 NeedeL Cici. 
17.30 Azlre Tö:rtm 
17.45 Ayten Gcııçer'den Danı 'l'e 

caz şıırkı ıarı. 

il 00 Okul - ÖJrencl Haatı. 
18 45 Karışık hllflf mü:r.lk Iİ'I). 

19.00 Haberler. 
19.15 Üniversite korosu. 
111.45 Ne arzu ederseniz a) L. Aıı

bert: •H»banf'ra.. b) F. Sdm 
bert. •Seyyah• c) Monıpou. 

•Cancıon y Dan~.a• d) c. M. 
Ton Wcber, •Der FrclKhlHZ• 
operasmdan arya e) J. S 
Rach, •Prelldlum• f) H . Waı; 

Mozart, •Don J11an• opera
sından •İIAıııarın Walhalla'
ya Glrhb (Pil. 

20.15 Radyo guet,.,sı. 
20.:W Ahmet ÇaAan. 
20.50 Yeni buhı,ıar. 

21.00 Şehirde bu hatta. 
21 15 Gitar Jrnarte-tl •A. Zamh<>~lu 

Te arkadaJları•. 
21.30 Spor haberll'rl. 
21.4.S Ud aoıoıarı .serle Muhittin 

Tarı;ııu•. 

22 00 DUuya hll<dyl'ltrlııden Ornrk 
ıu. 

22.10 Dinleyici IUl'i<lerl •Tilrk mu-
slklslt. 

22.4.) Haberler. 
23.00 Proı:ramlar. 
23.05 Gtl~eı gesler - ııuuı melodi

ler (Pi). 
23.30 Dımı ve raz mllzli·I (Pi). 
24.00 Kapanıf. 

1 Z Mi R 
8 .U Açılı, ve programlar. 
9 00 .Muzarırr Birtan ıÖıl!J Pi) . 
9.30 İrmlrde r~~t.n harta 
9.40 GOZl'l aeı;lerdl'n 'arkılar 

•'l'llrk muslklslt (Pn. 
ıo.oo Kadın dlnll'ylcııer için 
ıo ıs ~üztltıe tebessüm 'Pi). 
l0.30 izahlı Tilrk muılklsl. 
10.45 Ayhan 'lı:'ılmaıt 'dan tOrtll-

lc-r. 
ı ı.ı,<, M\l7lltll bir hlkn}'t.. 
11 ,30 Fahri Kavala. 
12 00 Yayıııın sonu. .... 
24.59 Açılış 
15.00 Suzan 'Taşa.'!krn. 

J!l.20 Bft.,lıra programların takdi
mi. 

15.25 Snllen .b•flf ınUıd!t. a \ JC1l;r. 
Strauu: zı~cmırr l'&r<'n '1· 
.-ertürU b) Ra·ırı: 'l'l;lgane 
(Pi). 

15.45 Radyo mand'>llıl 'Or>hııurıu 
11.15 Trlo'lardan hafif melodiler 

(Pi), 

ili 30 Pazar kon~rl •TilTk musikl-
5h, 

17 15 İtalyan earlı:lları (Pi). 
17 :ıo 7.lyıır~tlııl2" ı;ell'll pil ki ar "l 

Saraute: Zlgeuverwı•lıen bl 
Weber: Valse davet. 

l7.45 Radyo yurt tilrkUltrl kororn 
18.15 Danscdellm ı PlJ. 
18.40 Alhttln Şensoy. 
19.00 Hahl'l'ler . 
l!l.15 Nlhannd tuıı. 

!!O 00 Keman aoıo Hl'lfet~: F..6tre-
lltt.a n 1lorra Stat:cato (Pli 

20.~ Rlldyo - Sı>or 
20.15 Radyo ı:azctesl 
20.30 Sizin için aeçtlk •Türk nıu

aıktıoh (Pi), 
•21.00 Sım'at dünrasındıın lıabrrler 

21 10 Akordeonla hafit melodiler. 
21.20 Hatır şarkılar •e dans mUzl!:l 

(Pi). 
21.40 Balilarna takımından oy\ln 

havaları ıözcl Pi), 
:.ıı 55 Yarınki orogram 
22.00 Suzan Yaman. 
"".30 Yayının aonp. 

TEKNİK üNiVERSiTESi 
20.15 Ac;ıllf n Türk musikisi. 
20.45 Haftalık programın takdimi. 
20.so Tı!chaıtowny: •Fındıkkıran• 

Süiti. 
:ıı. 10 Auber: •Fra Dlft.volo• ııTl'r

t\irli. 

21 19 Brahnt5: Macar danaları. 
2137 Joh. Straugg: <Mul Tun•• -

Vals, 
21.47 Oeralıwın: _ •Mul Rap&Odl•. 

22.0 Pro;ıram ve kapanı,. 

PAZARTESİ (26. • . 195 ) 

7.11 
'l :ıo 
'1.45 
il 00 
830 
8.45 
ll.00 

11.M 
12.00 
12.20 

ANKARA 
Açılış .-c ııroııram. 

OOnardın lPlJ. 
Haberler ve haıa raponı. 
Karma R&.bah m\lzlılt (Pi). 
Hafif isp:ın)'ol mOEliit CPJ). 
VU("lldOmüzü çalıştıralım 
Oünün pro11ramı ve kapanış. .... 
Açılış \'e pr~ram. 
Ask rr &tllltl. 
Türk kahramanlıı~ı 

12.30 Sevim Ca!ila)·an. 
13.00 M. S. Ayarı •r. habcrl~r. 
13.15 Tanınmıt bestecilerin 11nll· 

mtş eserleri (Pi). 
13.30 Öiil'ıı gaıııtesı. 
13.43 .Şen prkllar ll"ll. 
14.00 Hava rapor\!, akşam Pro::'.l'ft

mı 'l'C ltap:ırış. .... 
ııı.ııa Açılıs ve orıo;: rnnı 

17 00 lJu plAl:Jarı Hver mlslnl7.' 

17.30 Kitap saati. 
17 45 Gönül Akıncı - Gönül Söyler 
18.15 Köyün aaa'.I, 
18.30 Yurttan sesler 
18.40 Konuşma: (Seçim). 
18.SO Yurtt.an ıeslcr·ın denmı. 

19Jl0 M . s. Ayarı ve habcrlrr. 
19.15 Tarihten bir yaprak. 
19.20 Albenlz: Sevllya'da tanrı !-ey 

ramı ve Coppland: Kıib;ı ıla,ı 
ıı, Orofe: parça (Pi), 

19.40 Konuşma: (aeçtm). 
19.50 Klasik 'lOrk müd41 ':orcısun 

dan şarkılar. 
20.00 Konu,ma: l'e~lm). 

20.10 Bir ney taksimi. 

20.15 Radyo gauteJıl. 
20.30 Radyo aeııroııı orl:eatr'!r:ı--

dan müzik. 
:l0.40 Konu~ma : (seçim). 
:ıo.50 Senfoıılk müziğin de•·anıı. 

21 00 Konuşma: (Seçim). 
21.'10 TOrkUlrr. 
21.20 Konu~ma: (seçim). 
2 ı .30 Cevriye Ceyııun. 

21 50 Konuşma: (aeçtm). 
22.00 Serbcat na t 
22.15 Op~ra aan'atl<Ar!arımızı tanı 
yalım. -

:l2.45 M. s . Ayarı \'C haberler. 
23.00 Proeıram n kapanış. 

i STANBUL 
12.57 Açılış TC pro~ram. 
13.00 Haberler. 
13.lS Perc)• Palth orkestrası (Pi). 
13.30 R.adlCe Erten. 
H .00 Oluck'dan iki uvl'rtllr •Al

ceste• ve •İphıgenla in Aıı
lls• (l'I), 

14.20 Göçmez Karde_,ln, 
14.45 Dana müzıtı tPJJ. 
15.00 Kapan1'. 

*** 18.00 Açılış ve Hakkı Dı•rman ta-
aıl heyeti. 

18.30 inı;lllzce ders. 
18.45 Bestekllr portrelert •Heclor 

Berııo:ı:•. 

19.00 Haberlrr. 
111.15 Akile Arlun . 
19.45 ismet Sıra! ve arkadaşların

dan caz mltzlğl , 

20 O Pl61t geçidi a) Saraaa le. • Ro
mam-a Aııdaluza• bl W . A. 
Morzart, •Don Juan• opera
sından arya c ı l\.fanuel de 
Falla, •İki Piyano Par~·uıt. 

20.15 Radyo ııa?etesı. 
20.30 Kısa schlr ııaberltrl, 
20.35 Necmi Rl%a Ahıakan. 
21.0 Konuşma. 

21.10 Üsküdar musiki C'emlyctl. 
21.30 Binnaz :Fey'!iojjlu •Soprano• 

a) F. Schubl'rt, •F'rllhlhıgaft 

rıı.um •, •Elnsamkelu b) R . 
Schumaıın. •Der Nuasbaum• 
•Aus den Östllchen Roııcn• 
c) Ort-çanlnor. •Ninni> d ı 
J . Massenet, •Manon• opera
sından arya. 

21.45 Spor hıı.abihallerl. 
22 00 Sarr J Toker. 
22.30 Saz eaerlert (Cevdet Çııf;l-ı 

Durrtl Turan. Halll ':'an). 

22.4~ Haberll'r. 
23.00 Kambiyo - Borsa vr pro:ıraın 

Jar. 
2307 Dana mllzll!l (Pli. 
23.20 Dinleyici istekleri •Kl:t!lk 

Batı mil7.lj!I•. 
24 00 Kapanıf. 

1 Z Mi R 
15.58 Açılı~ n ııro:;ram . 
IG 00 Alıiettın Yavaşça ıöıcı Pi) . 
16.30 0])('ra VI' operet mUzJt.• • l 

Verdi: La Travıaıa. 1 ve J 
tlnctl sahnr.ler bl Nte> ll,:ıs

taı: .Ma~r Dii!jünU (Plı. 

19.45 Mtıkerrem Baydaıı'<IJD Uır· 
küll'r. 

17.15 Başlıca programların talallml 
17.20 Tanınmı, bestekfırtar a) 

Scbumann : La mlufir Vl~·olon 
11eı kon~rl06u. Op. 129 (Pi). 

17 50 Senet Candaş. 
ıa .ıo Jolıny Guarnlerl Qulııttt'I 
(Pil. 
18.2S Kl'rlm İleri . 

18.45 Atatürk saati. 
18.55 Mar~lar (Pi). 
19.00 Haberler. 
11U5 Radyo ~rkekler taslı. 
20.00 Erııa Sa<'k'tan Johann Strıı· 

uss'uıı •~lsll'rl (Pi.) 
20.10 Şelılrden kllçük haberler. 
20.15 Radyo ı;u.ete51. 

:ıo.,o Radyofonik DIYl'a. 
21.15 Yalnız sa2ıarıa müzik (Öul 

Pi). 
21.30 Ç-Oc:ulı: P:gltlm aaall. 
21.40 Caz milZIAl (Pi). 
21.55 Bor~• •e yerınkl ııroı;ram. 
22.00 MUrUVTC'~ Oudücü. 
22.30 Yayının aonu. 

TEKNiK ONIVERSiTESi 
:.>o.ıs Acılış "' ııro~ram. 
20.IG Rosslnl: •Semiramis> unr

tOrU. 
20..27 Saınt S.·una: Do mhıllr 3 

No. tıı •Orglu• ıenCoııb 

l0.58 Bl'cthonn: Do majör •Tr!p
le• konçerto. 

21 .32 Schubert: <Öllim •·• Oen..
Ktz• kuarutı. 

22.05 Program n kaDanı,, - . 
SALI (27.4.1954) 

ANKARA 
7 .28 Acıhş ,.~ proı:ram. 

'1.30 Günaydın IPI). 
7.45 Haberler n han raporu. 
8.00 Karma Mbah ın\lıoJ~I {PJ), 
8.30 Sabah neş'esl tPll. 
9.00 OUnUn pr~ramı ve k3ı;anı,. ..... 

11 ~ Açılı$ va program. 
12.00 AAktr saati. 
12.30 Rthlye AkBOy. 
13 .. 00 M. S. Ayarı Te habtrll'r. 
13.15 Radyo alon orkestrası. Şet: 

ilhan Öuoy. Lalo ı - Prelüt 
2 - Oltar, 3 - f5tırahat; 4 -
Uyı.ıdultum ?.aman, 5 - Hü
v.iln, 9 • Serenat, 

13.30 ö4ıe ıuetesı. 
l3.45 Radyo &alon orkatruının 

deramı. 

14 00 Hava raporu, akeam proı;ra
mı n kapan". 

*** 
19~ Açılış n ııroı:ram. 
17.00 Oda müziği konseri. S~etho

nn: Kreutzer ı;onatı (Pi.) 
J7.30 Radyo ile inı lllzce. 
17.4S semahat Erı;ılkmen - ismet 

Ul!ıırlıı - Pll<rct U~urhı -
Mustafa saıı:raşar'daıı lltra
ber tUrklller. 

18.10 Mustafa Otte)'atmaz • q"l-

llihattln Orhan'dan bera-
ber türkıiler. 

18.30 Ya,ar Gllvenlr'deıı dana ~rkl 
Jarı. 

.111.40 Konu~a :(aeçlm). 
18.M Dana şarkılarının duamı. 
J9.00 M. S. Ayarı ve habcrlr.r. 
19.lS Tarihten bir }'&prak. 
19.20 Munııo. Mukadder Atakan. 
19.40 Koırnşınıı:(seçlm). 
19.50 Saz eserlı-rı. 
20.00 Konuşma: (seçim). 
20.10 Bir keman U.l:•lml, 
20.15 Radyo gazetul. 
20.30 Geçklll tuıı. 
20.40 Konuşma: (ieçlm). 
20.50 İııcesaz'ııı de•amı. 
21.00 Konuşma:(seçlm). 
21.ıo Oyuıı ııanıarı. 

21.20 Konuşma:{ıcÇlm). 
21.:ıo Şarkılar. 
21.50 Konupna:(seçlm). 
22.00 Şiir Sa;rruı. 
22 15 Piyano lftlriklyle Sil% eı.cr-

lerl •Muar:zez GOnert, Ali 
'Demir, Nuri Şennr.ylb. 

22.30 Ccşltll kaha re mllzllil ı Pi), 
22.4.5 M, B. Ayarı n habtrlu. 
23.00 Program u kaııaııı,. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış •r. .Dronram. 
13.00 Haberler. 
13.15 Daus çartıtan •Marle Joı;e 

(Pi). 
13.30 SUkran Özer. 
J4 00 KOçtık ill!le kC1ııserl. Jlcnıa

mln Drlttcn.- •Ocnc adaının 
orkestra Rehbtrh (Pi). 

14 20 l\lürfldc $t'ner 
14.45 Corıner ork~traaı ve Jlla<'k 

Dlllmonds'<:an dans mıl2tı;ı 
(Pi). 

15.00 Kapanış. 

18.00 Açıl!.$ 1·c dnns mllzlill (Pi) 
IR.20 Tarihi fıkralar. 
18.30 Memleket hanları us Te 

ı;az birili!!. 

J!l.00 Habcrlr.r. 
HU5 Kartşık akııam mlizllll IPI). 
lD.30 nıı.ar kuarteti •Conl Buha-

glar •e arkadaşları•. 
19.45 Radyo lııcc.uz heyeti •Hüsl'Y 

nl>. 
20.15 RJıdyo ı:n~lrsl. 
20.30 Kısa edılr haberleri, 

20.35 KOçUk orkestra. Şd: Orhan 
Borar. 

20.50 Hepimizin &aa ti. 
21.00 İrfan DoCrusö:ı:. 
21.30 Şiir dünyamız. 

21.40 Oülarcn Oünmll. 
22.00 İstanbul mUzelerlndt. 
22.10 Piyano dllnyıısında ııe:ı:lnll

Jer •Cemal Reşit ili')'>. 

22.30 Prr!han 1->övl'nç. 
22.45 Hıoberler. 
23.00 Kambiyo - Borsa Tt proııram 

ıar. 

23 07 Dans mur.ıııı (Pi) 
23.30 Caz saati •Piyanist Osrar 

Pl'tersoıı ''«ı Art Tatum• (Pi) 
23.45 Piyanist Earl Wlld llP), 
24.00 Kapanış. 

i Z Mi R 
15.58 A~ııış ve vrogram. 
16.00 Zeki Oğuz'dan türküler. 
16.30 Piyano ile dııns melodlll'rl 

(Pi). 
l9.4S ouzın Brt-ün - Salbe Küçük 

oğ\ıllan'ndan beraber ~rkı
Jar. 

17.15 Başlıca ııroııramtarın takdimi 
17.20 Salon orkestralarıııdıuı rıım 

müzııu (Pi ı. 
17 50 Şarkılar lÖzel Pi). 
18.20 Değişik bt dans \Pi). 
18.30 Zeybl'kler. 
18.45 ClCtçlnln Hatl. 
18.5~ Köy havaları. 

l0.00 Haberler. 

19.15 Klfı.slk T\lrk mu&lklııl kuro-
•U. 

1P.4S Karışık hatır ml'lodllr.r (Pi) 
19.55 Küme aaz e~erıcrı . 

20.10 Şehirden ki.\r,Ok haberll'r. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 Sarkt!arın mac~raaı 

21.00 Stl!thattlıı Öz;ıiı. 
21.20 8metana ~ Vatanım, •St,nfo

ıılk Şıtr•. 
21.30 Eı:'e MltoloJl61, 
21.40 Ralph Flanagan orkestrasın-

dan dans müziği ı Pl.j 
21.55 Bor.a ve )'arıııl:l ı•rO:~r.ım. 
:.12.00 Glller Öl:~e. ı~. 
22.30 Yayının &.onu. 

TEKNiK ONiVERSiTESi 
20.15 Açıl1' ve ·, Urk mu~ıt.ı. ı. 
20.4S Frederlc Chopın'deu fımtczl 

Darkarol, Etüd, :Mazurka. 

Vals, Nok'.hrn ve Dalladıar. 

22.0 Pro::ram "• kapanış. 

fARŞA1'1BA (28. 4. 1954-) 
ANKARA 

7.28 A~ılış Ye program. 
7 30 Günaydın (Pi). 
7.45 Haberler Te han raponı. 
ll.00 Kuma aal>lıh mUzli;l (Pi). 
8.30 uarıc Viyana melodileri !Pil. 
9.00 Gilniin programı ve kııpan~. 

*** 
ı ı .58 A;ılış .-e proeram, 
12.0 A~kf'r aaatt. 
12.30 Muıılll Aracı. 

13.00 M. S. Ayarı ve lıRberı.r. 
13.15 Vlrttlo:zıar geçidi (PlJ. 
13.30 Ö;ile gut,tesı. ' 
13.45 MUzlk hollerdl'n ~hneler 

CPI). 
14 .00 Ha•a rap0nı. ak~m ııroı;ra

mı ve koapanış. .. .... 
16.58 A~llı' \'e program , 
J7.00 Radyo aalon orkeatrası . Şd: 

:>edad r.cıtv. aıKetelbey : ın

termczzo, l>J Kormann ; Söz
sllz ~rkı, <') Robrecht: \'als 
pol.purısl . d ı Saıjlt-t : Hlilk 
Mlrkısı , eı Cullotta : ·fııtn
mczzo, f) Strau$&: Ptrpetlum 
il.lobile, 

17.30 Radyo ıı., İııglll?CP 
17.45 Behiye A'kaor - ScT:m Tan 

Or~k • Mıısıara Sai:Y•lt"r'dan 
bt>rab'r fQrkılar. 

18.15 Köyün saaıı. 
18.30 Yurttan Sf'.Sll'r. 
18.40 Konuşma :ıseçı mı. 

18.50 Y11rttan seslrr"ln de,·•mı. 

l!l.O M. S. Ayarı ve haberler. 
111.1:; Tarllıten bir yaprıll: . 
19.20 Haydn· He majör •l)'olonul 

konçertosu (Pl). 
l!>.40 Konuşma:ıacçlm). 

1!1.~ Nerln O'mlrdönn, 
20.0 Konuşma: ıseçlmJ. 
20.10 Bir t.amhur takelml • 
20.15 I~dyo gautesl. 
20.30 l'.lrnç sulrrden ••rkııar. 
20,40 Konuşnıc: (aeçlm). 

20.50 Oenç gegJer korosu, 
21.00 Koııu~ma :ıs~çımı. 
21.10 Tllrl<Ultr. 
21.20 Kon11şına ;rıeı;lm). 

21 .30 Danı mUv.1~1. 
21 5(\ KonUfJ'lll: (ı;eçJ m). 

22.00 Serbest sııat. 
22.1~ Yeııl müzik koıı&f'rl, a) Bar

tol:: l'aııı sazlar. Plano ve 
nırma aaP.lar için ınüzlk. hl 
Mllhaud . Süit (Pil 

22.45 M . S. Ayarı Te habtrler. 
23.00 Proııram Hı i:apıını~. 

iSTANBUL 
12.57 
13.00 
13.15 
13.30 

l4 00 

14.30 
J4.45 
15.00 

18.00 

18.15 
11.30 
19.00 
19.15 

Açılış ,.e program. 
Hahı·rlrr. 

Hatır keman melodileri (Pi). 
Güzin Siper >'«' Feriha Tun
celi, 
Radyo salon orkestrası kon
seri. ş~c ~mlh Argeşo ı L. 
Sledı. Sdlra •İııtermtttoı 
bl L. Sledt Rendez - ,-ouı 

•Serenad• r) Aub. \\'tutu 
Festlvalla •Potpurlt • 
8az eseri eri ı Pi). 
Dsns mtl•liil {Pi). 
K•panış. 

*** ... çılış Tt ı ,ı:roy A nder$0n or-
1:.estraııı (Pi). 
Ttırlı:Oler Mehmet All Erdtm. 
Fanık Alı:l'I .e arkada&}nrı. 
Haberler. 
Rlltl)'O itilme Cııaıt 
•Mahur>. 

heyeti. 

19.50 Konuşma. 

20.00 Akordeonla hatır ml'lodlll'r 
•Taki Çeııerını ,.e arkadaşla
rı•. 

20.ıs Radyo ıruet@!I. 
20.30 Kısa şehir haberleri. 
20.353 Radyo tl)'atroıu Ecel köp-

rü~il - Yn?.an : Adnan •ı·aııır 

21.20 Karışık hafit mtıırJk (Pi). 
21 40 Rıza Rlt. 
22.10 .Milli tesanüt blrllAI adın• 

konufmıı. 

22.30 Cemal KAnıll G!lnf'nc. 
22.4!> Haberler. 
23.00 Kambl)'o - Borşa ve program 

lar. 
23.07 Datı5 muır.lğl ( Pi ı. 
23.30 GllnUmllır.üıı nılidğl Samuel 

Barbar Vl)'OIOJUl'I lı.On(trl0$11 
IPI), 

24.00 Kapanı •• 

i Z Mi R 
15~ Açılış u ı•rocram. 
ıe.oo Suzan Yanıan . 

Jl.30 Dana mıl:tt) T«ı dans ·tı.rkı-

tarı IPI). 

ıe 45 Radyo yur~ ti'!!"kUltrl kor0t.11. 
n.ıs Ba,ııca pro,cr:\mların tııkd'ınl 
17..20 Kemal Mıaırlı. 

.17.50 iti uvertür a) Rou\111: wıı
helm Teli b) Dtethoven: tl'
çünçU l.eonorc u•ertnrll ırıı 

tR.15 Hıl!!<lynl f111l1. 
19.00 Haberler. 
19.15 İsmet Çetlnsel. 
19.30 Bir dı-rgl alıyoruz. 

ııı. 40 Dl•kotd:lnl:ı: lçh\ blrk aç "
nl ı>1'k . 

19.SS 11.lart.a Amatlde.n Kc:n:n ı;olo 
ları. 

20.10 Şehlrd•n kilçük haberler. 
20.lS Radyo l,lU"ltl'el. 
20.30 Yalnız uzıarıa mlızlk •Örı· 

Pi). 
20.45 Blzblze. _ 
20.SS Nat •Klnı;• Cole ıs<.y:üror 

(Pi). 
21.00 Radyonıııı müı<lltll 1)1 ,nlt.~t:>el. 
22.20 Sııor hOllrnl, borsa >c yı.rın 

ki proıırıım. 
22.30 Yayının aonu. 

TEKNiK ONiVERSiTESi 
20.15 A~ıtış n nro:ıram , 

20.16 Smctana: •Satılmı~ ~;.,ıınıu 

U'l'CrtUrU. 
20.2!1 Dvorak: Fa majör, 1 ı;~ni•)lll 

21.03 Mr.n<lelıı::ohn: ne mlı: iı: 'Ke
man konçertosu 

21.25 Schumann: Rf' mlrör K" 
man - Ptrano MlnMı. 

21 52 S<:hubert· ı.ıecııer. <.B:ırıton 

Helnrlch Schluııııa•. 

22.03 Pro;:rnnı "" lı:ananı,. 

PERŞE1'1BE (29. 4.1954) 
ANKARA 

7 .ıs Açılış ye Droı:ram. 

7.30 Olıııaydm (Pi). 
7.45 Haberler v~ ha,·a raporu. 
8.0 Karma •al?ah mll'Zlill (Pi). 
8.30 N. B. C. Konser orkestr.ııı 

(Pi). 
9 .00 Günün programı ve kapanış. 

*** ll.58 Açılış "e pro:;rım. 

12.00 Ask'r uat. 
l2.20 Ordudan Haberler. 
12.30 Se\·lm Erdi - Gönül Söyler'

den aarkılar 

13.00 M. s. Ayarı n hnbcrı,r. 

13 15 Rad)·o sa hm ork~atroıı .. ~er: 
ilhan Öı:soy a) Goıınod F:o
ust operasından rant~::ı. h) 
Gungl: Cardaş cJ Löhr: vnıs 

13.30 Öğl«ı g&ı!Ctcsl. 
l3.45 Radyo salon orkestrnaıııııı d•. 

vam1. 
14.00 Ha\'a raporu, •k~m proçraıı.ı 

n kapanış. 

*** 
lG~B Açılış "e proı;l'ftm 
J7 .O Neş'ell ak film mı1zltl (l'l l. 

• l'i.30 Ml'dlha Fidan. 

17.U Çalışanların saati 
JB.00 Operd sevenler saati ı Pi ı. 
18 20 Çifte ta&ıl. Mahur - Bıı~·atı 

taslı. 

19.00 M. S. Ayarı •e hnberlcr. 
19.15 Tarlhtrn bir yaprak. 
l9 20 Nurettin Çamhdağ'dan tfir

k!Htr. 
IP.45 Dini - Ahlıtki muAAhabe 
19.SS Neyzen 'levflk'ten nty ı.nt

slml CPll. 
20.00 Erdollan Çaplı'nın Kf'manlle 

ıs dakika. 
20.15 Radyo v,azctesl. 
20.30 Ptrano llo TUrk mOzl~l O· 

kuynn: l"ahrlye Caner, Plnno 
dıı' Nihal Erkutun , 

20.4S Lğurlu l:"rdc~lerdcn berolbl'r 
ş:ırkılar. 

21.00 Kahramanlar ı;..çlyor. 
21.15 Ma~lar (Pil. 
21.:ıo Spor ı:nzetesl. 
21 45 Snz eserleri lÖztl Pi). 
22.00 Serbest &ftat. 
22.15 Operaya dl'ıvet. 
22.45 M. S . A)'lirı Te h1<berlrr. 
23 00 Pron11m ve kapanı~. 

iSTANBUL 
12!17 
13.00 
1:1.15 
13.30 
14 00 

... ı;ııı, ve program. 19.15 Herkea tçlo mll7.lk !Pi). 
Viyolonist Dan·aş. 

Suzan Gl~ven. 

Haberler. 19.30 
Geraldo orkestrası (Pl). 19 45 
Mel!hat Pars. 20. ı~ Rad~·o ı;az:etl'&I 

Snllmlş orkestra ıı~r("111~rı 20.30 Kısa şehir habcrlul. 
Antonlo ve Oltan. 
Diinyada bu hatta. 
l.iılfl Oılnerı. 

a)Georı;e Oershwln R11a~1- 20:1.S 
aocly in Bhıf' bl Emımuel 20.!IO 
Chabrler •Espana> Rap•odl 2100 
IPI). 21.20 İşinin başında. 

Müzik mecmuası. 

TürkAn Otur. 
14.20 
H.45 
15.00 

Mustafa Ko,·ancı. 21.40 
Caı: müz.lgl (PIJ. 22 00 
Kapanış. 22.30 Bllyük vlrhuwıar •Vl)'Olonl•t 

Joeet szııetl• (Pi). 
18.00 

18.20 
18.30 

19.00 

..... 
Ac;ılış •e türkliler •lia ıan 

Tunç "" Cemile Cevher•. 
Konuşma 

Celıll inceden andlfilnlz ~ar 
kılar. 

Haberin. 

22.45 
23 00 

23.07 
23.30 
24.00 

Haberler. 
Kambiyo - Bor&A n ııroı,ıram 
lar. 
Karışık hatif f&rkılar (Pi). 
Dans müılğl (Pi). 
Kapanış. 

iZMI R 
15.53 Açılış u program, 
Hl.00 Ztybekler. 
18.13 Dans muv.ıeı IPIJ. 
16.2S Senet Caııdaş. 
141.45 Xa~ltr Cu;ıat orkestrasından 

dana milztııı ve dans şarkı
ları (Pli 

17.15 Ba~tıca programtann takdln\I 
17.20 AIAetUn Seııao'!'. 
17 40 Fram:. Von Suppe'dtn hatıt 

müzik (PiL 
17.50 Radro yurt tC.rkUltrl korosu 
11.20 Konu~ma 
18.3(1 Şarkılar lÖnl Pi), 
19.00 Haberler. 

lll.IS Plrano mnslkl&I <;'alan Mlh
ter Çelebi 

ltl.35 .Mauricc Chualltr'dl'n iki 
melO<ll t Pi ı. 

19.40 İzmir Türk muılklAI l'emıı·etı 
ro.ıo Şehirden kUcük haberler. 
20.15 Radyo ı:uelegl, 
20.30 Ahmet Senses'den tılrk\ller. 

20.50 Spara dair. 
21.00 Şansımm dentreıım. 
21.:lS Operada yıı.-ı n tl\at. 
21~5 Borsa •I' yerınk: program. 
22.00 P'ahr1 kanla. 

22.30 Yayının aoıı•ı. 

TEKNiK üNIVERSiTESi 
20.15 Açılış \C "Nirlc IUUMklsl. 
20.~5 Program. 
20.45 '· Franı-k: •Sl'nfoıılk ,·aryasyon 

lau. 
21 oo MouuorgEky - nueı: •Bir 

Resim urvlslndt tablolar. 
2129 Dcbuur •Dantt>. 
21-.3S Ratld Abed: Yaylı saelar ku

arteti . 
22.00 J"ro;ıram n karıanış. 

CVMA (30.4.1954) 

ANKARA 
7.~o A~ılı~ ..e program. 
7 .3S Kuran-ı Kerim 
7,45 Haberler •e hna raı><>nı. 
8 00 Karma sabah müziği (Pi). 

l .3G Hant müzik programında: 
Mark Warııuw'u ıı nıUzliil 
0·11. 

9.00 Oüıııln p~ramı n kapeııı~ 

*** 11.58 Açılış ve pro;ıram. 

12.00 Askl'r ııaıtı. 

12.30 M11aıuı ~ukadder Atakı.n 

13.00 M. S . A~·arı "e hııberltr. 
l3.15 $nlon orkestraıandın potpu-

rller (Pi). 
13.30 Öğle gazetesi. 
13.45 Gençlerin bctend'"I pl'.klılr. 
14 oo Ha\'a rapcru, aı.;AA.u> nrJ' . .ır:l· 
mı "~ tnpaıııs. .. ... 
16.58 Açılış n proı;ranı, 

17.00 Solmaıı Dölen - Ulviye ile• 
klmcl'dcn ç:ırkılar. 

17.15 Radyo ı::ıınn orke~rl!ı'. f.ı-r: 
Sedat Ediz a; &;\nrr anı~: 
Ninni, bı Slcr>ıl:ı&k~ nı•ra
larıının dlyan Vlya•ı;" c) 
Schubert · Serenat. J ı Lhıc

ke : EndlllUs ı·ıırtvı. eı Vrm 
de V('ldtı ' Ruhcmun •l'"kllJ, 

rı Humphrlu: &Jel hUIJa
Jar, 11) Drl~o: F..sıncra!dl\ ba
lesinden aııır nı,. 

17,4S Kllmc :r"lı . 

18.15 Köyün saati. 
lB.30 Yurttan t6e&ler Muzaffu ~a-

rısözen tdarestnde. 
19.00 M. S . Ayarı \'I! haberlPr. 
19.15 Tarlhtl'n bir yaprak. 
19.20 Rc\'im Çağlayan - OOnUl A

kıncı'dan aoıo u !tüme .,ır

kllar. 
111.40 Bu nerenin tOrkllırl.l? 
20.00 Danı oarkıları Söı·llyfıı: Zfh 

ra Eren. 
20.15 Radro ıazetfıl. 

20.30 Batı ı:ııstrUmaıılarlle Türk 
müzl~l . 

21.0 .Siyasi io:mal. 
21.15 Rlmııky Korsakorr ~ Shehra

ızadr.'d:uı Bal!rt•Hta tören lC' 

Luk: Polka 1 Pi). 
21.30 Haftanın turizm konu$nlaM 
2 ı. 40 Eski caz şöh rtıtl rrl : Cou n t 

Bll$1l •r. Artır. Shııw orke&tl'll 
Jarı (Pi). 

22.00 Serbe1t ı::ıa t. 
22.lS Dchh·c >.Jısoy 

22.45 M s. Ayarı ve habcrlc-r. 
23.00 Kapanış. 

i ST A N BUL 
12 57 Açılış ve proı;ram. 

13 00 Haberler 
13 15 Daıııı ml\1.lftl (Pi). 
l3 30 Sami '.l'oker. 

14.00 Oprra n operetlertlm orh~t 
ra parçaları IPI). 

14.20 Mct!ıarrt Atalay. 
l4.4S Film yıldızları •Fred Mta!r 

\)\..\.~\.. 

\'C Gene KtllY• (Pi). 
15.00 Kaı>anış. 

*** 18.00 Açılış H hafH şarkılar •Mıı.-

rlo de Paoıı. !Pi). 
J8. U Türküler •Adnan 'l'ürk:S-ıU•. 
18.30 Konuşma. 
18.40 Mehmet Akten n an,.dr.•l:ırı 

19.00 Haberl~r. 
l!l.15 Radyo unronl orkestrn3ı kc.n 

seri İdare eden: Crmnl R~!t 
Rey •l Charles Oounod •Fa
ust.• opPrasmdan b.'lle m• ı1!

zııtı bl Oabrlcl Fınıre •Pel· 
lraa et Mellsande• •ulll c ı 
1'.manuel Chabrler •Boııree 

Fantnsque>. • 
20.00 TUlln Korman 
20.U Radyo ı:azetcJıl. 
20.30 Kısa Of'hrr ha bulu. 
20 35 Can Ak~lt. 

20 .~o Soh beller. 

21.0 Haftanın siyasi icmali. 
21.15 Rad)'O kllıalk 'l'tlrk muslklst 

topluluğ11. 

22.00 Konu~ma 
22.10 Ol\lten TunRetl •Soprano• 

a) L. van Bcetlıoven, •Adc
ıaıde• bl Huı;o - Wo!C. •Bnh 
çı•an• c) C. Salnt &lens 
•İlkbahar Aryası• dJ P. Llszt 
•Üç Çlnrcııe•. 

22 30. Caz ıevenlerın pati •Louls 
Armstron:; ,., Ella Fllz.;;erald 
dan şarkılar• (PIJ. 

22.~5 Haberler. 
23.00 Kambiyo - Borsa , . ., ııro'.':rnm 

ıar. 

23.0i Danı mül"ll';I tPI). 
23.30 O;>cra uatı •Otılseppe Verdi' 

nln oprralanndan aahneıct• 
!Pli. 

24.00 Kaı>llnl$. 

1 Z Mi R 
15.58 Açılı' 'e pro:;rnm. 
16.00 ı;u2an Taşsökeıı. 

16.20 Piyanist WHlıellm Kcmptc· 
Mo-Lart: ı.a nıaJör sona•., il 
TAryuyon Menueı "e T.\rk 
Marşı (Pil. 

. 16.4-0 Kerim İleri. 
17 00 Akordeonla taıwolar (P.ı. 
17.15 Batlıca pro:ırıımıarıu Lakdlrr.ı 
17.20 Gençler konuşuyor 
17.30 ÇeşlUI tUrklıler (Pi). 
ıa.o Ocne Wllllams orke:tr.ısı"l-

daıı dnns mllzltl \e dans ş&r 

kılnrı ıPIJ. 

18.15 Fcrahtrza Ye :;;ohııi\z !aslı. 
ltı u Hllbl'rler. 
19.15 Mürüvveı; OUdUcü. 
:;:0.10 .Şehirden ktıçtik ha1>crltr. 
!!0.15 Radyo pzetesl. 
20.30 iamet Yarar . 
:ıı.oo Hafı.anın 5lyasi tema!!. 
21.15 Nimet Ojuz'dım tUrktller. 
214:i F.jtlencell fıkralar. 
21.SS Boru v~ yarınki proı;raıu. 

22.00 Oüler özeeı;lt. 
22.30 Yayının aonu. 

TEKNiK ONiVERSiTESi 
20.15 Açılış 'l'e program. 
20.16 Bll~Ok orkestra fl'flcrl: Ker

bert von KaraJan. 
20.51 Scilumanıı: La nılnör, Vllo-

lon&el konçtrtosu 
21 17 HrahDl": ne mlııür, ı No. 111 

piyano :Conı;ertosıı. 

22.00 Pro:ıram Vf' .kappnış. 

CUMARTESİ (J. 5. 1954) 

ANKARA 
7.28 ... ı;ıtış Ye program. 
7.30 Günaydın (Pli. 
'1.45 Haberler ve ba'l'a raporu. 
8 00 Karma sahalı mazıcı (Pi). 
1.30 aı Oounod: l"aust ur.arasın-

dan bale muzliil b ı Grrt•): 
Bale mtııı~ı. c) Ponc:Utllt: 
Saatlerin dansı (Pi.) 

9.00 GOnüıı programı Te k":ıını;. .... 
19.b& Açılıf ve program. 
12.0 Asker saati. 
12.30 Snlm Tan Ürek. 
13.00 M, s. Ayarı •e haberler. 
13.15 l!ğle.ncell talil mUzlAI tPI). 
13.30 ö~ıe gazeteal. 
13,U Plyauo ile Türk m(lııeı o-

kuyan: Nnln Deml:döven 
Piyanoda: l\Icnşure Tu.ı:ı.y. 

l4 .00 Türk()lf'r n O)"ltn h:wa:arı. 
H.20 IUyaıctlcumhur Armoni Uı

;ı;ıkası • .Şet: İhsan Y.(ln;er. 
15.00 Karıp mektuplar. hara rapo 

ıe.58 
17.00 
18.00 
18.40 
18.55 
19.00 
19.15 
19.20 

ID.45 
20;00 
20.15 
20.30 
20.3S 
21.00 
21.15 
22.45 
23.00 

23.30 

"'· akııam programı Te -:a1ıtı
n•ş. 

*** 
Açılış ve proııram. 

Radyo ı;o<.uk .,.ati, 
Hüseyni taslı . 

Radyo lle fnglllı>ce. 
Size iki Dllk çalı)'orm·. 
M. s . Ayarı , ., haberler. 
Tarihten bir vaprak. 
a) Sequtrla: Orkestra için 
tan;o bl Grote: Kcntucky 
At yarışı cı C<lppland: Ap
polauhloa baharı rPJı 

Maille Vl'kfılrtı Nıatı. 
l.fandolln lı:uarletı. 
Rııdyo ııuetcst. 

Kılll\ gpor hnbcrltrl. 
Sadi Hoşses. 

Hafta sonu ~'hbetl. 
Halta gonu P~ramı. 
M. S. A)'Brı ve haberl~r. 

ltnce ı erlerini gezlyonız.. 
Pruıraoı re knı;ıanış. 

iSTANBUL 
12.S7 
ı:ı.oo 

13.1$ 
13.~5 

J4.15 
14.30 

ıuo 
15.00 
15.15 
15.30 
ıe.oo 

ıe .1s 

lll.4!i 
17.00 
17,40 

Açılış ,.e proııram, 

Haberler. 
MuaılA Oökça1. 
Radyo salon orkestrası k•m
eerı. Şet: Sl'nılh Argeşo a) 
ıı:. Neumann •Le7llıktarın AQ 
maa11 bJ lgy Oelger ·~ark 
Melodi ve Danslar• ı P<Jtpurl) 
c) A. Ketelbey •Uğur Taş
larının Dansı• d) ~. <ıhıısen 
•Lotuş Çlçej!h (Vala). 
Damı mUzlltl fU]). 
Saz eserltrl (Nubar Tel:yay 
- Ercüment Bat.anııy •• 
narıa111n pro:.ramı. 
Ekrem Hür, 
Caz mnzır:ı. 
ŞarkıJıır. 

Hatif ıp.rkılar •Eddle 1"1~

her u Marearet wıııttıııı• 
Pl). 
:Recep Birgit. 
o len n !.llller orkestrası (Pi.) 
Kadınlar fasıl heretı. 

Karıp mr.ktuııları. 

.17.45 
18.00 
18.25 
18.40 

.19.00 
19.15 
19.'lS 
20.00 

20.1!1 
20.30 
20.35 
20,50 
21.00 
21.20 

22.00 
22.30 
22.45 
23.00 

23,07 

24 00 

llerrln Erbay. 
Fehmi Eı;" orkestrası. 

BalC' sahnf'lrrlnılcn rPJ), 1 
0)-ıın hanlıırı (Şükrü "I'unar. 
Te arkada,ıarı). 

Haberler. , 
Z..;kl MllrC"n. 
Vlyolonlat Necip A'kııı 

Saz l:M'rlr.rl •Eııtse Can Te I 
Fulya Aka)·dın•. 

Radyo gazetesi. 
Kısa şeohlr haberleri. 
Operet dünı·aıından (Pl). 
Onlvnslte postası. 
Mefharet Yıldınm. 
Dlnltylci l.stekkl'I •Hafif Da
tı m1tz141>. 
Afitap Karacan, 
Beyaz perd«<len mO:Ult (Pi). 
llnb~rler. 

Knmbl)'o Uoraa n p~ranı• 
ıar 
Karışık harır prkııar <lanı 
~I' en. mUzlj!I (PIJ, 
Ka[lllnış. 

i Z Mi R 

14.!18 Açılış Ye ııroıı.ram . 
15 00 O&man 'l Urr.n'dcn türkül~r. 
JS.30 Hatta aonu konseri aı Dro-

rak : Sol majör keman sonatı 
b)Chopln: F'antuıe .Impruın 
J>t\ı Op. 86 (Pi j. 

lG 00 KüçUk dlnleylcller;e ba'lll&• 
şa. 

19 4!i Başlıca pro:ırnmıarın tı.ı:c:•ınf 
JG.50 Radyo kıı~ınıar rıuıı. 

J7.3!1 Birkaç gllzel met0<W~r •Pi) 
l7.45 Radyo yurt. turtı:•cn l;:or.n.u 
18.15 MliP.<')'YCI\ SeıtRr .ı,yıthor 

CJll.) 

lll.30 Nırazı 'F.rdcn ,ofb.•stra5•ndaıı 
dans mUzıtll ·'rc d:ını .11~kllcı:ı 

19.00 Haberler. 

J9.15 Rad.fO - sııor. 
19.2S tıı:ı car. ıııtırıı 
19.30 Şarkılar !Özet Pil. 

20.00 Gumarlesl sohbeti 
20.10 Schlnlen kürllk ıa•ıerlc:. 

20.15 RndJO garet~.sl. 
20.30 nınıeylclnln lillatl 
:U.45 non:.'I ve rarınkl pr~ramlar 
21.50 Berhayat Orkoıı 
22.30 .,Yayıııın aoııu 

UlU~lU~lAR\ 
{J\letre Olarak) 

ALMANYA 
A.F.N. (100 kw) ..•.•• 547 

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

Baden • Baden (70 kw) 295 
Derlin Hias (300 kw) 303 
Frankfurt (100 kw) 505,9 

00 kw) 48,47 
llamburg (100 kw) :308.9 

• 4781 - 4115 25.ü 
Miinıch 000 kw > ...... 375 
Stuttgart (100 kw) ..•.•• 523 

• 00 kw) ...... 49.75 
I>E!\7İZ.\ŞIRI 
20 kw . ........ 19 64 - 25.44 

AVUSTURYA 
Viyana ı ...... 48.78 _ 25.48 
R. w. n 
\'iynna (100 kw) ...... 397.4 

• (JOO kw) ...... 388 

BELÇİKA 
Brüksel I (150 kw) ... 483,9 
Brüksel il (150 kw) •.. 324 

DANİMARKA 
Kopenhag l Cl.50 kw) l 224 

• 050 kw) 49.50 
Kope h:;- il (60 kw) 282,8 

FRANSA 
PARİS I'.\TER 
Allouis C250 kw) ...... 1829 
Nice l <60 kw) ••••••••• 19J 
N.\TİO:\'Al. 
Paris l (100 kw) ...... 347 
Bordcaux (100 kw) ... 249 
.!\farseille (100 kw) •.• 422 
Strasbourg (100 kw) ... 335 
PARİSİEN 
Paris (100 kw) ......... 280 
Lille ( 100 kw) ......... 218 
Limoges cıoo kw) ...... 379 
Lyon 000 kw) ......... 498

1 

Rennes (100 kw) .... .. 4.45 
Strasbourg 050 kw) ... 258 . 
Tou1ouse (100 kw) ... 318 

HOLl.ANDA 
Hli\'e •um I (120 kw) 402 1 

J~G;~mT~;~20 kw) 296 

8 . 8 ° C'. 
Saat Dalga wunluğu 

6.30 - 8.15 ......... 48.43 
6.30 - 8.15 .. • .. .... 41-49 
6.30 - 8.15 ......... 3188 
6.3o - 8.15 .. ..... •• 24.so 

12.30 - 17.30 ......... 13.97 
12.30 - 18.15 ....... . . 19.82 
12.30 - 19.30 ..... .... 16.84 
12.30 - 22.15 ..... .... 1985 
18.00 - 23.00 ......... 25.12 
20 00 - 23.()() •• ••• •• .. 40.93 
20.00 - 23.00 ......... 31.88 

İSPANYA 
N.\TİOS,\I, 
Madrid (120 kw) ...... 40i,1 

İSVEC 
l\lotoıa (150 kw) •.•.•• 1571 
SundS\'Dll 050 kw) •.• 505.9 
Gothenburg (150 kw) 306.1 
Hörby 000 kw) ...... 254,7 
Faiun 000 kw) ......... 245.3 
Stockholın (55 kw) ... 388,l 

iSVİCRF. 
Sehwarı.cnbourg 411.56-3146 
Monte - Ceneri C!'IO kw) 538,6 
Beromunster (150 kw) 567,1 

İT ALYA 
NATİOSı\L 
225 kw ................ :. 457,3 
.150 kw .............. : ••• 333,7 
205 kw ...... . ..( .... ........ 225.4 
İKİSCİ PROGCAI\I 
150 '"'" ..................... 355 
70 lnv ...................... 269 
5 kw ..................... 47,92 

LÜKSENBURG 
Lüksemburg (150 kw) 1293 

• 11 !150 kw) 208.6 

MONAKO 
Monte - Carlo (150 kw) 205 
Monte - Carlo (25 ıtw) 4!J.71 
Monte - Carlo <25 Kw) 40.82 

NORVFC 
Oslo <100 kw} ••••••.•. 477 

000 kw) ......... 228 
• 160 kw) •••••...• 1376 
• (10 kw) ......... 13.85 



-----~--------------------------------~~--~~--~-------~~ VATAN 

K~edili tahsisler alt ın 
t.~~~~llarına tesir etti "~~ ... ,~~t~·~ 

e ıııu ,,_ a son bir haf- ıoo Dolar 2so.30-280 30 
-nı bır lcre muterakim ıran fer borçla. ıuu ı.ıreı ~4 80-44.80 

lllektcd artı~ ma- rımız me\cuttur. ıoo lavıçre f'raıı;ı &4 03-ıı4 03 Fatih'te Sultanselim DarıiE~a- de tecrubeli, bı'giii. tcknis\'en 
•ı""dı ır. ıoo f'lonn 3 63 40-'13.68 40 ( k dd . d 96 

L t';d" Ye kadar Bu sebeple ihracatçı memle- ıoo Drahmi 9 33.ı-9.334 :ı ·a ca esın e numarada o- :!ı~ mütehassıs' arı vardır fakat 
., p etın en sur'at i bıgoru: ~et er t~a.nsfc,ri )apı,mamış ta- ıoo çeıı:osıo..-ıııı: Kur s so- 5.50 turan emeklı Albay S. Sırrı'd:ın bun arın dıplomalan o madıf:ı 

a:ı b ektedır. r se ep crınıızı ı:ı af etmeğe yanaş- ıoo fsvıçre Kur. 54 12 5~54.12.M ~ lizlerce eıneklı, dul ve yetiın'cr ıçin hastalığa müdahn'<' edeme· 
" ır h f m kt d ' ~. 1 r \17.t.I ·ı \HVitlUt namına .\'azılmıs hır mekt110 a'- · t d. ıı tb k d' .. :ı 

19
• ata e\\ , . ama· a ır ar. He'e kredili ta- F:SHAM H l.\U\iı.AT ıne;ı; e ır er. a u ı ıs'cı·in· 

..ı Cu "4 sa}ı gun c_ • yanı epler kat'ıyetlc reddedılmekte· sıvas • Erzurum 1 20,85 dık. Bunda oEız emekliler üç den rahatsız o'anlar ) akının la 
di 

5 
hur

1
ll.'t 

1 
u 48 10 ı dır sıvas • E=.ınım 2-1 :.>0 ISl ıı~ hk maa~larımızı ötcdeııb:-ri diı1 hekımı bulama) ınca ve dıp-

Ss • 5 30 ı 8 tını dıln B k 1ou Demlryoıu ı 21 7S ıskonto etıır<'rck İş Bankası u- oma~ız di çiler de bunların m.ı· 
"'O ıra ıra o an Re at una mu abıl kendı'erınc l94ı oeı:ııır1oıu u :ı 40 b · d 1 C at nı 

60
dan, 59 ıra 

0
f kredı ı lisans çıkmı o'an ıtha- ıeu oemırroıu m 2., ".O eıerın en a maktayıı. Sun de· racaat'arına kıırşı bır şey y.ıpa-

;ı den a t.so !ıradan 46 a5n0 l1tçılıırı t.u mall:ırı getırıebilme·: :.ıııı. Müdafaa ı :ıı ;o fa kanunen nıaa~ arımıza ) a;ııtan mayınca urnu'nıııdık \'e bekien· 
a 

0 
ını 

47 
• · · h . Milli :-.ıurtaraR ır 21 40 zammı alamadık Yalnız çek eri. medik hastalık' arın musabı o' ır 

an İ .50 lırad ıcın mu te'ıf yo:lara te\ essül et· l\mıı "Udaraa 111 2 .. · · k d'I 
7 

iVıt an k d ... ı. • .., mız ıs ·onto e ı di ve esasen bel· ar Yirmi ik · T · ıs 
1 
~ re a.tını 

45 50
· me tc ir er. Milli Mudataa ıv 2ı 80 'z.d • • ı mı ~onu aşan ur~ 

" li'i ı.a olan k · B d b zıraııt Bankl.$1 1 2ı 30 gemı e :1aıılı zıımmı iskonto et· ı atandaş arının oturdukları nı m 
l'fll ISe 7 3

3 
ulçe al· u ara 3 ser est pıyasadan zıraat Bankası u ı07.$0 mekten ımtina etti. is Eanka•ı ,ekctımizin ·şehir er hariç- !>a;;-

ekted r B !ıradan mua do ar transferı yaptınlarak ih· r-• G FAt7.ı.I uavıLLEK \ e Emekli :sandığı ma'dem ki anb:ışa ko~ , e kasaba'arında ve 1 

1 ~ a a ~arı ·
1 

u s.ıret e a . ı-aeatçı memleketteki fırmaya 1941 Demir) olu \'l 102.50 rnlaşamıyorlar. Zıraat ,e EınlAk hatta bazı şehirlerinde bı'c bJ 1 
al te altın 00, azami 190 borç ödenmekte, fakat resnuyet- Kalkınma r ıo3.50 Bankalarının cmcklı··ere ne ... u· ı ~•tıı ın t k Kalkınma u ıol 00 ., ha&ta ıklarını tedavi edecek dıp. 

d 1 luks 
1 

granıınd3 ı- e mal redi i e Hhal edıtmı~ ~W Kalkınma m ı03.oo ı etle maaşlarını ödediklerini tet 'oma ı kaç diş hekimine rastla· 
a a .. eı~ me bır hafta- bi gösterilmektedir. 1943 istıkrazı I 102 oo kık ederlerse doğru yolu bulmuş nır BUtlin bil) uk şehir ve kasa· ı 

ş bu unmak· 100 mi yon .ıra 35 mı'' on do- 1948 Tahvili II ıo:ı.oo 1 l H'"I T Aıt t f..ıt J ı949 TahtUI 102 50 ° ur ar. " en emmuz. &US os, balarda tekfısU! etmış diş hekım 
•k.ı ill1ııın b lara tekabu' etmektedir. :Piya- r-

0 5 •Alzı.l TAm·tLLr:ıı E) :üı maaşlarımızı zamsız olarak !erimizin sa~u ortalama binı 
~ a~ ~e b Oje birden sada 35 mılyon do ar nisbetın· 1948 i..:rıLmlreıı 2200 ıskonto ettirdik. Zamları iskon- n~maz. Buna göre yirmi bin \a· 

't ı t a ha>retas anııs o ma· de bir ta'ep o:inası, transfer do- ikramiyeli MUdataa 23 - to etmesı itın Emekli Sandığı- tandaşa bır diploma 1 diş hek!-
etıııe•t"d \e huzursuz- lar fıatlarına tes· t kte b İkr. ı94 ı n. Yolu ıv ıo9.oo ki. ı· t bl .. " ır e me , •ı i•· 

1 
.. ı D ı nın eerc · ı t::ı ınıa ı r an C\'. mi isabet etmektedır. Btı mik· 

ı. ır, d s , . .-r. ,.4 • Yo u v ııo o . 
0 

.. kend , . . a uo ayısı ı.e a.tın fiatıarının ıe~ Tab'l'lll ıoo. \el ıs Bankasına bildirmesinin tar çok azdır. He e kasabaların 
aı tunıuz erı ıle gö· ) Ukselmesini intaç etmektedir. mı Tnhrtll 100 co temini istenmektedır. pek çoğu \e kiiyterın hepsi di~ 
'atın fıatsahlbı seliıhi· !'\etekim bir hafta e\'VC trans- zıraaı Bankası ııı ı~ oo Biıtün emekli. dul ve '· etımle· h k' ' · d h d n arınd k zıraaı Banıı:ın ıv 103.ıo e ·ını erın en ma rum 4rl:ır. 

\eri a ·ı yük fer dolar 600 kuruş ıken sımdi zıraat Bankuı v 103-" ri alakadar eden ve düzelmediği Bunun icın \•atandaş ımmızın dis 
od &a ık kred~ış olan 100 630 kurusa çıkmıstır. ı 1 içın çok ıiz('n son zamlı maaş da\·aları Uzerınde durmak ,.e on 
• '~I!' beı ılı tahsı's•c ı·ı- t H\:lıK.'\ il ~SELl::R • da ~ 'gililerin ifadesine nazaran T.C. Merkez B11nkası 2".so iız.erinden iskonto mesele:.lnin ları bu dertlerinden kurtarmak 

\'eri nı rtmektedirler halen kredili lisans çıkmış o'an Oarantı ~nkau H. 128.oo hır an evvel halledilmesini E· icap eder. Diş ha:.ta ıklarının tc. 
~ :ıbPl)a•-dış o'an kredi ~ firma'ar ihracat,.ıları ı·•.e temas O!>Uı;asyon And. 1•

11 160 00 mekli SandıTrından temenni e· d ·ı · d. l h k · •, "" • ferahı k .:ı " e>smanıı saıııtUl ııooo b an erı ıp oma'ı e ·ım'ere ın· 
r suretı ı .. o- halınde bulunmakta ar 'e işler Türıı: Kttrtı 123.SO deriz. hisar edınce) e kadar memleke-

t U!ar
10111 

e de ha) atın hen uz fıı iyata geçmemiş bu un· Sanayı Kaıı.ınına s. ıoo.oo Bir vatandaşın Fa tih timızdc bugüne kadar teknik bil 
uı, «te .se ucuzlayacağı mıı ktadır. Önümüzdeki gun erde b Banası R. s3.so ;ileri sayesinde vıicutlarından 

•L::n ba•kadbe tatbikatta f .1 k d' Yapı ve Kredi Bankası N. 18.$0 Ka r ·· .. k B I d ' '""d • ıı en ·re ı i taleplerin borç'a· Akbanı: T.A.O. 132000 agumru e e ıye istifade edı.cn birçok diş tcknis-
1 r. ır mahiyet ı ı ödenmeye baş'ıı} ınea gerek Türk Ticaret Banı:aaı 650 b yenlerimlı \'ardı. Ve el'an mev· od za ıtasından o:ikôyet i 

04 
Uğu fi altın gerekse dövız fıatlarının Auıan çımento 45 oo -r cuttur Bugün diplomalı diş he· 

~ 
O .. lığ zere itha at d h d ··k $ark Defumeıılcrı :?9.30 D I unıuz m a a a ~ u ·se cceği tahmin e- ı•ıu:ls uoRs \:.J Al.Tıs Fh ,,.1 e\ et Demin. olları ve Lf. kim erinin muayenehanelerinde 

Or --.:::;:ern eket- di mektedir. m ktto altın 4ı; 000 :ı-r manian İşletme umum müdür 1 çalısan ''e başarılar gösteren fa. sa "e T' Ol Dolar 362 P:. 'üğU memurlarından iken 58421 kat dıp'om:ısız oldukları için dip 

O~ ' ıcaret ı Ak k 1 bt:RKE:>l' l'h'ı\S.\OA OÖ\. tZl.t'.K sayılı kanuna te\'fikan 
1
tazmi- loma ı diş hekimlerinin a:e lıde 

uaı~r arya 1 i!r!~h~~c~~:,t l6.5D·l~: ınat ,·erilmek suretiyle 'kadro 1 bir işçisi olarak tanınan mağ-
Lt Q 1 seç' 1 . ı ı· . Dolar Erekti! eı2-tıl5 dısı bırakı.dığını. şimdi Yedi- dur sah~ıyetler yeni pratik, be-
~~s ım en lhalı Dol&r :; y Amull:an ~3·6.lS ku'e \'erem hastanesinde Oldu· cerikli disçi kalfası n:ımı a'tın-

ll ltnd s•erıın Etekttf l&SO.I" ğunu bı diren Naıl Aktuncadan daki bu diş te.ımis~en eridır.) ;::. ı l İsviçre Franı:ı ı41-ltS " t q o atak Y"' k ı· :.EnBeı:.T ALTl~ F I VATl \ IU bir mektup a dık. Kendisi daire· dedikten sonra şu fikri ıleri sür· 
&o \e Sa . u se ıyor R~t se.oo-~.2S ?en tazminat :ılınca üç ç~cuğu mektedır: 
~ları ~a~ı Odaları, Ti- Akar) akıt ithalatında. son ~~:ı;n :;:~~=!~~ ıle _karısını -~arındırı~ıı~ !çın ~Fa mevcut dış hekimlerimiz mem 

Ilı e Odalar Biri - 11 Vııhl~ '7 25-47 ~o tıhın Beycegız maha esıncle F ev leketin bu ihtiyacını maalesef 
;~ı ııı 1~~de,,bazı değı~i~- ~~r~~m~aıJ~~~r~ büyük artışlar ~ız 47.'15··3 oo zipaşa caddesinin Meymenet so- bugün için tatmın edememekte-
~ .ad· lap

1 
an değ_ Inııtıız Lırası 60.SO-G0.75 kağında 22 numara ı e-.i satın dirler. Uzun yıllar da edemiye-

t nor~ ır. ı 1938 yılında 49 6 mi yon kilo ~·~'ı:~ !! ~~:!!·~~ a'mış, bu evin arka,:nda t·Jdde- ccklerdir. Çünkü Disçi m~ktebi 
~~ • e a uzu, 'arınd 

1 
benzın ithal ed !mis iken bu 11.u1,:e: uus r h.ın'1o ~e karşı bcledı)e~ e lıt 28 nıet· imkanların kısalı~ı dolayısı\ ıı 

FİKiR VE 5İkAYETlERI -
Dinleyen ve der leye n : AHMET RE r lK NOYAN 

Emeklilerin Emekli Sand ığmdan istekleri 

Tiırki.> e • Alman.) a mllli maçınd ıın en el takım kaptanları birbir 
• !erine şilt '"' buket 'erirken 

reş 

a 

Genç takım 
Cuma günü 
Geliyor 

Almanyada yapılan Diinya 
Gençler Şampıyonasında dör
diıncülüğü kazanmış olan Genç 
l\Iılll Takımımız 23 ni:san cuma 
gunü sabahı uçakla şehrimize 
dönecektır. 

,\Uetlerimiz Jllhıra gidiyor 
Mılli Atletızm Takımımız :Mı 

~ırla bir milii temas yapmak U 
zere bugün ucakla Kahıre)·c ha 
reket edecektir. 

Kafilede bir başkan. bir !da 
reci Ye bir de antrenör \ardır. 
Gidecek at!etler funlardır: 

illuzaffer, Yordanıdl~. Murat, 
Aydın, Emin. Hakan, Ekrem, 
Cııhit, Turhan, Huscyın. ?ılus. 
tafa. :'\uru, Ce1il :Ne:det Ke· 
mal. Çetin, Yılmaz, A\'nİ. Fer
han. Erdal, Muhittin, ŞetY:ın. 

Nis binicilik 
'TF-

~ e ~rııı n \C me 
1
.1 m ktarın. 1946 yılında 66 5 mil· Deıuso 735-737 re'ik bir ıırsa'a etraftan ;lSple- çok az mezun yetıştırmektedir 

n Ut c b Me.ıı:sık 140 "45 ı d"'k · d' ğ' h" · k k ' ee • )unctım ku- yon kiloya. 1947 )ılında 958 Standa~t 734:~3~ r n o·ıı ıı u u. pı,, o·u arın,Di~ hasta'ıkları :.anat ve şube· ,~ure• Federas~onıı Backanı 
1- bır ) ıldır B m•lyon k• orn, 1948 , ılın da 141 Ktllçe 734•735 \'avıldığını H' burada l)ır takı ıı sinden maada diğer biıtUn has· "' ,, J ~ lan tar (yedek olarak) ki ceman 

t enapı d•ğ1 k:ı ım a~ m l) on k !oya. 
1
9

49 
\ 

1 
ında 

193 
Yerıı 734-735 e_rserileri; gece eri baı ındıt! "'111 talık ara kar,ı sağlık tcşki at - Vehbı Emre dUn b:r basın top- 16 gure~çi Mı' i takımın nU\e Nis, 20 (AA ) - Mılletlera-

ıı .. a) ba ında t•- mı!) on kı!O) a. 
1950

) ılında 
195 6 

" \l.t ).; nr.slnlnı.t11. ı .t H gorıınce Karagumruk Be e1 •• ' mızda hıç olmazsa yardımcı ef.ıp lnntısı :> aparak Japon) ada ya- mı teşkı cdecektır. rası bınicıhk mu:.abaka'aı ının 

M üsa baka tan 

r. Oda \e Bn 1 • milyon k 'o) a. 19Sl ) ıhnda 
245 

~~m~urıret Ata. !~ ::!~~ ~ zabıtası komi er ı •ıne \ aın·c l a ı kadro' arı ihdas edi nııştır. ~il - pılacak dünya serbc t gıi•eı; Kamp takı form durumu , e uçuncu gununde Saumur sil· 
deı4 ~kanuna i t o:s~- mil~on lk 'o:1 a 

195
2 yılında Hamıt 

342 00
•345 00 atmış. Umumun sıhhat \'(' cın-ı sela sağlık memur arı, hastac.ı· şampiyonası hazırlık :ırı h. k· luzum gori.ı ecek seçme karşı- urı mektebi mukafatını ispan. 

Q re Uı·u maı:ırn 1 a 1 280 6 m ı'on kılo.va. 1953 .vıJın. A ı 302.00.304.00 nı)elinı korumak ıçın KarJ;ıiını. kıcı heınsıreter, ebeler ,.c :.Ji:-e 1 kında malümat \Crm·· ir. la ma arı sonunda serbcs.t "U· yol Go,_·oa"a kazanmı,1ır. 
il .. ed 1 \<')a J ~ot "' ıd· k "' 1 · "d ' d 'I 1 1 G k • ., • ı-ak ı meler b _ da ıse c takr ben) :?88 mılyon '" t• 1•11111 •dı ' ru .,a uye mu urunun P. ıım· dip' omalı hekim:crın buluıım.~- n ı ureş ·ampı <!tın, I\(lca reş i\ll Ii takımımız 13 ma\'J~tu Tasnıf nencesı coy:edir: 

ar e ı 1e 5~0~. k lo)a vtikse mı t r. 953 te pet DIŞ MEMLEKET' ERDEN \3fakatı~le sekıı ~.~~lira .s rfe· dıf!ı 'er erde vazıfe a'abi'ı~o.- tı )lorgiı 'ün d(' iltıhakı ıle, 33 9 güreşçı, 3 ıdareei, ,.e ~hakem ı - Ispan:rol Goyoago 
Sel n b r ) ı 

1
_ rol çın Ctakr ben) 38 5 m lyol' ~ denk bu :ır~anın 011\\ne. hır d.~· t ar~ Kendıicnne. ~ü)·enUil or. ü · gur('.ŞÇınin ıştırftkb'c Ya onı- den muteşekkıl bır kadro i e z _ Portekızlı Tegmcn Al· 

r ktırn, e m ıptı· ııalık döVlz \'erılmı ı.r. GELEN TEKLlfLER \'ar çektırmı tir Bura ını çop mumı a ık a ilgi ı bu Je.kıl'cri da Terma1 ote ınde 2çılın? tir. Japon) aya hareket edeccktır. meıda 
• f '-ıırı ıçınde bi· , . d n u \'C ser~enlt?r' taha suııı:iı· biraz. ı:enış etmek: ınıroti~'c Kompta baş antrenör :ı ti i'\u· Mı ı güreş t:ıkımımız 22 ma' 

d t a ~c a azalık 938 ) ında 46 7 m iyon k lo Mon'il'ııı rr.ını P;ılın ann , hı o maktan kurtıırdıkt n s'lnra hekim eı inın olmarlı~ı ,.e,a bu- rı Hoca. ~ardımeı ık arını \'lı- ta baş ıyacnk diln)a erbest gıi 3 
- ?Ilı ırlı rüzba~ı Faruk 

! e lıo ııırı o ın.:ı 
1 

su scı. pctro' ı hal edilm kcn, bıı c;raı, Enlrnplatz 3 e\ inı terhin C'cleı ek bu aı :ı~ ı sa Jıınup kıfay<'t etmedıği mah ıl· saı Do 11 ı e Saını Arı'.:c1n ~ııp reş arnpn ona ın• nıliteııkıp .Ta 
8 ~Ianınlı 375 metrehk elımı 

' .:ı n kt 94~ d G• 2 ı k. · 
1 

· k b ı d. •·t d na~yon parkuıı.ında 36 attan an 
n e da uzu, arı vak- 1 :ır ' c .. mı )Oll ·ı· .\l''I nıcın: ın il mil· ıç n e e ı~eH mur~- 'eıde dıploma z tckni' n "r ma... ıı ı ar. ponlaı a bırı mıl i. ıkisı tem ı i 
e let,:ı: ğı ı a ) cnı - lo) a 1948 de 81 m b on k 'o)_a. Bu) iık mık) a ta kabak cekir- caat etmış. mu.ıınc csı derde t ı-, ış gor('bılnıe ıdır'er Bu tcnırn· Kamp takı 33 gilrc i l :'>t ) ı uç kar ı a ma \8P caktır. ~ak 8 aı finale kalabılnu tır. 
~~ r ~ ıs gun ıçın~ 1949 da 113 mıl)on kıloya._ 19.>0 değı ,e nıe)an koku satın almak 1 ken duvarın_ ıns~ ından s~kız :ı~ nimız111 gerçek eşme i cıhetıne Cumartc!;ı giindUz. 2 rnavıs pa Amerıknlı'ar a hır an a~ma)a is:a~;:ıfarm~~:1:~::

1

~~~a ~~: 
1

1 

a fü ~t ı!An 
0 

ı.ınur e ı de 124.9 m l~on kılo)a, 19Jl de 
1 
istedığıni bi tlirmektc 'We numu·' onra Karagumruk Beledıyc ko- gidi'dığı takdirde elde edi ecck 

1 

zara da gece o'mak üıere iki varı'dığı takdırde gıireşci'er.-~et nı ~nce meslek ko· 171 mıly~n kiloya. Hl52 _de 202.5 ne ta ep etmektedır, misep bur~ya dükkan yapı'aca- fayda \'e muhassenat:a öner.11ı gün de\'am edecek son seçme· mızin Japonyadan Amerıka) a zanmı;lardır. 
( ıı~ §iııın Yapı' • m iyon kılo~a, 1953 te ısc 189.4 Tool - fil ğından bahıs e zabıt varakası tan bir ihtiyaç sağlanmış olacaktır. !er netıcesinde elenecek ,.e ka geçerek müsabakalar )apmal:ı- Binbaşı Gnreia Cruz, l.90.;?.00 bo~ea lenı açı~~~ık l mil.} on ki~o) a (takriben) . erıŞ· 44 'halma Road Tel-ı\\İ\' zim edip ı.ı.054 günli duvarı yık Bu tcknisyen'cr imtihana tabi zanan 8 güreşçi i e ikınciliği :ı- rı tekarriır etmiştir. 'e ı.8o metrelik maniaları fi· .ık arda rnah ıı m şt.r. 19J3 ) ılında (takrıben) JSRAEL tırmıştır. tutulmalı 'e ehlivet'eti sabit o- nalde hata.sız geçerek birinci 

tı.·. k g1Ye Anılrı t ı~ 25.7 milyon liralık petrol ithal Elma:. traş bıçak arı tek'ıf e· Bu arsanın hukuki durumu ve anlar bu hayati. sahada \azıfe- ı M ı' llefleraras ! F. Bahçe Ankara'ya c;lmu~tur . .... e ruıı ara ı edılm cu~ d k . f d Ikıncıliği Fran:,ız Teğmen 
h erııı arından me:ı ~ •· diyorlar. (:Sanayide ku:ıanılan) U\'arın ımın tara ın an ne su- endırilme'i, hattA mecburi hız- Guy Lefraut kazanmşıur. ti-
• a ~ tıla; 'k seçı:ebılmek l!H4 yılında mazot \'C motö Jo e Rodrigurs, r~t:e ,.e ne .zama~ yaP,ıldıgı tah· mete tAbi tutulma'ıdır'ar. Bun- M G çUncülüğp Türk Salih Koç, İs· itın ar! IŞer kışi a.}· rin ithaUitı 513 milyon kilo i Rua Serpa P into 17 kık ',"e te\'.sı.k edıl~1e~.en \'C s~- ar memleketin her tara(ına )a- arafon yans. ı idiyor }Janyol Goyoago, Portekizli Fe-

ı~ e~ sından kur'a kcn bu mıkla 945 ıe 58 m·ıyon lJ boa - PORTUGAL tın a mak ıçın \akı mur:ıcaatı u. yıldıkları takdirde halkımız ar· ıeira almışlardır. 
1 

ıın kurulu teş· kılo~ a. 
947 

d: 
75

.4 milyon ~ilO· Pamuklu mensucat, mektep •e· ~erine yapı ~akta olan muanıe- tık cahil, beceriks~z dl çi taslak-' Boston, 20 (AA.) - Ana'lc- • Ankara, 20 (ANKA) - mı· Fakat bu üc müsabık üçUn· 
t•hca } a, 

948 
de S2.3 milyon kıloya, \azı matı, mantar .,e Portekiz ey~ nazarı dıkkate almadan ken larının. berber'erın merhamet· 'i maraton , arı~ı dün Hopkin- ber aldığımıza göre, İstanbul til turda elim!ne olarak finale 

, llıas1 ger:ore seçim 
949 

da 
135

_
7 

mil.}on kiloya. 
950 

mamulatı diğer e~~a hakkında disı evd~ ~ulunmadı,ğı bır sırlda sız ellerınden kurtulacaklardır. ton ne Boston arasında yapıl· profcs~onel lıg ikincisi Fener- hırinci ve ikinci mtisabık kal· 
~a beşer k~~n Yerler- de 152.7 m :Yon kılo~ a. 951 de tekliflerde bu'unmal< istiyor ve ~e;hal } ıkılmasını. ıranu"n uı '~ Dışlerin sağlığını korumak ve rı115 "c ~alları bolduran 250.l){•O bııhce takımı 22 \'e 23 nisan ıa- mıştır. 

ıe~ı 
1 

1&tlık seçım 200 milyon kilo) a. 952 de 2i8.5 ilgili erle temas etmek arzusun· ~ 0 suz bu an bu.' ata?cl .. ş ıaraı bundan miitevellit hru.talıkları kışi bu milleılc>rarası mUsab:ı· rihlerinde birer karşılaşma 
r Ilı eri rta ~es' ek ko- milyon kiloya. 953 te ise (tak· da o'duğunu bildirivor. ve zı:·amnın '~rıl~rnni. ''.e. ~ıı- ön:emek dA\·ası üzerınde eHel- ı:a~ ı se\Tetmiştir. Alınan der.!- yapmak iizere Anka raya davet 1. Üniversitesi spor klübü-

&Onde r.aYın \'e !'an r ben) 28i.4 mil~on !ıraya ~ilk c:eorge w. Mavriıl is anıl Co., runıunu.n da dilzeltılrr.esını ıs.e· ce de durulmu<;, dıı:; teknis~·en- celer ::;öyledir: edilmistir. . nün kongresi 
l ~·~· at 8 den 17 selmıştir. 26 n ue Cherif Pacha. mektedu-. )erine birer permi "erı'mişti. l - Kan·oncn (Fin) ... :?. Fenerb:ıhtelıler bu talebi ka-llt:ıC'' ~ ıexandria - EGYPT Diplomasız dişçilerin Sağ- Zaman'a bu permililer yerlerini 20 39 geçen sene tesıs edilen bul ettik erı taktirde muhte· lsıanbul Üniver-itesl Spor 

Q aı d 953 yılında moUir n \'e ma Mah!ep ihracatçılarımızla tc· k A 1 . d d ' l ki . dip:oma ı ara terkettiler. Llıkin Japon Yamada'nın rckorund:ın melen Hamettepe ve Gnçler Kultib!iniin yıllık kongresi dun 
~ Uru zot için 27.4 m:ıyon lırahk (tak- mas etınek isti) or. lık Ve a etın en ı e erı sade diplomalı diı; hekimleri, u· b·r dııkıka 48 saniye eksiktir. Eırliği ıle birer kar~ılasma ya- saat 15 de Marmara lokalinde 

' ~ 
1954 

mu rıben) döviz ödenmistir. lmport Standard Of!ice. Di5çi bir okuyucumuz yazdığı nıumi sağlığın bu branştaki ih- Yamada bu sene miısabakaya pacakıır lıaslanııştır. 
t• lld curııa .. ü . Bu suretle 953 yılı zarfında i6, Rue ı\lexandre·Dumas uzun mektubunda sağlık da\'a- ti)·açlanna cevap 'eremez. o:. girmemi§tır. Kongre, üyeler arasında ıı an Fo .. un Tı- . P . (.,

6 
') sında mıihım bir )eri olan diş duklarından bugun sayısı bin c· 2 - Jım Peters (İngiliz), 4 - Hırosıma (Japon), 2.2:'i mtinakasalar cıktığından dün 

t• de 1 B: 416930 benzın, gazyağı. mazot ve motö· .ırıs - e 1 ı k b d . can d pi d. i' lil mli~abııkanı fa\or s· 1 Pe 30 l b ille ı 8 adet rın içın ödenen dö\lz miktarı Pari~ _ FRı:\:\ CE menuunu e e a ara un an ıs- rı a., ı amasız ısç ere - n ı ı o an · tamam anamamış ve ugün sa-
?e 

1 

>a 
13 

\erılırıi~t ~enşe 
90 

• 
95 

milyon lirayı bulmakta Bilya'ı Rulman teklif etmek- tırap çeken bir kimsenin her zum hası o maktadır. Bu ışin ters 2 :!2.40 ile ikıncı olmu~ 5 - Nışıda (Japon), ı • ıı de gene .l\larmara lokalin-
e L o ba

61

3ro hra d.eı~ertn- d tedirler. . rerde diş hekimi bulamadığın- milsbet hır tasarı ile gerçeklec: \C derhal ·bayılnıı~tır. 6 - Gomez (ArJantın) de devam edilmek üzere talil 
'.4. ., sak e; ır. dan sıkıntısını gideremediğini b\1 tirilnıesıni biitün s:ımimiyelimiz 3 - Puolakka (Fin), 2.24 25 7 - l\elly (Amerikalı) edılmişıır. 

n~ ~e~k ; Mo~rlü~~t\'asda~~ri~at Atel~ndeCon~tnclıonde ddii:r!d~~~~:n~,~~~(!b~~~t!~~,~m~J~~:r~e~r~- ~l!e~t~e~m:e~n~n~i~e:d:e:r:~~-)~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t er l t

011 
a:ıa 1260 lira • Dilling S. ar. 1., ... __ 

llltle s- fasul.u, 905 alatı -.e diğer akaryakıta muh- Boite Po tale 41, de..am etti. •Siz r\merika'ılarda 
en dikkati çeken şey çabucak 
ümitsizlığe kapılmanızdır. ln 

;ı2 kilo a~· taç makine'erin ıth:ılAtı her gün Di11ingen _ Sarre, 
11 l}' ,, arıtığı cıhetle önümüzdeki yıl-

O ~ a 3066 farda dışmya bu maddeler için ALLE'.\IAG:\E 
• 'a :a a ~ bağırslıkr~ değe. daha ziyade dövız vermek zo. Maden cevher' erinde "e curu-

10 b i64 h a ' runda kalacağımız anla~ılmak funda mevcut altın \'e saire gi· 
,.:r(a atırsaı/a detcıin. tadır. bi kıymetli madenleri ayıran 
~ ~ ~a 5740 r -0- makineleri imal ettiklerini ve 
~ bağ ıra dcııe. :m: \ ~rnı.ı: GORE.~ bunlara tesisatı kurabi:ecek

1
eri-

~e~e :1sı~;sa~; • uın ltuı.ıt ni bitdirirorlar. Faı.!a tafsilat 
~ ltı:ı lo l lıra dc~c- Dun Kambiyo Bornııııd• ıııuame- için Ticaret Od:ısı Enformasyon 

de ııı6~ft·k, 18439 ıe gören tahrtllerın 1tatıan1' !•}·at- bürosuna müracaat edilmesi. 
d Le '},,_ kilo ipek tarı qa ıda ı;öatertımtştır. .\ llerand and Co .. 

' Qij Yüzde S faizli 1941 demın-oıu tt:ra· 
t 40 t ;ı lıra ıı:ı1,.ıı ıı. ıro ıı.nıdııı. v. 110.- U· 143, Rue de la Pompe, 
~ : iı3°.j'un d((r~7~crinde recıan, 1953 ıstıır.ıuı ıoo.63 ı :ade.n, Paris <XYI e) 

ba~ lıra Sı, Zı.raaı Bankası m 104.50 llrad:m: FRA~CE 
'o.a ' 6~ırsa}\. değerinde YUzde e faizli kalkınma o. ıo3 il· a) Kıın"evl aubre. b) Kağıt, 

• b <iıı.. • radan, , ., ~ Ut~ "' 1 r YUZde '1 ta.izli sıva& - Erzurum e) lotör, d) Zirai ilet'er teklif 
k, 

0
ay, 224~ değerinde II. - vn. 20 65 ttrııdan. l\11111 ~ıu ıaıaa cdıvor'ar \'e pamuk, maden cev-

1 a,a SUn., !ıra de e- I 21 '10 liradan IJ 21 '40 1lrad3:ı• heri \ e ya1tl1 tohumlar ta'ep e· 
1 '\2\ ..... er. ıv. 2ı 65 Ura.dan muamele ı:ormUt· 6 

le voı l tür dı~or'ar. 
~ laıı fındık·ra değerin-

k ' 37ao • 1 ..., • t 
~ ~t ıo~ baeır • ta değe- • 1 caı·e ve Zalıiı•e Borsası 
t O b -'46 l Sak; ae ıra d ırsaı.. eğerinde 

ıı 19· ıhr:ıç ed,l· 

~- ~ Cuın ~ ından artesi günü 
•ıııe' de 9 actOB: 430203 

'l'a 'erıııneı~tmense li8· 
23930 r. 

~ ~on ta,~ ı ra değe. 
~ llıer k &r, 
a 610 kı~a 13860 li· 

~t 1;ta~·a 0 bağırsak· 
, a toıı y:7500 lir~ 

k ıı 4060Prak tütün; 
~)'\~o baı. ı ra değe. 
~"" 7" "ırak· 
il "233 . ~ıı0 k lıra de~e-

.t', tuu der,sı ih· 

%0 " l95t 
atışbr: 

Buıtday oflaln Dökme 
B ı~day yunıuşak IU1'.a 
Bu d:ı.y )"Umuşak 

Un Ekatra Ekatra 
Un Ekstra 
Un birinci nevi 
Un otıaın 
Razmol 
Kepek 
Zcytınyaıtı E E Na. 'Iene .. ell 
Zeytlnya ı E. No • 
Zeyıınratı ı Y. Na. 
Tavşan derısı 

Ztrdeva derW 
Sanaar du1sl 

Adedi 
Çitti 

tanda dert51 ıaıamura Kasap 
sıaır deri.il ıa mura • 
Keçi derısı T. K. • 
Koyun derili! H K 

uı 

Kllosu 29 20 
3~ 7.5 
30.-

> 3075-

• 

• 
• 

• • • 

3175-
3000-
2613-

ıa.s 

15.-
287.-
275.-
26.5.-
as.-

8250.
ısooo-

170-
165.
uo.-
245-

31.75 
36$0.-
3300-
30'75 -
282.5-

ı9.

ıs.-
292.-
232.-
210.-
-.--.--.--.-

17S.-

-.-

kuruıa 

• 

• 
• 
> 
• 
• 
> 

• • 
• 
• 

« Kımbilir. Herşeye mana ver 
mek ancak alelade insanların 
yaptığı iş!erdir.• Bir müddet 
sustu. Sonra Guy'ın elinden tıı· 
tarak •Bu ciddi münakaşaları 
bırakalım artık.• dedi aBunlar 
genç Amerikalı dostumu sıkma. 
ğa başladı ... 

•Hayır ne mUnasebet. Bilakis 
hoşuma gitti. Yalnız bu husus· 
ta size faydalı olup, ikna edi· 
ci bır laf edemediğim için üzil· 
lıiyorum.» 

oBunlar Avrup:ıhların asır-
lardan berl dillerinden dUştirme 
dikleri lAflardır sev&ili Guy. 

• Dcllkan·ı~, vanı sıra çekip u· 
zaklaştırdı. Guy elini sallıyarak 
ötckı arkadaslarına veda etti. 

iclerınden biri arkasından 
.. Aman dıkkat et bu çok ikna 
edici. he dedığinı kabul etti
ren bir kadındır.• dye .eslcni· 
~ordu. 

İki Uç kadehten sonra daha 
doğrusu l:elip giden bardak
ların sayısını Guy da doğru o· 
larak bilmiyordu. Kendilerini 
terasın bir başında mermer sil· 
tunlardan birine dayanmış. ko· 
nuşu~or bulmuşlardı Delikan
lı kendisini iyice sarhos hisset 
tlğinden bütün iradesini ku:· 
!anarak bunu hissettlrmemeğe 
çalışıyordu. 

-31-: 
meğe teşebbüs etmediğini sor 
muştu. Sonra onu Pariste ken
di stüdyosuna gelip bir tecni· 
be ) apmağa davet etmişti. 

• Daha sonra Kontes 11Bu a· 
damdan şüpheleniyorum ben, 
galiba homoseksilel.• demlsti. 

oYS.» 

Ilir ara orada bulunan Ame· 
-çıkalı bir gene kızla tanısmıştı 
h ice sarhoş olan kız partinın 
;n hararetli bir sırasında mer
dh•nl-erc çıkarak Amerikan 
mılll marşını sö~ lemeğe baş· 
lamıstı. Bu kızın uzun zaman
dan beri Avrupacla yaşadığı hal 
de A\Tupalılardan nefret etti· 
ğini söylemişlerdi. 

çcye çıkıp yeşil çimenlerin üs· 
tünde biraz kestirmek isti~ordu 

Kontes nereden geldiğini kes 
tiremediğl bir sesle ııBir sand
viç almaz. mısın?• diyordu. 
Uzanıp eline tutuşturulan se 

) 1 ka\Tamağa çalıştı; ağzına gö· 
türdU. Balık s:ıbi bir şe)di bu, 
ııma sesini çıkaramadı. Pek e
min değıldı. 

Çiğnerken belli belirsiz bir 
cTeşekkUr ederim.• çaktı. Son 
ra aklına kiminle beraber oldu· 
ğu geldi. tLillian nerede?• dl· 
ye sordu. 

•Son görüşilmde bana uz.ak. 
tan akraba olan genç bir subay 
la dansediyordu. Sen Lilltan'ı 
dü5ıinme canım. O kendisine 
sahip olmasını işlerini istediği 
sekilde ayarlamağı çok iyi bi· 

lir.• 
ııFena mı, gayet bi bir sey 

bu. Aferin ona.• 
Kontes cDıyordum ki.• diye 

ıınlü.ırdan dolayı hay:ıilerinız 
kırılır, istemediğiniz en basıt 
~ey sitl Umitsizliğe dü~Urmeğe 
kafidir.• 

oKimbllir belki hakkın nr
dır.• Guy'ın aklı kilometrelerce 
)ııkarıda, hayaller peşinde ko
suyordu. Kendini toparlama~a 
çalı§lı. Ağaçlardan birinin al· 
tından isterik bir kahkaha yük 
seldi. 

•Bunun seb~bi bana kalırsa 
büyüdliğilrıılz: zaman bile dünya 
yı h41A çocuk göıUyle se)Tet· 
ı:r.eniıdir. Giriştiğiniz her isin 
umduğunuz gibi ga~et iyi, tatlı 

neticelenmesini istiyorsunuz. 
Ama .... • • 

Daha fazlasına tahammU! ede 
miyeceğini anlıyordu Bir an 
e\"\·eı buradan uzaklasması la· 
zımdı. Sertçe bir tanrla uAf· 
federsiniu diye mırıldandı. 
aBir asprin bulabilir misiniz. 
bana. Öyle başım ağrıyor ki.• 

c\'ukan çıkıp biraz yatmak 
lst~r mi~in?• dıye sordu. Sesin 
de istediği bir şeyi elde etmiş 
lerin edası vardı .• istersen gece 
yi de burada ıeçirebilirsin. 1s 
terscn tabii.• Guy onun maksa 
dını şimdi anlamata baslıımııtı 
Bu yaşta gençlik &iln!erini bir 
daha yaşıımak istiyor; onun 
gençliğinden istifşde etmek is 
tiyordu. 

Kontes onu hemen hemen 
villanın her tarafını do'aştırmış 
önüne &elenle tanıştırarak mü 
temadb·en konuliUP durmustu. 
Hayal meyal hatırladı~ına göre 
galiba film fşlerb·le u~a~an 
bir Fransız ona niçin film çevir 

Hiçbir zaman da halledemezler 
a .. Ha~di ı:el benimle. seni biri 
si)le tanıştırmak istiyorum. 

--------------------------------------·-----------------------.-ıı _________ ............................................ ..... 

Blltün bunlar Gu)'ın gittik· 
çe biraı d::ha dönen kafasında 
silinmekteydi. Kendi kendine 
içmeden evvel biraz bir şey•er 
)eseydim bu kadar tabuk vur
mazdı. diye dllşünüyordu. Bir 
)andan da bu ha!ü O\'llak hal 
hoşuna 'itmiyor değıldi. Bah-

. 
.~ 



Jlonıe Karlo'nun meşhur ı:azino u 'e onundel\i grtinti 

Hepsi iyi, güzel, fakat 
düğün ne zaman? 

V A TA!'f 
• 
lnönü, Gaziantep ve Maraş'ta Sermaye 
Kanunu ile hayat pahahhğmı tenkid etti 

ma~ı 1 indılf') 1 getirerek erdır. Ve ~·ıinkii ,·a· 
~·ordu. C.II.P. li!erin nıu:ızzanı tanda ar biitün rnese.e:erı açık· ı 
tezahyratı arasında kursü) e çı- ça konu~:ıc:ık yeni bir hükümrte 
kan lnönü, Gaıiantep'ilere lııta· ıhtiyaç \'ardır. Yeni iıiaredei1 
ben konuşrnağa başlamış ve bu· her şeyden once doğru söy'cıne
gune kadar verdiği muhte ıf C· sıni bteyinız. Bunlar haki!,.,t 
çım nutuklarında e'e aldığı nıc· o'sıın. Hele hakikatin zıddı hıç 
c e'eri bır kere daha izah e~· o'nıaz. Yeni iktidardan muthka 
mı~lır. mi !etin an'ayı ına hiirnıet j-••.-

lık olarak menı eknttekı ı'•'ı· me Liniı. Ve rey'erinız.i bunları 
adı zor uk ardan bah:.eden İnô· yenne getirecek in:.anlan , crc-

nu. dernıştir ki: cek ıniz.ıı 
•- Antebin üzümu, fındı~ı. Antep nutkunu tezahürat ara 

fı:.tıı'?ı türü -ıkıntı içindedıı·. ında ıamamlndıktan sonra doğ 
Bun arm sebebi iktid:ırın ı'.tı- ruea :\lara a "İtmiştir. Mara~
adi oir duzensizlik i~·inde boc;.ı- lılar İnönüyü ehrin dı-.ında 
arna-ıdır.:ı> bek'erkcn maa e•ef müessif b:r 
İnônii, Tiirk par:ısı me,zuuna h~di e <'ereyı:n etm'~tir. Kalaba 

bir kere daha temas etmiş 'e lık arasında 5 • 6 kisinin ba·ba l 
demıştir ki: şa vererek konu~tuğunu gören' 

•- Türk para~ının değerini Halk Partililer bunların riurıı
koruınak ıçin a'dık'arı tek· ted- mundan liphelenerck zabıtayı ı 
bır pnranın kıymetten dli~ti'ı"'ü ke) fi} etten haberdar eım:ı}•er. 
~olunda ~apılan beyan1ara kanun dir. 
~o uy'e mani o'maktan ibare~· Znb ta bu şııhı:ılardan birin' 
tir. llnyat pahalılığından ~ika\ e- dcrhtl yakalcmı5 H' partil: ol· 
te kar~ı bu duk'arı tedbir de madığı halde ornria ne yaptığını 
ha~at paha'ılı~ı yoktur diye rad sormuş. bu •ahıs da ce\·aben. 
) oda bir hafta konferans vrr- inönıiyü kar ılamağa değil. c·c
mektir. c.n.P. nın iktidarı zama naze gömmeğe gediğini söy e
nında da hayat pahalılığı o'muş- miştır. Derhal üstti aranan •ah 
tur. Paranın <!eğeri nisbeten ~ın eebindcn 12 sanı;m uzıınlıı
duşınU tur, fakat dü~ünün ki ar ğunda iki ağızlı s:vıi bir kama 
kada arım. o zaman dört yanı- ve büyıikr;e bir ıas çıkmıştır. 
mız harp içinde, ates içindeydi. 1935 doğumlu olup Mııra•ın Sa 
Buna nmkabi memleketimizde karya mahalle ınde oturduğu 
u h hükum ~tirüyor, \ e istik ali anla~ılan Halil Özbek adındaki 

mızi korumak icin bir milyonluk şahıs derhal nezaret altına a
ordumuz d'mdik ayakta dunıyor lınrnış \'e )!araş :-B\'cılığı hadi-

Kumar memleketinin 
evvel 

ahali si, genç 
evlenmesini 

prenslerinin 
istiyor 

bl. rOn du. Bu;:ünkü iktidar ise dört yıl seyc clkoymu•tur. Tahkikata e
danberi imdiye kadar görü mc· hemmıyeıle devam edilmekte· 
mi. yabancı yardımlarına ma1· dır. 

M onaco Prens iği A\'l'tlpanın 

klıçük hukiımet erinden bı 
ridır. Mesaha ı 140 hektar, nlİ· 
fu u 4.245 tır Fakat ık ıminın 
mutedıl o'ması, me bur l\loı. ·e 
Kar' o kumarhanesınin bur ıd ı 
bu.unması yuzilnden kü :ık 
prenslıkte daıma 15 binden !az 
la l&bancı \ardır; n:ıfus b •• 
uret c 20 bıne yakla ır. 

Monaco. Fransanın güne,> n· 
de, Nıce ı'e ita ~a hududu a:.ı· 
sındadır. Yo'ları r;ok munta. 
ı.amdır. Pıens iktcn dakikada 
bır otomobil geçer. KuçUk h!ı· 
kfımet sahı'cf.edır. Her tarafta 
muazzam ote1ler, geni. parklar 
'ardır. Eskıden bura.) a )aln•z 
kı me\ ımınde gıdrrlerdı: sım 
dı ) az kış ka aba ıktır. Yaz ıçın 
mıikemme denız hdmamları te 
sı erı .)apı mıştır. 

M onaco ~üz ene e\ \'C ine ka-
dar kuclık bir kô\du 1856 

da ışe ba ndı guJno haııı • 
landı. Gazıno ı e bırlıkte blı· 
~ i.ık ote er de 'apı dı Kumar 
merakı arı dlın)anın her tara
fından burıl\ a akı!1 etmcğe bas 
ladı ar Sene er geçtikçe rağ· 
bet arttı. 

1869 da gazinonun t?eliri o 
derece~, buldu ki İ.Jçiıneiı 
Charles hcrll.ırlıi vergiyı ka -
dırdı. 18il ~ ı'ında buraya ı:-;o 

bın. 1910 da )arım mı )OD tu
rı t ge!dı. 

har o ma ına ,·e ordunun yarı- Bu hadiseden haberdar olmı· 
• dan daha aıa indirilme;;ıne rağ· ~an İnönıi :\lııraşa büyük ıeza. 

men ha~at paha'ı'ığı görülmemiş j hiir:ıt arasında girmı~ ve C. H. 
derecede artını tır. Korede harp P. gençlık kolu lokalin n bal
oldu dıyorlar. Harp uiınyanın 9- konuna çıkarak 20 b n kl•iye 
bür ucunda olmu~tur. Böy'e bir hitaben bir konu ma y:ıpmı~ ve 
haı p i c hayat pahalılığını m:ı- Antep nutkunu tekrarlamıştır. 

ı.ur gci,termeğe kafi gelmez. Bu· C. H. P. genel başkanı kıs:ı bir 
giın bir si~ aset adamı çık a ve i tirahaıi mıiteak p Mal"; •. c:tan 
hayat p:ıha ı'ığını gidereceğiz hareketle sut 23.30 da Adana. 
dese ona minnettar o :ıcağız. Fa- ya dönmliştür. 

·'lonat o Pren~i Rainier 

ru musabaka ına başka bır ad
a gırmış. ıptıda arı ba~ına gc 
mışken geçırdıllı bır kaz.a ~Ü· 
zunden yarısı ) arıda bırakmış· 
tır. 

M onte Karlo gaz..no u e ki· 
den çok btiylık kar temın 

edı)ordu. Avrupanın her mem
eketinden kumar meraklısı a· 
ı z.ade er. zenginler buraya a· 

kat bu iktidar ha~at pahalıiığını 1nônü )arın Xiğdeye ginece'· 
teda,•ı edemez.• tır. 

Inönu bundan sonra yabancı 
seı maye kanununa tekrar temas 
etmiş, bu kanunun mahzurlu ol· 
d.ığunu ve bahusus :;eçımı yen•le 
mc karaı1ndıın sonra vadc~i ta
mamlanmış bir iktidar tarafın· 
C·:ın ~·ıkarıılmıs bulunduguı•u .ôy 
li~ erek un'arı i ;h c etmıştir: 

De'' etı \e mil eli ıızıın vf"ı· 

--0--

Mersin 
Hadiselerinin 
Tepkisi 

de ı taahhütlere bağ a~·an ~aban C. il. P, lıderi İsmet İnönu· 
cı erma'e kanunu açılış ve te· ıı{ın l\Icrsıne .celısinde, Demok
mc alma tören'cri gıbl bir gun· ı&t Parti taraftarları tar:ı!ından 
de neşesı geçen ve iki gün rarl· çıkarılan hadısl!nin tepkisi ,eh· 
)Oda hikfı~c~i süren cin,ten de· riınız C il. P. çe\Te'erınde de· 
ğı dır • vam etmektedır. Bu cüm'cden 

inonu bu munnsebct e son ::a· olmak lızerc şchrimız Bevazıt ıl 
1 manl:ırdakl açı ~ \e teme' atnı:: çe ha.kanlığı Ba bakanlı~a bır 
torenlcrinın C H.P. nın görıi~u· telgraf çekerek bu hadbelerı ten 
ne giıre be iren mana ına da te· kit ettıkten onra şun arı \'az-
ma a demi tir ki: maktadır. 

•- Yapı an biitiin hu tıirrn· wD. P. Genel Ba,kanı Sa\'10 
'er hııkıkatlcrin iiıerinc atılan .\[endere in, ı;rzurumda söd~di 
hırer propaganda ortüll'ridir. ği nutukta muhalefet lide~inin 
Hıı örtiilc·rı kaldmrsal'ı7. hı? •memleketi bır bastan bir başa 
!-ikaı bütün ~·ıplaktığı ıl.· dol:ı§ın:ı~ını tehlikeli bır mü.,;a-
oı taya çıkar Kanaatimrzcı.: ınaha teşkil etti~ini• belirtme:si 
'I ürkıyrdc • yabanl'I seı ma· de tcrtıpçılcrin muhtemel hadi 
'r~ e io;letcl'ek toprak -yoktuı. selerıni kamçılayabilir. 
1952 de nüfusun 10 milyonu ii· D.P. Genel Ba•kanı ~Ienderc· 
zerinde yapılan bir istatistiğe :.İ. makamınııa şıkayet ve yü. 
gore çiftçi erimiı.ın büyük kıs· ~<'k Basbakanlığı clı, muhtemel 
mının topral!ı bir dönümden 20 hfıdise'ere kar~ı şimdiden ikaz 
dönüme kadardı. Daha ufak bir ediyoruz" 

' 
1 HADiSELERLE BERABER .. , 

fransa'nın JJ2 
Mare,alı 

ncı 

N apo')on'un İmparatorluk 
devri gibi bazı zamanlarda 

hayli iptizale uğramış olıın 
Iareşal ık umanı bugünün 

1''rnn asında hiç de ko'ay elde 
edi ir bir rütbe değildir. Fran
sız tarihinin 332 inci 1\Iarcşa ı 
Juin de bu nitbe)i Fransanın 
son kırk sene zarfında katılrlı
ğ, harp erde biımı cephelerde 
döğüşnıek, bes defa resmi tcb· 
liğlere geçmiş o'an fe\ ka'ade 
ynrarlık'ar göstermek, ,·ücudü
nün iki yerinde yara \'e harp 
rne~dan':ırında iic mada')a al
mak suretiyle a-keri hayatının 
ancak 43 üncli sen<»inrle • 1932 
de - ihraz edebilııııştir. 

Laniel hükumetini Fransa
nın bırlcik :\iare a ı, Fran ız 
rskerı şurasının Ha. kan \'e· 
kıli ,-e Naıo'nıın merke:ıi 
A\'rUpa kU\'\'etleri Ba~ko 
m tanı :.\lare•al Juin'i vazife· 
'erinden affetme~e sevkeden 
hadiseler ne!crdir? Fransız or 
dusunda en yüksek rütbe ve 
mevkıe yükselen Juin ne kıı,.ak 
terde bır askerdi?. Aşağ•dnki 
satırlarda bu hususları müna· 
kaşa cdeeeğiz. 

Bir Fransız jandarmasının oıt· 
lu olarak 1889 da dünyaya ge
len A phonsc Pierre Juin çok 
heyecanlı, çok ate 'i ,.e dl'la· 
mik yaratı:ışta bir a~kerdir. 
Bir a kcr o'mıı ına rağnıc'l 
~aplıl!ı fevkaUide bazı hareket
ler riuUnden Fransız umumı 
efkarı zaman zamıın kcndbh"e 
çok meşgul olmu~tur. l\raresa-
1.n bavatını teıkik cdenl<'r, 
:\fare a:de göriilen faza can :· 
lığı Korslkalı bir kadın ol:ın 
anasından te\•arüs etmiş oldu· 
ğunu ö~lerler. 

Birinci Cihan harbinde Fa~ 
tıınıen'erincle ''azife a':ırak har 
bin !\Onuna kadıır Batı rf'n'ın· 
sinde Almanlara kar~ı döğüş· 
nıUs o'ıın Juin bu h:ırp son:ı er. 
dikten sonrıı Şima:i Afrikact:ı 
Fransız idare s!~temlncle te-· 
ki at \'l" ıslahat yapma~a me
mur ,.dilen 'fare~aı Lvautev· 
ın Kurmay Başkarlı~ına t:ı·. in 
edi'mı Ye bu vazifec:i do'ayı· 
sile o tarih'erde idare \'e po
•ıtika i erine karı~mağa baş. 
lamıştı. İkinci dünya a\ ac:ı i· 
çinde Visi hükiımetinin Şima
li Afrıkadaki ııskeri garnizoım· 
na tayin edilen Juın mütterıı, 

orduları 1942 kıı ımınna Si· 
mali Afrikaya cıkartma ~ aptık 
:arı zaman mahirane ~ıya i bir 
manevra çP.virerek Vi i as'<e· 
ri kuvvetlerinın ciddi bir mıı
kaveıııet göstermelerıne m.ıy· 

dan bırakm:ımı~tı. 

pransız poiitik:ıcı'arı halkın 
bü~·iik çoğıın 1 ııP.ıı tarafın

dan sevl'cn llare alın politika 
cephesini de tanıdıkları için 
Juinln faalh·etterini her zamnn 
yakından takip etmeı?i ihm:ıl 
etmezlerdi. ı.aniPI hlikiımeti 

Juin'in hayatı ve va
zifesinden uzaklaş
tırılmasına sebep 

olan hôdiseler 

~iare al Juin 

1 ,\ z ,\ 1' : 

Nuri Aksel 

•• 
Bir kısım Fransız'ann kunı· 

lacak Avrupa ordusuna knr ı 
endi-:eli his' er be•lemektc o dtı 
ğu ~u sıralarda lllare~a 1 ın d • 
ha en-el hUkıimeti habernrır 
etmcrlen bu şekilde bir açık a
ma yapma'ı Fransız kabinesini 
\'e kabine iiye1eri arasında ,\v· 
rııpa ordıı~u kurulması politi· 
ı-a~ının harareılı h'r mürcwicı 
olarak tanınan ~ri il Sa\ unma 
Bakanı P even'i fena ha de sı
nfr!endirmi,tı. Ple\ en. 1\lnre-a. 
la göndcrdi~i bır mektupta 'ıa· 
reketini şiddet:e takbıh ede
rek bu şeki de hareket etme~ı 
sebehini açıklama ını istedi. 
.i\Iare~a: bu mektuba hıç aldı· 
rı.:: etmedi. Bunun Uıerinc P e· 
ven Başbakan Lanıe 'i zly r t 
ederek: •Ya ben, ~ a o tek ıfın 
de bulundu. 

Başbakan Joseph Lanicl ~ıı·. 
li Savunma Bakanı Jle '.\la· 

ı eca I arasında bo götercın 
ihtilfıfı sulhen hallederek nıe· 
selenin daha fazla büyümesine 
meydan bırakmak istemi\'ord•ı. 
Maresala tPlefon ederek 30 
Mart 1954 salı glinii göriişme
leri mümkiin o'up o'm:ıdığını 
sordu :\I:ırecal. o gün bir baş· 
ka tarafa sözlii o du!:unu hil· 
dirdi. l\ihayet 31 Mart 1934 

l\lare al Juin'in Gencrı-' de C:a· Çarş:ımba g!inU buluşmak üze· 
ulle'i Co'ombv • 'e - dcux E 0

• re mutabık kaldı'ar. Başbakan 
'i e 'deki evinde zlvaret Pd,.rek Mareşale göoderdıği yazılı da-

. o 
'etı) ede kenaıcı 
de B:ışvekıl cnn 1 

s s edilen JIO e 
da bek "eceğını . e' 
Başbakanın dll' 
getıren memur b 
bizzat l\lare~a e 1 

rek kapıdan bı .ı 
31 Mart 1954 çs 

Başb:ıkan Mare ~ 
ıntizar ederken 

· srı mcmiş bir su\ 
fından Boıs de B~t 
tiplcnen ak~aın • 1 
mıstır. Bu zı,sfe, 
kabinesıne karŞI b 
rcreı<: •Ben bir !Jl 
rı ı;:ıbı çat,nıan18. 
miı kımlere dU) 
kıimcte mi? uıınl 
kunıet? a.z e·ın~ 
laı· olan bü) Jk 
nma· bu koz arı 0 

mek gerek kııb 
ı i bır çok soııer 

c aat 19.15 de B 
metı:ıahına gc'C" 
nıa Veki i P e\t· 
ln'ın su\·ari olt 
dıği zı~ afette s1i~ 
ait aldığı rao.orU ~ 
sunmuştur ıkı Bııtz 
at kadıır gorüşlll 
'ikte Elisee sar'~e 
Cumhurb:ıckanı ~e 
\azı) eti arzeunı~ 

A vnı gece saııt 
ka'fldc bır toP 

811 

bıne Mareca J~dt 
lizerınde bır ınıı 'il 
yaptıktan sonrıı ı.ı 
desinde bu unfll8 

1 \·a~ırelerd"n aff ti 
a'mıştır. Nato Jile 
ku\\ e' eri B ş 0 

ıife ı hT'l kında 
3 hazına Franı:ıı ı: 

1i bu'unmadı ır.d 
bir kar:ır verıtrıı•ı 

Kabinenin geccp 
kın hir saatte > 111 
hayli hararetli 01'• 
k n yardım('ı•a 

Den her zarııD", 
B z. Mr Fra11 ıı ~ . 
h ~atta iken :ıı1 9 
lC'\ eıh etmemr

11
' 

Jıc \ :ın•vnruı 'e 
J!ıbı !--otu netıcc 
dl'mistır. 

De Gau le tıı~~t 
rıt eı u111\·er' 
k sıın ha k 3 !\1'' 
tr i J:ilnu Hind• • 
C"lllde olen fı11 
i~in Paris, nıeclııl 
ine mer cim 'aıı • 

!hı sıra'arda Mı 1 

kanı P evcn'in ~! 
ederek Yaca 111 

" r,e • !\l:ıreşalın ,·crı 
A'man Genersl·rt 
erk?D ıSıra 1'1' lJt 
General Dr Gaıl 
cek?n diye baı.I ~ 
lWldular a da d 
llnın uzıre•crıtı 
n ma ı Fransad3 

buhrana :>ol aÇ~ 

Monaco'da 18 mebu tan mü· 
rekkep bır mec'i!I, \e 3 Ba

kan \'ardır Bakan arın un,·anı 
hukiımet muşa\İridır. Hakıkat
te her eye hfıkim o an Pren • 
tır. İcra, te ri adli kuV\·etleri 
Pren~ın e'indedir. 

Buı;:Un'kü Prens Raınier 30 
ya ında sevimli bir gençtir, 
son derece mutevazıdır. Hiç 
bır ıaman •Ben unu yaptım, 
ben şunu yapacağım» demeı. 
daıma bız der. Prens e\'\ e ft 
1ngı'terede. sonra İsvır;redc 
tahsıl görnıuştiır. 

p rens Rainier bekardır. Bu, 
Monaeo' u ar ıçın dert ha· 

tini a mıstır. Hepsi •Geldi ) e
tı ti. neden ev enmi~or? Çok 
şıikür \'nı.iyeti de mü aıttir. di 
yor Prcn ın ına i \'aıi}eti lıa· 
kıkaten l) ıdir. Yıllık tah is.-ı•ı 
Jo'ran ız <.:umhurbaşkanın!an· 

den 7 ıııil)on fıank faı'adır. 

kın ederlerdi. Bunların ara ın
da bi hassa Ru Granduk erı, 
A' usturya Arşidük eri \'ardı. 
Simdi bun ardan e~er olmamak 
la beraber gazınonıın malı 'a· 
zi)'eti iyidir. Buradan a dığı 
hısse i'e ya~ayan :.ıonaco'nun 
1954 biitçesinde 230 mi'yon 
lranktan !alla vııridat !uz.lası 
\'ardır. Bu r:ıkarn gaıinonun 
ge iri hakkında bir fıkır ver· 
meğe yeter. 

kı mının 20 dönümden 50 donu- Diğer taraftan C. H. P. inkılap 
me kadar. kilçük bir kısmının Ocağı. lnönüye bir telgraf ::ön
da daha büvuktü. Bu. nüfusu:ı dererek duydukları tee,,sürü bil 
on mil)onuna ait bir istatistik· dirmislerdir. 
tir. Yani an a ılacağı gibi top· A)Tıca, C. il. P. Gençlik Kolu 
raklar ancak bize yetmektedir. da bir beyanname yayın!aya· 
Bir de yabancı .,,ermaye gelir rak son hlidiseteri nefretle karşı 
"e hu toprakları i..;Jetmeğe ka:- tadığını, n:e 'u!lerinin cezalandı 
kar a her ;;ey altüst o1ur. Biz ik· ı·ılmıısıııı lstemistir. 

kendisiy'e uzun uzun görilstü· _ 
ğUnll haber almı~tı Bu görüş-ı 
meden bir kac gün sonra Hin· 
di<'iniden avdet etmekte o':ır. I 
o~lunu karsı'amak üzerP '.\lar
~iiya\'a h~reket edı>n Ma""qıı 
27 :\lart 954 cıımartr•i "Ünii 
Auxl'rre ehrinc uli:ramı ve 
bu ~ehirde ~<'dek sııhavtıırı lt· 
r:ı!ındıın •ererine tf>rtin olun:ırı 
bir 7İrafette bir nutuk irat et· 
mişti. :\laresal o 11ün söv1f>dili:ı 
söz' er :ırasında mücterel\ A nıı 
pa ordusunun nek ivl 1•1iyf'rnl
yerei!ini ye hu tr~Plrk!i'lin Fran 
sa tein hil' de ivi bir cı>v o'ma· 
dığını açıkça belirtmişti. 

dl~ 1 

Cumhurbaskanı Bursa' da • 

Prens hayvanları çok se''"r. 
iki maymunu. üç köpeği. panJ· 
j!anları vardır. Bunlar:a her;:.ın 
me guJ olur. Se\'di~i şeylerd~n 
biri de dcnızcı iktır. Denizde 
motörle, .) e ken'i i e sık ı.ık 
gez.ıntıler .) apar. 

Prens oğ eye kadar serbe t
tir. Öğ'cden sonra çalışmaya 
başlar, çalışma akşama kadar 
surer. Ak am o'unca sara~ın· 
dan çıkar, ekserıya Nice ~eh· 
Tine gıder, burada sınema•ar
dan birıne giderek gosteri'en 
iı'mi eyredcr. 

Pren otomobil ku anmağa 
da meraklıdır Geçen eylıl'de 
.)apılan otomobil'e Fran~a tu· 

~lonacoluların Prensin evlen 
mesinc fazla a aka gcbtermrl"· 
ri biraı da kendi vazıyet erı ~ ü 
zıindendir. Prens evlenmez ve 
bir \'eliahd bulunmazsa 1018 
de )'apı an Prnn:Hı - l\lonaı:o 
an a ma. ı mueıbınce toııaco 
Fran ız. hima~esı a tına ,;ı.~
cektir O zaman ha'k birçıı.
ımlı)az'ardan mahrum kalacak 
tır. 

Monaco' ular şımdi -.ergi ver 
mez'er. askere gıtmez'cr. Mem· 
leket F'ransız hınta\esı alt.TJa 
girerse \ergı muafi~eti k:ılk • 
cak, a ker ık usu u te ıs edı • 
l'ektır . 

tıdara gelirsek yabancı sermn· ~liting 

yenin ziraate girmesi me~elesini DığP.r taraftan, Gençlik Kol. 
) eniden ınce'.iyeceğiz ve ~üphe· Jarı \'e Kadınlar Kolu 25 nisan 
siı ki mem'eketin menfaatine pazar .eUnü sehrimizde Tak,,im 

. en u)'gun tedbirleri alacağız. :\Ie) d:ınında bir rnitinı: tertiple· 
Genç Prens l\loıı:ıco'ya cskı Bunları size öy!üyorum. <:ünkli mıı; erdir. Bu mitingde, :.\Yersin 

par ak' ığı temın etmek için 1 y~kında ;at~n~aş!ar hakikati h~disesini? tel'in edi!eceği bildi 
bır program hazırlamaktadır. sö~le)en bır ıktıdarı !~ ba~ına riJmektedır. 

Programa gore bura ı a~nl z.a. N,... -- • d • 
manda bır unıversitc ,e te'c· 8Str«Bız eti ID.UCIZe 

,.ydanbcri ha ta bulunan Mısır Hzyon merkeı.ı o ncak, yenı a· 
partımanlar. binalar yapılacak
tır. Bu ıs içın 7 mılyar frank 

b ki • • d d• Cumhurbaşkanı Geı crııl Necip. e eın.eyıntz» e 1 'lmdi iyile~miş \'e vazıfesine bas 
laınıstır. 

arledılecekur. '.\lonaco'lu ar <Ba ı 1 incide) 

p anı ıyi karşı amışlardır. Fa· ııı:: ımnündenberi yapmış oldu· 
ğu ilk umumi konu~ması bl! 

kat bunu yeter bulmuyor ve olmuştur. :'.'ia:ıır eskiden politi· 
suru~or ar: Hep~ı i~ı. giızr.l, fa· karı'ar tarafından sövlenmis o· 
kat düğ un ne zaman" ... lan tatlı :.özlere inanmamalarını 

kendbini dinleyenlerden iste:n iş 
~e •Siya~ı partile!' :ı.dına. hiırrı-
\et adına. demokrasi adına ne· 
ler yapı dığını ı:ördilk• demw 
tir. suratlı fakat anla~ılır u.r se 
kilde konu~an :'-:asır sii! erine 
~öyle devam etmictır: 

•Alt.ı ayda ) :?pamıy:ıcağımıı.ı 
bir senede, 1ki ~enede ve ica· 
heder e beş senede yapacağız. 
Her köyün içme ::.-uyu ulacııktır. 
Fakat bunu tahd!tauk ettirmek 
için beş sene lazımdır. He:- köy 

' sırasını beklemelidir ... 
Nasır zaman zaman konusma 

sının meV'luunıı değiştirerek 5öy 
le cümleler sarfetmi5tir: «ihtı· 
lal ya'nız ben ve birka~ arkad:ı· 
~ım değil. hepiniz.siniz .. Nasırın 
konusma~ı :.ık sık «Nasır ç·ık ya 
~a•, 1rFel1Ahların :;evgilisi l':asır•, 
ı İhtilAI kon.,,eyi çok yaşa•, uPar 
ti istemiyoruz, hırsız istemıyo. 
ruz• avazeleriyle kcsilmi tir. 
Xnsır sözlerine de\·am'a demiş 

tir ki: ıAna prensipimiz lıerke· 
ın hakkına sahip olmasıdır. l\Iı 
ır halkı eski de\Tin :ıa'imlerine 

muka\'emet edemb·eeek kadar 
zayıftı. Onun için biı bu ihti· 

daha sonra ~azetecilere verdi~i General :'.\ecip buglln Maaııis
beyanatta paz.ar günk{i hükumet tan'ın yeni Kahire Elçisini lo· 
deği~ikliğınden rejimin :-ı~·a~eti bul eımistır. Afgaı.ista11 FJ çisı 
nini hıç bir .ekilde miitee~~ir o'· Gc ncral Xeclp'e 11,madnamesi. 
madığını söylemiştir. Sli\'eyş me 
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sele:ıi hakkında da ~a:.ır müıa- ,,unmıısıur. 
kereler çıkmaza girdl~indenberi ı\bdülnasır, Irak Sefiri ile 
hiç bir değışiklik o:madığını söy göru tü 
!emiştir. Kahire, 2 OCT.H A.) - :'ıtısı r 
Doğu • Batı ıerginli~i hakkın ı·a~bakakaııı Cemal Abdlilna ır 

da Xasır .'.\lısır için bitaraf ke· bı.gün frakın Kahıre Sefiri Ne
Jımesini kullanmamış yalnız •'lı dp ı-:ı Ra\ iyi kabuı etmiş, ken
sır hükümran bir memleket ol· el. iyle birbuçuk aat gorUşmüş
madığından bl1ylik de\ lctlerin tür. Bu görlişmeden sonra basın 
hıç birisiyle isblrliği yapamaz. wensuplarına beyanatta bulunan 
bi'li i. gal altında bulunduran bir ı~ak sefiri. Mı ır Basbakarı ile 
devlet'e işibirliğl yapmak ko:ay Arap memleketlerini ilgilendiren 
<ieğildir• demiştir. me elelerin görüşiıldüğiinü söy-

Arap Birliğini parçalamak i- !emiştir:' Diğer taraftan s(iztine 
~ın inıilterenın, Birleşik Ame- iO:mad eilillr kaynaklardan veıi
rikaya tazyikte bulunduğu hak- lEn bir habere J?iire. bu toplan· 
kında ı:eçen lıafta ileri sürmüş t•aa, Irııkın Türk • Pakisıa.., 
olduğu iddiayı tekrar:ayan :\a· p:ıktına ilhakı mesele,i de göz· 
sır buna misal olarak Türk - t!en geclrilmlştir Biliı diği gi.)! 
Pakistan Paktını gö~term I· ,-e :.\f:sır Ba~bakaııı C<:mal A bdül
b!l.zı ı:e\Telerin buna bazı Arap ı:a.sır, Türk • Paki~tan paktı a· 
devletlerinin katılmalarını limit le~·hine bir kampanya aı;-ınış bu
cttiklerini sö\'leyereku Fakat J- ıunmaktadır. 
rak da dahil olmak üıere hiç bir 12 i~çi mahkum oldu 
,\rap de\'leti buna katılmıyacak· lskenderlvc. 20 IT.11.A.) 
tırn demi tir. İ-kenderiyede, isçileri ayaklan-

İsrail - Arap münasebeUeri maya da\'et eımekteıı sanık o;,ı. 
hakkında da Nasır şunları söyle rak. muhakeme edilmekte otan 
mi tir: 33 i çi h3kkında mahkeme bugün 

dliç kimse bizi tsraille işbirli ı;&rarını ,·ermiştir. Bu karara ı:ö
ği yapma)·a zorlayamaz. Arapla- re, 35 işçiden 12 si 6 ay ile 2 
rın kalp!erindeki kini herkes bi Mt.'ne arasında muhtelif hapis ce. 
lir.• ıalarına. geri katarı f§çiler de pl
Gentral Xtı·irı '3zifı sine ba~laılı ra cezalarına mahküm edilmıJ 

Monıe Karıo'da el eniz hamamları te i leri 
1 

lfıli yaptık. Bunu sizin için ':ıp· 
tık. bu siı.ın ihtilalinizdir. 

Dün te\'Zi edilen arazı l:ral a 
lesine ait bulunmakta) dı. ~a'ilr, Kahire, 20 (T.H.A.) - Bir 1 1.rdır. 

politikamızı anlattı 
·ı c 

<Bası 1 in<'ide) \'a:ıdetm,.dık. Bı ııı 
nasıl temın edildiğini anlııttı. he reti ıle millctı ı; 

Birkaç günden beri hazırlanan vı' esini viikscıırnc 
F.ur,alıların bugiin Ilııyara kar· llr başarmaktB)l~I 
1 gö,;terdiklerj coşkun lezahÜ· b:ı lamıştır, ce\'ll tO 

nıt, Bursa'nın 2 )fayıs seçimle· t'}r, h:ııAsı varsı 
· · · l' · ı d. pc' rı neııcesıni be ırtmek b:ıkımın- o·• e yonız. . ı 

dı:n da bir mana ıasımakıadır. c.in amızda bizterı 
Bayar daha ewel Meriııo fal) vlsrak 2 :rııayıdll tef 

ra:asır.ın yeni lla\'e kısmının a· r.ıuzda yürlitccC1'
1 

ç-ılış töreninde bulundu ve te· Sddüfle ıktıdara d 

~.!!eri gezdi. Gia edenlere karltı1 
Djğer tarafta", bugiin Bursa'. ~-areıe maruz k• r 

da çıkan C. Halk Partisi or· vatandaşlar re) 1~rı 
ganı «Anh gazetesinin l az- reeekUr. Bız.!er. ıt11t 
r!ı~ına göre, Bursa C.H.P. il ku· .e hizmet ede!J 1'(.I 
rulu, Bursa seçim kuruluna mıi Hrdiğı içın şU 0ı:tf 
ıacaatla Bayar'ın Atntilrk mey- zcdiyoruz. penlp\-tı 

tO ' 
ı:!anında nutuk •öylcme ipin se n? milletımıı o• 
çim k:ınıınu hükümlerine muha· dan ve ctosttan. ıı 
lif bulunc!uğunu ileri sürerek şi o'arak birle~rıı•~, 'fi: 
kayeııe bulunmuştur. Hu bızim ~arın 1111 

Bayar \'e refakaıiııdekiler ö~· çın en güzel tc ı:s ı~ 
lede;ı sonra Bursadan a)irıtarak Bayar ve ref~1ıı \ 
Gemliğe uğradılar. Gemlikliler tl'akibcn Orhan. ıcw 
I•ayar'ı büyük ve samimi ıeza. ramürsel ve Go ' 

· • .nıtC hüratla karşıladıalr Fcvkal§•lc beç vakit J..,.. 1111 

he~ ecanlı bulunan Bayar, otı>- zergah boy uncıı uı: 
mobilde a~ akta Gem!iklileri sc- eıe sık ı.ık bOO ııı 
liımladı. Kısa bir hıtabcden son kaşı'andılar ,e ş 
ra sözli İşletmeler Bakanı Sı•l{ı 'ııtandaştarın bıı J11 
Yırcalı'ya bırakt.1. Yırcalı ez· ln•a hıtabelcrlc 
• timle şuı.ları belinu· 1 ·r. iıl". 1 

.,_ B•ıglin şuna ın:ınıyoruz ki Yarın sabah {i ı: 
!-er sahldaki iktı :ıdi fa:ıliye ıe, t .kasının üçuııC f.d 
topra~ına ~e,·k e \c istih.alinc 111•ılacak, Ba)ll~·ıı d 
hPyecanla sarılan \'atandaşlar•n rır.den Ankara ~tıi ~ 
gjnül \'e l:ese birliği sayeslndı.ı \an • nendif11Dtr•tı 
hJyük bir mucize yarıııılmıştır. sıııt Al/ 
Tiirk mıl!eti bugiin iktısarli VP. Ankara 20 (.ı\oe ı:~, 
sınai ı;ahada bir nıurlze göster· ri ile bıı ~ehir 111 

n·ı~ bulunmaktadır. Bu gelişme. n.cnto fabrıkası ııı•" 
> i gölgelemek isteyenler. bu in· yaçlarını karcı!~ t: e 
L~afın sadece muayyen hsanln· ctırlık Bakanlı~ b 

· inıtı ra faydalı olduğunu sl.iyl{iyorlar Etud ldares ğı el 
Halbuki 1950 de bu memlekette,i'zerind.! ~aptl ıııdto' 
·rker istihHikı vıiz bın tondu. r .. hazır ad!ğı s<I ı: 
Bugün Türk mılletinin yedıği tral projesı ta 8a • 
.e~erin miktarı ise 210 bin tona re Ba}ındırhk nı:ıl> 
yıikselmişıir. Bunun manası şim derilmiş buludıfl'l'Jl 
diye kadar şekerden na ıbini a· Van - sen ?ti r 
lamıyan vatanda5ların kcndisınc g~re :;a'ltrnl 01e:' 
lıizumhı şekerı atın aldığının 14 kılomeıre erıtı 
b.r dclılidir. Muhalefette ık en nımahı ça) ı uı 
o ı gokten altın ındircceğlmw tı.t. 
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~ft.f-
.\h .. Aeaha ? ••• 

k ııı saıı1ar . • 
~ııtıtı ta • i U anlasılmaz ganp mah luklar .. Baslan 1• 

ı~ lıı, e ıı hrna.n ta mamlyle rleğısirler, en iman ızı .ko~ u 
tııı llar birb ~sıs llatemta) ı kadar cömert ke ılir. \'aa ri lPı-. 
--~ta is det~1• ~rka ı sıra gelir. Fakat bir defa 'arta atla· 

ta dt\'aııı ~ ı r, heı- . ey unu tul ur, herke blldlğıni oku-
tı. 1111 eder! .• 
t ~ \ l<ltırıarı vaımakl ğ b j ...... '111! e e. h · . ı ıma se ep nonunun on nıııukla-
C'-~laıı tatİ P. ~ı n eçim beyannamesınde ba ın hakkında 
•"' 1 lıbl'l'iye/ _ılıldıı. C. H. P. J(enel başkanı basın içın 
'•tit l'olı.ıyıa le • ı~ıı~ or; eçını be~ 2nnamcsı de: • Ra ını ka
ted/ )'aPaın oturum etmcğe. iktısadi, mali \P. alr ·olıarla 
\iı ~dihruz.az hale dü5urmeğe çalışan t.ihnı) et " u ullerl 
bb::.. tıld 1r ).• dı) or. Bunları okuı ken memnun olmamak ka· 
~ ... ~ole~,. akat hakıkl \aziyeti düşiınunce ınsanın içine 

ı. .. Ilı • or . 
...,.. l d ııııı 1931 t 'hl' 
1'~4 tta bot aı1 ı lıir bas.ın kanunumuz urdı. Gazele-

VAT AN 

Başltaka• ltafiin ili& 
k••.ş... Y•P•••r 

!Bası ı lncid~l 1 \aad etti. 
Bu kısa mukaddemeden son-ı Turistik yoldpn Kop'u. Küçilk 

ra yo' intibalarımı b d r yo. Vıga~ayı, Büyük V ganayi as
rum: ı-:rzurum. ~;kale, :\laden. 1 tık. lki metre ylıkseklikte kar 
r;iimü~hane. Torol. Hamsikö) • j lar ııra~ından bulut arı alumız 
Maçka yoli~ le 'l"rabzona geldik da bırakarak. korkunç uçurum 
niitlın bu ;:.er erdr \C kmler~e tar kenarınılan ~eçerek )Ol alı-
}Ol bo,>unca co~kun ~gi teza )Oıuz. 
hlirü vardı Olomobıl kafılemız 'ol da ki il 

:\laden nahiye,ınde hep inin tıhak'arla 150 :1 i ~eçt~ Nıha} et 
go sü altıok u rozeUeı le dolu 8 30 da Trabzona geldık. Bele
H .. "k Partllıler tarafından se\ • · dıye b;nas nın önü nuıh;eri' bir 
gı)le kar•ı1 andık. 15 kam\Onu k lııbalıkla kaplanm tı ... 1950 
dolduran Maden C. H. P. l ler:. de eçım er at' re, ndek' h:ıre 

nin bu hareketi mııne\•ver ere ke• \e he) ecan rnrdı. Koraluııı 
\e büyuk ~ehirlere örnek olacıık ,., Mendere beled"ye ba konun 
bır m~na 'e ehtmmiyet ta ıyor dan b rer te ,ek kür konuşma ı 
rhı. ) ap·ılar. Coşlrnn ıezabüratla al 

Ray burtta kmı hır konu ma l.:ıçJandılar. 
yapan Adnan Mendere • eç m Yarın abah Rize)e gidılecek. 

, 

tı. lt Cıbi, ' a an bu kanun. ağır hukiimleri anki ~etmıvor
~tı'ııu ııu~ P

1!.8." . tadillerle bir k at daha ıddetlendirılmis
~ •ıııııası ~ u ı ıı ı hı klen kal dınln.a'ı 'P ) eni bir ta arı 1 
le,t~l~saıı;ı Açın gaıetec.-ılt'r elbi rl iği)lt çalı tılar. 19.ı9 da l1mir D.I'. ada}ları pani merkc.ı;iııclc toıılıınarak p ı opag.ıııüa progı11ınlanııı kanırlnşıınııı ı.ııdır 1 

lPr neticecinde Demokrat Parti :\tend~es bit} tik !konuşmasını MENOJLLERINIZI 
iktıdarı muhafaza ttl·ğ· ıakdır öğ eden sonra 'rrabzonda )apa-
de Bıı~ burdun vilayet olacağını cııktır. ÇORAPLARINfZI 

/ Amerika ·,ı!, ~1! ~!~~' 1 ~~an!~r~o~!r~~r~!ı!~~ne· ' ÇAM~~şf i~!:~~NÔ~' 
o nbileceği eklinde zıhınlerde C<'ğıni so) lemiştır. Bu toplantı 

1 
l ~ NU l 

doğabılt>l'ek ıstifhamı ızale et- da bılginler, Atom Enerji ının e. 

'ttıt lıltııtık ~kara)a giden htyette btn rle clahlldim .. <:tın- p • J 
t tide ed er taraf;ı başıurrluk. fakat müsbet hıç bir artı top antılar·ı 

)ı -'tad enıedi k. 

c~11~11 • lıa~r:~?Ian geçli, iktıdar deUşti. O vakit de C. H. <Rası 1 in<·ide) 1 
~tb ~lzttecııe; hasın hürrı;:. et i rnudafaacı.ı oldu. İnönıi bir ayrı ayrı cepheden izah elmi \e 
l~,~Siidrr sö 

1 
f"emlyetınl zı) aret etlı 'c basın hakkında muhalefet lıde-rı İnöntinün Ba· 

' l ft ıı teıeıcy edı. Ru özlere cemı~etin o nmanki başkanı l 'ıke ır konuşmasına cevap ver mek i<'in e\\eliı kendı anlapşı- sulhane ıstıma'lerını araştıracak Kremfıl 
na fore ilmın çerçe' e.sinı çize- lardır Strau , Başkan Eısenho-
rek demiştir ki. ~erın bu maksatla ılmi bir Ame .... u RO 

• Ben ilim de) ınce dun) ayı rıkan teşe ·küliınc müracaatla ~ 1 I 
'e kendimizı inanılabılır bır e· konf ran ın bu cemi! et tarafın t 

'lllıl Clzetttlı Şu tanda güıel bir nukte ile mukabele r tti: 1 mis erdir 
fltıil~ıı ba1c11;rğ l'epheden daima çirkın göruniirıız. ancaı.: Ayrıca gece saat 20 de Akh!-
C. lr ~ 1011ta

1 1 zaman giizeliz!· hakikaten oyle... Basın, ar Taryare sınemasında D.P. 1i-
C >. iktid b~ part iye fjİr$ı)a iken çirkindı, il.:tıdar de- ıler bir kapalı toplantı tertip et· 

't.ı · lf. J> arı ı l e karşı karın görünmeğe ba ladı!.. mı . burada da Fe\'Zİ Lütfi Kara kı de brze rzah eden her türlü dan tertibını t te)~eğınj ı>O)IC· Cİl dİ nfZİfl , SlbUnUdUf.1 
ılmi bu .abanın ıçıne ithal edı· mıştır. Bu, Atom - Hidrojen f'a Sfz j • ro 
)Orum. ğının bu çeşitten ılkımı •eııerara • L!r'1İ/tlrr_T/~.1~. 

Bu a}ede jJım, e kı ınden da •' ılmi konfcran ı ol:ıcaktır. Top OJ;'fl"'~'f 
ha çok birbirıne baglı olan in· ıantı tarıhl henuz ke_ın olarak ~ ·;,rı I r~rlll/R 

~~t~ ~f eneı ba kanının s<iz.Ieıin i H s~ım be} ann:ı - osmıınoğ u 'e Samet Ağao.l! u ile 
•acaba trla!" okur k en bunu hatırladım \'e kendi ken- baıı hatipler konuşarak hükttme 

··• dıYe ı.orılum. tin icraatına dair etrafı iı.ah. t 

kadar de\·am etmiştir. l. 
Enis Tahsin TIL vermiş eı·dir Toplantı saat ~3 c ~anları bıze anlatmaya ~amor. tcspıtlenmemıştir. Atom Ener- GQ1-r;.ı.t-r.V 

Bn~lec.-.e nulletler daha çok hirbl nsi KomL~)onu Başkanı .:-trau s'a -~--·=-iiiiiii~iiiiiiil~ ita Akhi~ara bağ•ı :\farmara bu· 

ret Bakanı, Petrol kararını cağında bir açık ha\·a mltl:}J:i 
rine dayanır bır hale geli) orlar. göre Eısenho\\er, konferan ınlga ... • 

IJim 'e teknolojinin cf'mıyett 1 ) f'.~ıni :u ~ki'de hii 'lba etmı.ş· ı f -
tesirıni gö,tereıı haska bir )'Ol tir- •Atom konku,unun DoğuCve ~- -
da artık harbın insanlar ara.sın- Batı millet \'e hıikiımetlerinin zl ~'; Kre1r1f.' 

tertip eden C.H P. ı1 1er, D.P. Ge· 

d f 
ne! Başkanı :\Tenrlerese ve hilkfı.

1 trd mü a aa etti m!'tine iddet'j hücumlarda bu· ist:ınlıııl u. l' .atla) l:ırııııl:ın 
~l(\_~ldııtu (~~il l incide) t.s: çektikleri bir merr. ckcltc lunm::n~~~~- Ko ·lü Parti i Fnlır! l '1.ıs 
tQ Ilı~ ası hus 1 1 memleketin ortıa) a konan suhlak maddele~ toplantı ı ı 

da mevcut anlasmaz'ı~ları orıa- hinlerlnden. sılinme)e baslal aca l '°'n n oo' 
dan \.a'dıracak eski bır u ul ol- ğı _unun bır an en-el gerçekleş lF'\!!) C) @ 
duğudur. me ı.• . • t. ,C: 1'1vl\.tT 

{ı. varrakıy us~nda gosteri- ri artıs n · beler·nin mümkün Konya 20 CHusu~i) - Tür· 

1 
~ :ır•rıııd/t amiller ni ıki 'c mu tasa\\ er olmıyaca ını br k) e Köylü Partisinin bugün hü 

Bunun iki sebebi vaıdır: Ev· merlkan .~ıo~ bılginle~ı Op. 1 I a.aı.ı~u 
\ela harbi kazanan da bugunkil penh~imt>r ı mudafaa edı~orılar ~~., ~ 

tt.ıtr ıı ıı 'I'u ~opladı. Bunun ll'·tli. kumet me) danında ıert p e t° 
( b:•·aıına~ mı l~tinın mu Yabancı serma)'e me\·zu:ına ·e ği si\a 1 toplan•ı oldukç;ı r tık 

d llılllet O~d lrabı!•yetli bü 1 ma eden Çel kba bu kanunun gôrmü tür. Toplamda söz alan 
"..,,,,, ~ llıerıı·e. Uğuna ıkınci muhalefet derinın a'! ttığ. e haııp er •ktidar parti.·ni tenk d 
• ~ 14;ebitet ımkanlarını kılae açık kapılarımıtd3n .,\?I:- etmemi<ler. ;:.alnız paui!erin n 

modem ilahla:-la netıce ıt"b::rty Chıcago, 20 (AA) - Atom bı' l · . • _ ~ 96., 

C bır se\' kazanamamaktadır gınlerı tarafından ) a~ ıntanan ba • .. • 1 .,.. ı 
• - • ıt • • • •o •• "u s KOICU• ;-,.. 

Saniyen harp bııtun be eri) C'ti e>ım~ız \ e ıl~ı. bultende, Amerı- L KOPDKl.0 • l..(j 

\C in anların meydana ı:etirdik· kan Atom bı!ı:"ınle_rı. Dr. R?bt"~t PURO 
·~ri kı)metlen tahrıp etmekte· Oppenheımer ın mıllı guı;en.ık ı-

tU 01 ııuıı eıı ın:k suretı)le şi güzel sermaH g r n" kunı us pren pler'ni \C Türk dir. çın bır (C'hlıke te ·ıı ettıği !o o-

~ Jq llıas1 )oJ rnüreff('h mem a•': müsaade et:ned: ıı •. \'en·n kalkınması iç'n halk kül-
, lOıırlaret eıı~nda . bulundu- butun taleplerin a\'lll kP- türüne ehemmi) Pt \'eri'mes·n 
~ı ve a Uç Yıt · :.eı kb~5.bun1 nuna göre kunı .ır. b r ve kalkınmanın sch"r'"rcle, d"· 

insanlar ara,ındaki ihtilafları ıundakl ıthamlan dunıstluğC' \C 
bulmak , e insanların nihai ga. ağdu~ uya aykırı olarak vasıf. f1111aıeı S.bunlan ıoo oe 100 aeftır, 

1 1 k . landırmaktadırlar Bı ı:ıınlere go 
)eye u•aşarak u h " ~Ü ·un ı- re. hukümet, eler Dr. Oppenhc 

bu u llıaden • ındekı zırai. ıı:omıteııin e:.aslı bır tetkıkınden ğil. köyden bn lama~ı h:m ne· 
(a t k, artışı 'Stıhsııller•ndc- geçırlerek mcmlekctııı kalkın· lccci!ini belirtmişlerd'r. B'r ha
l'tta tlı olar n;• rıı~amlarla nasma hlldım mahiyeueki te· t•p de. mevdan'arda uluorta lw. 
~qr1llılar1n ~- belırttl . ,.e ~l'bbiis'cr?c:ı olm:.dıkça )ab!lııl'I nu•an hatiplere edep dair",.,·n 

t t net tle\·r· <>3 yılı ıçınclc Prmay!'ı ııı memlekete girme ı- dr konuşma arını tavsiye ctmi 
dtd :. e?ışı t1~ en. :1 tik ek ne: ımka"' bulunmı.dıfıını. bunuıı tir. 
'~ ı: nı ı'avc eltı Jk ine )lpılan iddı.,lara kUç•"li: Toplantı b"r snat ılc\·rm c•- ı 
llıt: s ıbsaı . . çocukların dahi it bıır ctmı)C· rniş \e cukiınetlc ~onı erm·ş ·r 
~t 

1 
~ için ~c, ıyesınc ÇI· ccği, bu gibi mesnetsıı , e yer Balıke ir D. P. listesi 1 Dr. l uhit 'l'umerk:ın 

~ itı :ıai ve . hariçten grnis Sil tenkıdlerın memleketımıZ" Ba' kesir 20 (Hu~u•i> - "Ila· • . • ı 
1 

~~ ~e: l'ırıe~rai i~tih ~l \a- ... elmek ıste}cn \e gelısıııde 1 ke r Demokra• Parti rst",;in- den Fevzı ~a.rak~~ e tar~fınd~n 
e ~~ i~~en d zarııretı 'ar. :n~mleketi"I fa) da gorcb·teçcğı de ) iızde virm ler ara ında Re.. açılmıştır. • lliteakıben ~ r ko
'• t; ~dı~ '-' hu e dış borçla~- ı•..ı ııı~etlı serma~ tdar 'e müte· r k Koraltanın damad1 Ha'uk nucma , ) .ıpan. Dr. Nurı • Bal er 
b t?ı-U1~lerde~c "elecektır. tcbbıslcri urkUıebılcceğinı \e T;mıırta~n g'isıerHmi, olması ~ H. 1 • l der ne CC\ap "ennış-

il.c.•a"llcsı 1 b; .f~at artış- brj~le bır muha'cfoıın memleket çeşitli öv entilere yol acmış bu tırç 1 1 K 1 k .. 
,. ı d 8 il ıd A k k d BI · d b" · a a canın esıane ı - ko'Vtı<ı-iıı 

1 
eınok nca lı. )rına sa)ılmı)tcağını ızah et unma • a ır. ın ğ; .l? • Hnc dE' du 1 gece etraf köylerin -işti· 

~t cey ~ llluka~ası devr nın tı. ı Bnlıkesir l •e inde l~lefıneler rakılc kapalı bir toplantı )apıl· 
2s k )' ııı: 'arırız ·~se edersek Petrol hnununun bu nü ıun ık Bakan• Sılkı Yırcalı lle brde~· r.ıışur. nu toplantıda D.P. 1ı 
~ <ıtıı,,.aki Uc :, · H. P. nın t•~ı.dı aöıii ,.e icapla;na norc "1·rı Yırca'ı da bulunmaktad•r. 

ı 111.~tı Oğl~ğUc.ıuğu buğday t-ı.zırla;mış~ bır kanun old~Au-ı ('. M. P. nin Knmkapı hucııgı B:ı~ka-ıı .Necmi Ateş. 7.iya Al-
o''<!~ • ı da 25 k ı> n.roglıı, K!'nan Tunc y, ;\lukbil 

da, .. 6Uretıy) -~ruş n" petrol kavnaklarımız.ın işle· toııl.ıntı~ı kb ı ı b ~ '• td e tecel!ı et- • J c h · . · '1'11 t p • · ay \tl la ıt Engın ırer ko-
U~uıı a" e hangi \"atandıı5 t ımesıyle gelışmckte olan zirai L· ukm urbn eıcğı ı te t· a~tı';i ııt• ma yapmışlardır. Jl:ııipler D. 

l ı "tb· ıaaın 'e sınai kalkınmamızın muhtaç "um apı uca ının er P " 1 ~ 1 · ı· 
• d~hı ilde ,}a ~abuç alabil olduğu akarvakıtı sı"lamak ve ~İ\ a~i toplanu dün caat 18 dr '. ı ı ı 4 ene ık ıcraatının bi-
• 1 ~Okt " ra alacak pa • ;; K k , :-\" d k" b h .:ıı•ço unu ~ aparak, muhalefctın 1 ı ~eıı ~ u. Ş rndi ise Ye· bu uretle ~karyakıt çııı dışarı r l'{; hn~ d. ıcan~a,ın a ~l" :ı tçe ıddıalıırıııı ce\·aplandırmışlardır. 

nıiştir. • 
ımer'in hızıııetleri hakkında bir 

1 
çınde ) a,amaları mmanı gel

Hirazı var a, bunu kendisinin va 
1 • Burada .-özii Prof. Clinchy al· tan everlif:i mesrıe~ıne dokun· 
mı~ " tabı! ilımlerden meselA maksızın )apıııalıdır. 

1 ınodrrn tıpla olduğu gıbi bır u· Bültende a~Tıca. Oppenheimer 
su un sos) al ılimlere <le tatbi· hakkında komunistler e işbirlı~i 
ki\ le in anlar ara .. ınclaki karde- ,>aptığı ~o unda orta~a atıhın 
,a~e işbırllğının inki af edece· ıddiaların zaten uzun zamandan 
ği mütalaa ını ileri siırmü tur. beri bllindlCi de belirtılmekte· 

M ff A Buna fıkirlerini ila\e eden <il uza er mac Prof. Shimer, sos~a· ilimlerın he - r.____ -- -ı 
• • nuz inkişaf halınde o'duğunu. da Mau Mau'lara 
ıkıl part"den ad ha bırçok e)ler ö renmek nıec-1 ay burıvetinde 01du~umuzu mane· 

ııu. ı\ı ,ıuhab1rını11d~n , ı kıvmetıerın rıtt kce daha Caz Kare: 1 hareka" t 
Ankara 20 - Yiık~ck ~eçim ı ıa ) ;r almakla o duklamı ilAH~ 1 

kuruluna ) apı'an mliraraatlar et mı tir. S"dd J d• 
son günl~:dc çok artmıştır. Ku • Prof Clınclı). fakirlık ha~t~- 1 , 1 et en 1 
ı ul h<"l" gun öğleden onra aat tık cahil ık •uııdare 'e uııstı· A'\K , 

l4 de toplanmakta 'c akşam malJe mücade.e etmek lliıumu- T.ondra 20 _ fan Mau'ların 
geç \'akitlere kadar çalışmakla nu belirterek <os~ a i imlere- da tC'~lımi ga) e irle :1 apı•an konuş 
dır ha fazla ıaman :ı) rılması lüzumu m:ıların ink ıa:ı uğraııı:ı ı iııe-
Yük~ek seçim kurulu iiyeler-j na da işaret ederek. ohlittin din· riııe ıedh ~r: lcre kar 1 ,iddet

dcn h ç bir n•n ~aıetccı erle ıe ıerde mc\·cut kardeşlik idNıllni lene! rı en son hafta zar!ındak 
mas etmeme i hu u unda h r 1 bulmak kolaydır; bu karde ık e hartklltın net releri hakkında 
karar ıılmışt r. Kuı ul ü~t>l<'ri sasına ı~ıınat ederek hUtiın mil Ken) a ordu karat gahından ma t f l•rıı ı uı b'nlerce köylu ''<•rılcn riövızlerden tasarruf f't· Ö ak\ r e rvıı;ı mısıır um! ıız B<') oğlu Bo tan Ocağı toplantı· 

t ~.ilet oı~~e\·cuttur. Esasen rıek 'e bunun h;ın de petrol t ~ne. t~~a. ıfn ;n ~çı an ~~p'!I.~~ s:ııda Nazı Tılabar AIC'ksandır 
ba~allııı hsunde ağlanan kaynaklarımızı bır an cwcı kıy· I 1 t:ıPmut ı·eı .. um !ur H:kı 'd tiacopulos, Hakkı Akgiin ve da· 

e 8Yran• ,. nıc.tlendirıp hızmetP ı:irmck o'du e ar ı er oz a mıc 1 tı ar h 

gazetecilere malfımııt \erme- !etler. dinler 'e iktısadi i~tem ıumat , er mısıır. 
mektedirlcr. ter beraberce ya~a~ abılir cu de Yapılan gem hare1-.at netice- Uohı 'c :Mani :ı <'. il. ı•. ti tele-

Kurul bugün 28 muhtelif d ' mi<-+ir. • Af 'kaJ İ ·ı· k 1 ı inde bııgım tt aday Hikmet nıı 
.. , 'ıd l'lıtıaııarn bı~ını kaza- Cl•nu izah etti 'e Petrol m<'m· la C'umlıurivet Halk Parfs•nin a b r çok hatipler söz almı ve 

ıcrını tce k . r ka"kın-
1 

k . . . .. _ . foal ~etini tenk"d etmic ve kcn CHP. hat pterinin muhtehf yer-
, it: ıt.L tla t endı döviz kay c cıımız ıçm mukemmcl bır d . M.,1 p rt' . . b' lcrde yaptıkları konu maları ee· 

lekçe.} i ince em;şt r. Bunlar ara 1 Pwr.of. Complon'da ilk Atom 
1 

l'• 
1 
'e ngı ız 8 

er er n 

1 
den milteşekkı üç tu"a) polis 

sındıı u karar da 'ardır- Bomba,ının infı.llkını ~brdıığü l?ı \e Kık ~ u muhafızlarının da 

ı ~,~~ıı d &hakkuk ettirı'm; döHz kaynağl da otacakuro de ,:," er n n ld ı,..,eı ab '' nbın t r ,·apla•ıdırmışlardır 
~ b e41Idı , . 

1 
di .. e, amı o u;;,ınu. u se eo en 1 • 

~ia.l~t) ada paı:tılcrın aday 1 bi ın-anla~ .aa~·~ında. ı~birlığinl ) ardımı ı' C' 116 tedhi çi) i öldur 
te ı lan e.d~ld ğı z:ınıan Muza(. de ~öreeeğın~ SO!ol~m!stır, . muş. 14 tanesini ~aralamış \e
fer .Amıı~ •.mi b•r ~h.sıı! Cuın ollmin bugunku ınkı,afının ın- ya c~ r C'tm tir 231 üph!'l° şah • ,, r Yerind · \ c dünya·, • . dola\ ı kı a :zamanda te k Ut <.cnç demokratlar 

ij e bı kehd: öı e herhangi . Son olarak . muha·c~e~ lıderı· kurmal!a mu,•affak olduklarını Demokrat Parti genç demok hurı,>etçı ~1 ll_ct P~~lı ~ :ı, te ı~ 
1 
ııanlar ara ındakı m_tınascbetler~ 1 )akalamıştır .. ~ det 

1 
haşarı) karnaklariy rın. memlekenn borç ıçınde bu- bclırtnıiclerd ir ratlar il te5kilau 23 nisan "'lİnü 

~ , lt~1dır.. arı elde ctmes 1 llmduğu~u. iflas etm~k. durumu D. P. toplantıları saat 14.30 da Taks'm Krl tal 
den ~e Turkı)e ~ov~ Ta.rı ı tesiri• me\'ZUtındııkı bu umumıl ll:ırekaıalkral\elha\akunet 
lısıesınden aday g~ le! ıldığı a!1 konuşmalardan sonra suallere lrri dl' şımdiye ·kadar olduğun 

~ ile ibtn ula~ı I n& duştüğü :1olun~akı .. ddıaları· D. P. Tophane ocağı tarafın- gazinoc:unda bir açılış törrni 
\ ıı ıe~,ıaret ed lan _refah. se, na ce,•aben.' kısa bır 1!1~dde~ ..C''~ dan ıcrtip edilen s:yasl toplan tertip edecektir. Bu toplantıya 

~ t~ da r "stiblı e;ck. ha. kı- • 'd Frnn~a nı? 160 mıll 00• ! urk ıı diin saat l i ?O da Tophanede tnanbul nıilletve-killeri, ıeşkila~ 
/~l lldYli?de 7;ınde yüzie ı.r~lık bır kredı 'erdığıııı 'e Kar~baştakl bır kah,·ede yapıl mensu11ları davetli bulunmak

laşılmı tı, Bı~nun l!ze-rıne T. K. geçilmıştır. . . . dan daha geni~ mıkya ta i tirlık 
P •.. ~I~latya ıl s~çım km·u una Bu ar.ada .i\ A'l'~ ~en !Slerl ı~li 1 etmiştir. Llncoln ağır b;mbar 
muıacaat eder!'k \luzaffer A- teha~~ıs arından Saıt s. Danış· d l'a d h fi! b b 

t ı~e a YUıd • ~e,rol \'(' y;ıkında ~ığcr 'abaıırı mcmle ınıştır. Toplantı. Beyoğlu ilçesi:ı t~dırlar. 
-. h;r 71, de ~ 10.), hcnz' n k.:-tlcrlc ae bu hususta bır an· 

· n:·· Jü p · · d ı ğ 1 bl 1 ıman '' ' nar a om ar maçın ?Y .. a!·ı q . a ny ı ı mPndg~zıo~lıı, ııo!>yal pro em cı· d ıman ııcakları ili' \'anıp ı·e ıep 
sıfatının ıptalını ıs!eınıs. seç m de modern tıp metoduna mil a· k li uçakları l\fau ;\Jau'ların bu 
kurulu da bu talebı kabu e<le· bih bir metodun nasıl talblk e- ıunduğu ) eı· eT bombalamıc: \'e 

rek . l'l.luzaffer Amacın 'Köylli dılebileceğini .:.ormuştur. Vaıııpire'ler bu yer ere 67 roket 1 ··~ r't\'ıye~·cTrıırdc vü .. de ;5 ı. mava \'arıtacağını , ~abancı ı· b ı o p 
t -a le ct!l'oııun g~ld ğ,ni. •Uks ı:ı• mlckeıler biıe kredi açarken stan U 1 • 

t~ "t ~~.lttıın Yilıde mı bir iflastan bahsetmenin abl'.'s oldu
\aıc "llJlece ı~ kaıı.ı:- gırdi ğuı u beliğ bjr şekilde açıkladı. 

ad aylan ndan 
Bezmen'in demeci 

N. A. Partısı adaylığı ıfatını kaldırmış Soruyu ce\'ap!anriırıın Clınchy aımıc:tır 

tl lldasıat lddia ed•'d:~i Çelıkbaşın bu konuşması bü-
UQ~İZ ın geç·m s kın :1-ük tezahüratla kar~ılandı. 

. • katakçılıQı Meydana çıkarıldı 
ıı ok en .~~tiıı/en(•rıı a 1 l in<'ide) lasında olan A'eksandra, ·Park 

ıtt 'e liand 
1 :ır. Kara köy. ı Otel• de mü terilerden a'dığı 

• ~ \trı~ hı>an ~1.tha 1lıt ve ıh- bahşiş' eri satmak !çın Niko'a :ı 
.tıı de 1tııaıt li · •ko•a 'ın. ha· göttirdiiğünu öylemiş, diğer sa· 

• ı t oııı tl~\'iı 7re başka yer- nık Niko'as Karıncapu os he 
- fi·ııı ~Unca tedarik ettiği şö)' e demiştir: 

~,lrı ~ilır. ~ih 3hklkat derin· •- Bu pakl'li bana 2-3 giin 
~~t 'ar111lco•as•ın 3Yet dün takip once Bukano adında bir Ameri· 
"~r il ))a 1 bir ll .k gazete kAğ.· kalı \'ererek sak' ama mı istedi. 

i~ ij\a soka~ etı Tak~;'n Ben de Yeniköy'c sc) ahatc gi· 
daıre,~er. 

8 
ındakı 80 nu- diyordum. Onun ıçln 1\larika'nın 

• ad 'ıı 1flde 0~artmanının 12 evine bıraktım. 
"lı •tı~ln evı uran lıiarlka Paketin içinde ecnebi para' arı 
a 11t r. bu c;c götürdfı~ü ''ıırdı:• ~ 
, ~ ~ Atama de arııma ya· Sorgularını muteaklp mahke-

tı. Bu k.arar üzerine Muz:ırcer so yal uziyPller muğlak olıııakl En~nh:et kuvvetlerinin zıt' iaıı 
A~aç yüksek. seçım k.u~uluna beraber m_uhı_cıı~ \azi~etere go· !ce ö~·ledir: ı Avnıpah "; 6 
muracaat ctmış ve her ıkı par- re muhtehf amıllerm meydana Afr"ı'- 1 ··ıil 1 A 1 4 

(B 1 . "d ' b'" '"k . . .d d d l b'l A' 'd . . . b ,_ .. a ı o , \TUpa ı \e ası .. ınrı e. en uyu - temennıındır.• tı. en e a ay o a • ~ce6ın '. • çıkabıleceğını ve u ullcrın tat ı .. Afrik it l r 'ı F k t dh" · 
\'ekili iğ" adaylığını nıç·n kabul 1 Nbım Ali Bezmen ic.çi mev- dıa elmıştir. Bu ıddıayı letkık edılebileccğini ,öy:emlşUr. 1 b a . 1~ a 1• a at rte . çı · · · ·· ı ı t . .. • . . d . ku er una ı .. ve en cuma e ı "e-
ett ğını şoy e an a mıştır. ı ıuunda da şun'arı soylemışıır: c <'n yük ek seç m ru u Mu- Sual· Atpmu pat 'atmak ve · N . b" . d .,5 ° 

Öıedenbcri arkadaşlarım •- Kanaarmcc demokrasinin ıaffer Amacı haklı bulmu~. il kuJlan~ak sa ahiyetinde onla· cde,_ı K'akıro ~ <'~l\da.:ın ila· ". sda.: 
udz~.n yı ar .. bış ı~ .' mdahe ııı- 1 en guz~· arı. ı hürrıy!'~Se\•erl , se1 cı!11. uru unun ·aral'ını P a rın duyguları nedır? ğer iki Kiku~u·yı.ı cidcıt' surette Jl • ı )a ı d d" .. t T · "k 1 · k ı k 1 t l . ı.. ı uvu yu o urm " \C ı 
·ı;ım ıecru e er mın a a ge dolavı~ıyle l bcral:zmd r. De- e ınıştır. Cevap: KJaponlara karşı ku'· l t 

n ş ö'çüde. memlekete şamil ol mokraı Parti şah i teşebbüslere Muıaffer Amaç umumi seçim tanıtacak Atom Bomba ı için top >ara amıs ıT. 
ma ını \e bunun 'çin millet\c- ehemmiyet veıdıği kadar mem !ere ht'm C.'!'ıl.P., hem de Tlirki ıanan komis~onda iki lehte. iki 
kıll olaTak adaylığımı koyma- tekelin en mlihim b r un,ut·u o ye Köyll1 Parti i adayı olarak a'eyhte dört noktainazar ur-
mı i ter erdi. Hakikaten ben. dl'.' lan kö) Jil ,.e r; ftç den sonra g·recekrr. dı: 

Kozanoğlu' nun 
Yardımcıya cevabı buna kanaat geurcrek Mec.-hıe işçin"n de durumunu ehemmi G J ı - Eğer Amerika Atoııt Bom 

uzun ~ıllal' İŞ ha~atımd~ edin- \Ctlc nazara a'makıadır . .\!illet eneral Co lms ba~ınl kulianırsa jlerıde kullan· 
cl·ğim tecrlibe'er"mi tatbık saha \'ekiP adaylığımı koymamın di mak iste\·enleri protesto edemi- (Başı 1 incide) 
sına ko) mak için gerekli faali ğcr bir sebebi de işçi meselele- (Bası l t nddt.l :1 ecekli. • larlı yaptıranların mah:.erneyc 
,·eti gb termcğc çalısmayı ma ri ÜZC'r'nde en lüzumlu faali- libre manganC2ın '1ı 92'sinl, 100 2 _ Atomun tahribi o kadar Vtri!ecekleri hakkında Devlet 
kul bt!ldunı. R rçok. yılar İtal- ycı: .,ösıermck \e onları refaha libre kala)'!n ~., 70 ini, 6. 512 çoktu ki. diğer memleketler A· Veki inin gırıetenize verdiği be-
> ada, ln"iltcrede. guncy \ e ku- götiirecC'k vasıtaları temine ça- libre noksitin '"'o 6S'inl, 1484 merikay1 itham edecekler \C be lanı gördüm. 
tC') \merikada bu'undum. Bu lışmaktır. libre bakırın da ~ 2D 'unu harıç eriyeti imha eduor di)e ctphe Bu binaları yapan'ar arasında 
memleketlerde gördüğüm \"e öğ 

1 
tş \e sanayi hayatımdaki tec ten ithal etmek mecburiyetinde alacaklardı. bulunduğum cihet'e aşağıdaki a· 

~olulular adaylan 
imtihan edecekler 

(Ba ı 1 incıdel 
ıoplantı ılgi i e beklenmektedir. 

Bolu rnüstak l adaylarından 
maden i !etmesi ı;ah b İhsan 
Xuhoğlu bu toplantı hakkında 
~öyle dl'ınıştir: 

•- MemlekN ~aprnda b ' r il· 
gi uy:ını\~racoğını tahmin eıti 
ğım bu topl:ınt da bulunmak be 
nim ıç n bü~ ük bir ~cref ol:ı
caktır. Ben hem b'r milletve
kili ada~ ı olarak yapmak iste
dığ m ı,ler hakkında izahat \e· 

recek. hem <le bır eçmcn ola 
rak sual oracağım. Şayet mem 
lekctımızde bu fckılde bir u-ul 
yC'rleşC'cek olur a, bu fa)dadan 
uzak ka illi) ııcaktır.• -------------

Artist Simone S ilva 

Hollywood'da 
Ho ·~\\Ood, 20 (AA.) -1ngl

'iz fılm yıldızı Simone Si \'a ve 
Robert Mitchum bugün bura,·a 
gelmiştir. ('anne fi lm fe th:a
lınde hl'men hemen çıplak kıya· 
!eti) 'c fotoğrıırçı"arı çi eden çı
karan Sınıonc • ıha, 1ngiltered@I! 
hiç i~i crk!'k artı t ka madığın
d:ı:ı llo )"\\OOd'a ge diğıni ı an 
etmiştır. 

-----~-----o ı0b1as•ın b sırasında, M:ı· me. bun'ardan Niko'a Karınca· 
t> d ası11.1 1taktığı paketi pulos'un te\ kifine karar vermiş· 
a,tt e rııu,·arTaya t~ebbüs tir. Sanık'ardan l\larıka Brezl'
t~t•ıı l~ıııde :ık o'amamıs- ya Vis Konso'osu'nun eşidir. 

rendığ m \e i sahasında fayda- rilbeme dayanarak söylüyorum. lİl.• 3 - Atonı Bomba ı her ne ka çıklamayı da yapmak zormıaa· 
h olacağına kanaat getirdığim Bes ~ ıl e\•vel hem fabrika ade- Bunu mütcakıp Sa\ unma me~c dar çok za~ıat "erecek ise de yım. ;-
b rçok husu ların mem'eketimiz dl çok daha az. hem sabahları le ınc temas eden General Co!· harbi kısa'tma bakımından ölen Bundan takriben b;r sene ön-

e \' •tı"da d 109 bin Tilrk -
l'J ~ 1-'ransı 0 ar, sterlin. Bir Amerikan uçaqı düştü 

ıı a~Stır. z frangı, Mısır Burbank CKaliforniya). 21'1 
~tQ }.ıın tıninon. . (A A ) - Bir askeM nakliye u: 
> t lc!a 8hlteıne i li 11. n71 ,•ağı bugün Burban~ cl\•anndakı 
t iıı 'aııtdan Marj~: sevk~dı· dağlık arazide yere .. il erek par

' ~ı lir: Sorı:usund Gaııva- ça'anmıştır. Ur;aktakl 7 kişi bu 
, ~\ ?-;•lco a ~unları kazada ölmüştUr. Burb:ınk ha,·ıı 
lct~~ las bana . ,neydanına inmek U"tre bulunan 
lıJhıı, ~akıanıaın bır Paket ı.ıçak bir dağa çaroıırak ıuıuş
{ı~ıı b!J Yledı. t 1• ve sonra mu tur. Kazaya sisin cebeb!yct 
l~ \ıı llledltiın cınde ne ol- verdiği tahm!n edilmektedir. 

•11 &ornıe . rıaketj hiı· A .k ' b "' ... 
' Sarı ksın diye soba\'a merı a nın utçe asıgı 

S 
1 

Matika, hfıki· Washington. 20 CA.A.) - A· 
t llıucc\h merika Maliye Vek~letinden bil-

' trj i de erlerini ve kıy. dirildiğine gore, l Temmuzda 
~ •ua'.rıi, sobada mı sak· baş amış olan bu malJ ~nlın i'k 
t l>a ·et 'ı dokuz ayı zarfında federal büt· 

cc'•ıı aıı enım değildi çe açı.,ı 2 mı yar do"arı a~mıs· 
dırrnıştır. 75 tır. 

de de ıatbıki \e hizmet etmek fabr ka kapılarında is arayan lins ŞÖ)le demi.tir: •Bu husus- Jerın miktarını azaltacaktı. ce de aynen bö\'-e bir bevanda 
gaye ıyle birçok araş ırmalar- işç leı.in sayısı çoktu. BugUn taki stratejimiz düşmanın tümen 4 - Eğer bomba ku!lanıl~ai bu'unulmuş, Rami göçmen. e\ e· 
da bulundum. çok şukür. artık bu işsizl"k du erme karşı aJın\ mıktar tilmenı sa bu bombanın tahrıbınl bılmı rinin nmkave esiz. şartname z. 

İktidar parti ının on sene er ı umu me\ cut değildir. Runun gemilerine karşı aynı mı~l.ır go. ~ en'er tarafından ) enıden bır tcmiııııtsır., hata•ı bir !;Ckilde ya· 
de memleket ıktısadi}atına ver· tamamen aksine o'arak biz ~a- mi, uçaklarına karşı aym miktar harp çıkarılabilirdi. pı'dığı iddia eclilmışti. Jlevilz bu 
diği kunetli ink şaf hamleleri nayiciler birbirimizden daha uçak çıkarmak esa ına dayan· Bu nok"iai nazarları tetkik e- iddialardan hiç birisi tahakkuk 
arasında sanayie de büyük b"r Cazla gündeJ:kıc işçi almak için mamaktadır. Strntejimız h~ı sey den komis} onun tav ıyesi ü~e- etmem!ştir. 
ehemnfyet ,·erml'.' i bu partiye rekabete bile girişmiş durum- den önce, A\Ttlpanın fatıla ını rine Amerika Cumhurbıışkanı, Aksine çare iz ka'arak a acak-1 
kar<;ı olan alaka Ye itimadımı dayız. Demokrat Partinin takip önlemeye matuf kflruyııcu hir bombanın kullanılması iı;;in emir •arımın ödenmesi. teminatımın 
çok• yükseltmistir. İkticLarın bü ettiği istihsal po'it'kasının işçi- kalkan teşkiline, Aıııerikaya kar \"crmi~tir.» . laclesi. ke-sin kabu'iinılin yapıl· 
viik iktısadi cesaret ve durcn- nin lehine olarak inkişaf etmek ı:ı doğnıdan doğruya vapılacak Profe~ör, but!iln Teknik Ün1· ması hakkında açtığım dfı,·ayı 
~ bir taarruzu. ı"mkiinsız kılmav. a. · <l • k I k b '- d B d. 1 dişlik le baş'ı) an ve memleketi tc olduğunu müşahede ~diyo- \"er:.ıte e bır ·on eran~ verece en ,.azan ım. u a\ anın ı anı 

h f h k B 1 b b . . ve bundan başka karşı taaıTuıa • k tim"-zden ayrı· numara ı 4.3 954 tarih ve :!i/934 
her gün biraz da a re a a a- ruz. unun n era er ışçıy<' o gC',.ebi ecek kuvvetlerin teşkili- ve yarın mem.e e ı t 
vuşturacak )'Ol üzerinde hulu- lan aliılkalıır bununla bitme- ~ l:ıcakt~.r. . • • a\'t'ı stanbul Binnci 'l'ıc:ırct 
nan istihsal politika;ı: bu top- mekted r. İşCi sigortalan vası- ne 1 tinat ctnıekte-dlr. D ıı n) a Atom hı tgınlerı daire inden IIınmıc:tır. 
nıklarda değil 22 milyon. iki taslylc işçiye temin ec\i'en sağ- tili meselesinin de halli gerek- ıoplanarak De\•let VE>ki'ınln dh·a açılac:ı-
mi 1i fle 44 milyon Türkü fe lık yardımlarının daha dikkat mektedir. Halen hafta tatille- Los Angeles, 20 {AP) :-. Bir ğı hakkındaki bu seferki v:ıdi'1i 
rab:a geçindirebilecek b:r iktı- le ele alınması ve bunun d a rinde yarım ücret alan 1 çilerin le ik Amerika Atom E.nerJlsı Ko olsun riddl o•arak kabul ed:yl) 
sat s·ya·etidir. Böyle mUhim ve ha miitcknmil b"T hale getiri - tam ücret alma'arJ için "ereken misyon Başkanı l.ewıs St~aııss rum. Hak!katların aydınlanmlsı 
büyük blr programla işe bac:lı- mesi imklin \'e çarelerini aras faaliyeti gö,tcrnıeğe çalı~mak bugün buradaki bir demecınde. b~~ımından en kısa .bir ıamanna 
yan insanların daha epev zaman I ttrmağa çalı~acağım. Bundan başlıca uzifelerimdcn biri ola- bu )Jl sonlarına doğru dün)'anın ı da\a açılmasını beklıyorum. S.ı~ • 
lkt,darı muhafaza edebilmeleri ba~ka işçilerin ücretli hafta ta· caktır. • ılcri ıelen Atom bilıinleri arı- gılarıınla.• 

l\ ,\ 'I İL - anıat~ ada bir lcav
ı:n onunda 'fodorı 1 minde hır 
balık,ıyı öld üren ~alıh I:riklJ 



-a VATA:S 

BULM~.CA 
ı 2 3 4 5 6 7 1 

• 
So dan a a ı B r m ı ;.nhdtm 1 

2 Tarih bir d \ let 3 S.rka 
.E r ttnk 4 :ı.ıııne vtr s ı;a. 
ıııı B r td 6 Hııraret 7 A • 
man ada b r n ı r lllr mt•va 8 -

Yı.:karıdnu Aj>a ı a 1 "IPmlı ı 
malŞtt 2 8 J Dır çc: ıt l<'at 
4 F.s~ı b r atım s fllr crli:tk 
adı 6 Bir r ı edatı, Kemrr 7 
.Alcaryakıt acml 1 8 Btr topraıt, 
çıı,ı ma nı~• ı 

IH .:\ l\:l IH ' I.1\1 \( '.\.:'\ I~ Jt .\l.LI 

!:kıldan a a ı HLulyat 2 
'Ya 3 Taban • 4 Ah !'• 
S 1'arnP 8 J mal. 7 :ı.ı~ın 
C Mtı. AH 

2 
.Aml; 
/ı. ( 

<'ıırsa nıha (2 1 • 4 • 19.H ) 

A:\K \J: \ 

7 '8 Açılı• n ı:ırograru, 
7 30 OUna)dm f'O 
7 45 Haberler ,. han nporu. 
8 00 Karma .S3 ,.,h muz:tı P ı. 
8 30 :ı.ıu~ lt orke traları Pl). 
il 00 O ntın pro ramı vt tapan~ 

"'" .. 
JJ S8 A ı vt progrMm 
l2 00 Allktr natl 
ll 30 Nevin Demlrdövt'n den 
13 00 ~t A .ıın u haberler. 
l 1.5 Opru bu t'cllert. Franz Le 

lı r P 
H o, e p Ptu 
13 45 Mambo ıır ıe !dl rıı 
l4 00 Ha a rn on ak m proar•· 

mı n kapanı 

*** 

~ ............................................. mp. 

T 
İSTAi\1BlJL Si.İT 

I'a toriıe H homojeniı.e süt, tere~ agı, ~ oğurt 'e a)rıınları her bayı de 

aııeak, 
Etiketi üstündeki fiyatlarla .., 

Satılabilir. · 
< Ba,ı: ılık ısm enler :nu aca l t ~dcbilır.er!J 
Be,ıkta~ • Sınanpaşa Köpru sü soka ı 

Telefon : 83958 
4502 

ı _______ ıs_t_._L_v_. _A_m __ ir_ıi_ğ_in,_d_e_n __ V_e_r_iı_e_n __ A_s_k_e_r_i_K_ı_ta_a_t __ ı_ıô_n_ı_a_rı ______ , 
A ağıda cins \e nıikdan yazılı ma zeme er ayı ı ayn hızalaı ınoa yaz.ı'ı ~un ve ~aat'crde 

lzmil Dı.. ı\s. Sa \ 1• Ko. da kapa ı ıarı a atın a ınacaktır. Şartnaml.'!er komı::.yonda \e öğle· 
den e\\e Ankara. İ t. L\. A Jlfın kı:ımında ıırlı'ur. Teklif mektup arının iha e ,aatinden bir 
aat e\ n-lıne kadar komısyona ,·erı me i. 

'l '. fl tıl r. li 
<' i n ' t m i k ıl a r ı l.ir;ı 

3500 Kg. i Muhte ı! tbadda te:ı La tık Le\ ha ............ 21000 

iiOO Kg 3 ve 4 mm ebadında E ektrık ka~nak çubuğu lii!O 

1/4-6 pus'uk 9962 kılo Lif Halat ............................. . 3i35i 5 

:.tüpü 7 ton ................................................ 23100 

2600 Kilo katranlı GJl'cal.ı., Beyaz Gırcala, beyıız ..e 
İn~ı'iı. sıl·ııni ve lspa\' o .......................................... lil5ü 

(;. Teminatı 

J.i r<ı 

15i5 

lh<ılt> gun 'e 
Saa ti 

28/4/954 15 

13:!8.25 29/4/954 15,30 

2801.81 28/4/954 16 

l i32 5 29/4/954 16 

1286 25 29/4/934 15 
(4164 - 9.33/95i) 

,------ NİSAN 
İKRi\.MİYESİ 

1 

2 
BUGÜN ti.ADAR 

18.!18 A ı ıt ve ııro.ranı 1 
1700 Rnd o lon orkc trası Ş•t. 1 O O l 1 RAY l A iŞTiRAK EDEBiLiRSiN Z. 

Jlhıııı ÖtaOJ a) Adam La GI 

AKŞi\.MA 

rtlda \IHrtllrll, bı Srhuınann Ç E K 1. l 1. Ş 3 O N 1 s A N 
HOi a "C ninni I' ı .Monıt · 
Çarda d lllrndtlıısohn • Ro 
manı C> Scule omotru1n 

1 so ~::~~le lnlım. 1 DOG- UBANK ~ 
l1 45 evım 1. an trret - Rtblre ~··•••••••• _ ı•••••ı• 

Altao Mu11•ara Sat)• r dan 
berabf'r sarkılar. 

18 15 Kö Un aaa ı 

18 30 Yurttan aeslr. 
11100 M A~an vr babulu. 
11115 Tarihten bir Jal)!'ak 
111.20 Ou k Armlda oı:o•~Aıncıan 

a it Pli 

lll SO Sadi Ho; t 

20 ıs Rıad o s• t e 
20 30 Otn~ llHltrln tdc!I 
21 ıs Hepimi in Patı 
2L30 H•>dn. Re m•Jor unronl 

Pi. 
22 00 Serbt~t ıaat 

22 n EJ'nst roch Plano lı.on~e •o 
ıu Pil. 

22 45 M 8 A)arı •e h•bırler. 
23 00 ProgrAm ve hJ>anış • 

b L \.:'\Rl J, 

12..!57 A ı ış ve program, 
IJ 00 flabnlrr 
13 ıs Dana m .tı Pi). 
13.30 Ekrrnı Konıar 

. " 

14 00 Rad o uııon orkutraaı: 'tr 
emlh Arıte aı J ,'\n,ı;ell 

• l\kd•nlz ılLl b) l". Roı:enı 
•Meh ap it.'P od!ab C} S. \Val 
d e te •Aşk n llkbal!ılro 

va 5 dl Pr Cbarr06ln •Ate.ş 

Ba•ında Çlnı:enrler•. 

14 30 rurı:ııırr Pil 
14 45 Hacır rla ar •Söyleren. Pat 

ti Pa r. lPIJ. 
ıs oo Kap:ı.nı ..... 
18 00 Açılış "' Nat Kını: coıe·-

den .prkılır rıı. 

lB 15 Stm..~I Ya tım•n 
18 30 Faruk Aktl " arhda,ıarı. 
19 00 H:ı.berl•r 

19 IS KOrd llb • kir tu ı. 
19 50 Yakın tarih rn bir aabllt 

E. !:. lal • 

.. o 00 Harir ttman melodllerl (Pi) 
20 IS Rad o ı te ı 

20 30 K ıe ı lr habttlert. 
20.Jl lladp LI atrosu a) Z& vallı 

Toı.o • Ya an Bed<t. Mnnh 
bld bl Bir Vaka - Yuın Ek 
rem P.r iL Re 

21 40 irtau Dol;ruso 
22 ıo Mlll reDn ıt Blrııtı adına 

konuma 
22 20 Me1ihat Pan 
22 45 Habuler 
23 00 Kaınbıro • Boru n rıroeram 

lar 
23 07 Daııs ve caz muzı 1 (Pl). 
23 30 O ın ımu tın m zlC'I a) Mau 

r.ce Ravrl lspan)ol 'P.apso· 
dW b) Vıı ı.ı:ban \\llllamı 

raııı..- ln nır remi Czcrtnr 
Fanta I• Pi). 

24 00 Kapan 

15 8 A ılı• ve Droıtram 
16 00 Fahri Kavala 
18 30 Russ Mor an orktı ru111cıan 

dana mü 1 <Pil. 
18 <l3 nad o urt t ır .. Ul•rl korosı.ı 

17. IS Da ıca proıtramların takdl· 
m 

17 O n Yamın sö 111 or 
17 so Oç ıı•ert ır aı Aubert •:f rn 

Dla•olo• uvert lrll bl 'rhu· 
mas MI non ıı•ertunı cı 

Derııo Roman Carnıval ll· ı 
vertur ı ı Pi! 

18 15 na t taslı 

19 00 Hab~rlrr ı 
lP 15 t nırt Çe in el 
19 30 B r dtJ' 1 ali\ oruz 
19 40 Dl toı ln17 için blrtaç ft· ı 

nı plA • 
lll S ıarı Amatl den Keman •olo 

lllrı 
20 ıo lr<l•a k ı t haberler. 
20 ıs Rlldyo a t e ı 

2030 Yıhnı ar:.a mı k O el 

22 20 

22 

Pil. 

il e 
fiti t 'bo 

Boru Tt 7.rın 

1 

-

Başar1'ar1m 

Bununladır. 

63 vilayetimizi 76 fasikül içinde toplcıyan bu eser iki cilt halinde hazırlan· 
mıJtır. Beher cildinin fiyatı 1 O liradır. 

Umumi satış yeri: Vatan Matbaası, büyük kitapçılarda 

r----------, #- L>OK'IOK -" 

Rİ~a~~e I~~~~&~ 1 VATAN 
il.AN l ' I\' A l'LARl 

8a511 1ı; mııttu 25.-
2 ncı ve 3 Uncll 
n~fa santlnıl f .50 
4 tindi ~ayfa san timi 3.
l!Sn sayfası antiml 2.50 

Mahkeme. icra, Tapu, 
l'\nter llAnları c;a n ılml 2.!W 

'HIK~İK C~l\'F.R fTF. 
20 ıs Açllıs n pro;:ram 
20 16 r.humann 2 SenConı 
20.5.5 Brahms La mıaor. •Doublt:• 

konçerto 
21 ~j F ranck L• rn:ı.Jor ıtrıuan -

Plrano &matı 
21 ~4 ı Of!We tı:ı flaHıd • •Der 

~öcJ; n •l:dward . Söyllyen: 
Bu Joad Orelndl. 

22 os Pro;ram u ı.:a:ıanu 

~~antaşı • Rumeıı ead 
Sevim Apt. NO 4 

iıl•l!ll feı: 83133 ••• 

,_ DOKlOR - .. 

RAiF FERİT BİR 
\ 'erem \ e Dahilı H:hlalık

l:m ~liiteha ı ı 
l\lua) enehane. Be ıktas 

rıam\8, Cad f:mnı~ct San· 
dığı yanında :"\o. 12. 1'<>1 
8439~ Mııa\ene 17 • 19 5 
E\• \'a•ı Konağı Cad. No. 
83 Başaran Ap Kat 1. Te
lefon. 83684 

" 1 

VATAN 
Nii bası 15 ltunqtur 

ılbosı• 1t:aW Nt>llfı.<•ct. !laric•• 

Unı "" 
Bir aybt 4 .50 9.00 
Co artıt n .oo 14.00 
ıllb a Jbk 2:uo U .00 
l!ea• lllr 42.00 114.00 

Oİ~KAf: 
Guıteııılıe röodtrl:ın l'Y'r•k Y• 
razılar n"ndllıllı.. ~ıa 114• 

olıınıııu, İlln!ırdn ııı•'•ltnı 
hlnll ••Ulmt'L 

AIJO~ E L E RIN 
Dt&KATtNK 

Adre~ değıstı.rma lstenll· 
dığı takdırde 50 kuru~Julr 
00 ta pU il "n'lrtP•ilmf'CI rirR 

olunur 

---

JC~a 1Ianlaı· 
ı a• brr c D• 20 r . L. - 15 cila l'!.St ı L - J ctıtı ı ı ı . cO• .... 

llm• drn ıuıa -rh• r lrPlln•P eri n h r r c: ıl 1> t • k uru• a lın ır . ı 

~ ınobı'ya!ı yaLJhane. Sırkecı Ad.ı-
1

- ' OE\'RE~ S.\1lLIK -Telefonlu, 

IHll\ IOK ( ' ll'l(l 1 - ~ııt. ~-r; han :\o. 2:!. 
~~~~~~~~~~~~ 

1 Ztihrevı r.ı iıtehas-ı-ı H e vofılu t 
1 

Posta Soıı: a ıı: ı eıeton· 4:!~5:$. s~ \Dk~l,EbOE 1 EI.~bl''Ol~ Lt 
-- - - mu ta·ı r ev mo 1e ı \e)a 

l>r. ~Bhll: l.EK - Cıll ve ~Üh· 1 möble iz k iralıktır. 
revı na taıııı:lar t.t ıitehıssısı .\füracaat: 52603. 

~~-~~-~~~-~~- ! 

NEBATLARA HAYAT VEREN 

~-c~ şiMDİ pı <. :.;ı 

. J 
O i Ş sA6l I • 

~ HizME1l 

Ağızdak i kokuları ve Dişlerin çürümesine 
biyet veren asit laktik bakterilerini yok 

KLOROFİLLİ 

RADYOLiN 
SATIŞA ÇIKARILMIŞTfR. 

• • 
KLOR O FiLLi 

lie)oğlu, lstıı.111 Ca<i. 407 l'el 
41406. KO~fiORI.U DAiRF.I.ER - 225 I - --- -------------
--------.-. ----_ - ila :?75 Arna\·utkö~ Eğlence ~o. 1 D.\lliı.tn: ~I U'J ım \ SSISI 1 kak 35. Telefon: S6167. 
:\l ,\HPCYKI:n Elcktrokar· ...,,.,~ 
doğram. Cumarle i öğleden ~.f .. 'fl.~ 
onra ha talara meccanen ba- İ!\TIBAH ç,\'1,\!jlR F.\BRI· 

kılır. Harb 3i e Hallbkar~azi K,\SI - Çamasırhırınızı ) ıkar 
~o. 82. utü er. Ad re~inize getirir. 

_ l•'erikô) 81268. 
EML IC Timcii.lm - lngılizceden. Al· 

Oltl'Al\O\''DE - 467 ~12 uıe· mancadan Türkçeye. ınuracaat: 
rınde ha.en tutun dcpo~u satı. F.LF.KTROCİ::\ Harbiye Tel. 
lıktır. Tel: 22087. 8ii35. 

5 saat 25 aaidkatla 

i S V i (; R E'ye 
.. . 

ZURICH ve CENEVRE' ye 
Direkt Scrvb 

AVRUPA ve AMERiKA 
nın bütün başlıca rııer;.ez lel'İ) le aj n ı ı:unde irtıbat 

Her ÇARŞA\IBA ve Cl....'\I.\ 
Sabah aat 9 da \'P.Şilko~den ATİX.\ tarıkılc 

Cene\TC - Zurıch J('ın hareket 
Taf~ılal: Seyahat Acentanıza 'e~ a 

istik!Al Cad. Xo. 37:> S WISSAİR c nıuracaat : 
Tel: 44i70 

SWISSAIR 

---ı 

Prenses Mevhibe Celôlettin'in Hôttralart 

GEÇ1tlİŞ ZAMAN 
OI~UR Ki ••• 

Yazan: SARA ERTUGRUL KORLE 
Saray lıa~ atının içyiirii. adctl rri , cğlt>nceli \ 'C 

arı tarafları . Sara,·da gr~rn a~k maceraları .... ~iha · 
' et havatla kar:- ı kar~aYa . 

ı .Satıı yeri' lnkılôp Kitabevi. Ankara cad. lstanbul 

, ................................ -

lst. Lv. Amirliğinden Verilen 
Kıtaat llônları t\ 

ı;apıJI 
Diyarbakır Hau Garnizonu E ektrık onarımı ıt 

yaptırı lacaktır. Ke;ıif tutarı 23114,24 lira, ge~ıc1

15 4 
1733,57 liradır. lha:e i 28/:\i an/954 Ça11amba saat 
yarbakır As. Sa. Al. Ko. da ~ap! acaklır. ş_a~tna~;o 
yonda ve öğleden eHel ,\ nkara. Ist. Lv. A Jlan ki t t 
rüiür. Teklif mektup'arının ihale saatinden bir sas, t 
kadar komi::.>Ona \ erilmesi. Postadaki gecikme kabU _,, 

(950 

* 

Satılık Kıymetli Arsa ,. 
J9 et!. 

Şişli mG) danında tram\ a ~ durağı kar;ısınd~ ,-e 
İlkokulunun fizerlnde bulund u~u 19.60 m. cepbe.1!11~ f 
.519 metrcka_re arsa, Sirkecıde Yenjpo tahane_ bl .. ~ 
tan bul 7'ncl Icr:ı Mem:ırlu~u salonunda 45.19'4 'f' 
lO'da iza'eı şiı;u .:ıe!h lı• s:ı t•ca çıkarılacal:tır ı"' 
Jurnal almak iAte~enleriıı 1934·-fü sa\llı do•.~~ . . 
caal ctıne:en lliıım<l•r. 

Daktilo Alınacak 
fi . 

Beylerbey As. Şubesi Bşk. do 
1 

.\ lünhal bulunan daktilo mrmurluğuna orts01'~ıe4 
re a.kerliğ ni yapmı ,., claktılo ile yazmaya ~~ı;~ 4 
lar 2.3 4 .9.34 aksamına kadur • tek 'ilerin b r d~st / / 
beye müracaatları. ı t/ 

- lnı tbız ,;ılıibi: Sİ~.\:\7KORLE .ı;ı; 
Umu.-ıu ııesri) at 'Jüdürii: ;oıu:;LİH \'C;\ 

r.u ı;a~ ıda :\le ·uı 1\lüdilr: ~ 

İH'.\ :\' AD.\ ff!I 
<VAfAN> G<'ıclrı i li l. VI' !Watbaa{'llık T. ,\ . S· -

V A r A ~ M ,\ T R .\ ,\ S l 

c 


