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YAZAN: 

Ut.,,b'°l\hbtet Emin Yalınan 
dtt hrıı eı;i 

~i '*iı. Dö nı sandıkıannın başına ti· l li umkadderatın ııtlk H idııre~iui memleket· 
ıı... t f rt en ilk • ."'lltrj •efeeeıı • · ıcraatı tartıya ,-u· 
' l1~Kırııata :.or~ Yll icinde milli ema-

lt ar•tııııı •nıın n l~l ık olduğu halt.· 
•tı'l. ı :ı irad ll. \ erecf'ğiz. 

illet tııuııe 
t '"''eteğ· .nı•mleketin kaderine bir 

-. t c~ı.b, 1 • ınıı1 tnühim gunün arife· 
l'teı • Zlııfe h 
oL eııdisl t.saba oturalım, dört e-
"<ıt he ik 'd 

te hakil..i demokrasi ~·ıgırını açmış olan. eski 
totaliter idareyi hürriyet ~idi~ine uymata 
mtcbııı bırak;ın taze le ılnde si~asi Jmnete 
te lim t'tmek ... İkinci i, ih!i) atı elden bırak
mamak, tehlikelerle dolu bir dünyada yeni 
ttcruhcll.'rc giri trek' )erde i~i. kötü idare an· 
anclerl ol2nlarr iktidarda bırakmak ... 

t I>aru • lr arı rmanet ettiğimiz 
•ııı l\ın ıı ı . Rimıt Halk Partisi iktidarı, ikinti fikrin 

1%e '°iııtq e er ~aptıgını, neler yap· 
tlkır ''tinıı ?1~ gözden geçirelim. 
1 L hrp1 1, erıııın ariftsinde Tiırkb t'de 

ll'°"f •Otdu· ft' i , 
1 ı sıır · ır sı, uzun zaman mem· 
~re leı ,~ite idare etmis olan. 1946 da 

r lsııı. .. ore hile \'e sahtt'kirlık kuıs-

g:ılebe raıauğından emindi. Dtmokratıar ik· 
tidara gtlselel' bilt, htr seyi ~ üzltrint. gÖzlt'
ı-ine bula tırat·alı.lanna. kendilerini ltıı.a ıa· 

mandil aratataklarına kat'i bir kanaatleri 

""•l ld • • . .. 
ar" llM t asriye etmt'k. mil· 

uı-dı. Sii~ ltt·e konusu) orlardı: ·Biz muhale· 
ret me\ kiine crçer tk, mtmleket için ideal bir 

c Denmı Sa. 5 Sü. 1 de) 

t c ...... kooı ................. ı .... , ......... nmı,.u ••• , .. 

t11evre'de dün Kore 
~ij~eseıesi görüf üldü 
~le rıı "-ore Dışişleri Bakanı sanki yabancı bir memle-

ensuplarmış gibi Kuzey Kore'l ilerle karşılaş-
. ' maktan elem duyduğunu söyledi 

IJı • A. ' · n A. P. 

1 fllftdı'nd Cene\·rc, 27 - Cene\Te kon· e feransının ikinci oturumu bugün 1 hl Tilrkiye aatiyle 16 da açılmış· "'far tır. Riyaset makamını Sov~etıer 
~~"' Birliği Dışbakanı Molotov i,gal q,,, ed· etmekteydi. 

~n. "•- _· IYOr iık sözil atan Güney Kore Dıs 
• <'74'1ıı işreri Bakanı Pyung Yung 'rai 

~ ~i ...._ v~l•ııs, •mütecaviz Çinli kuv\'etlcrinu 
~ ~aı ı etınınh Kore'den çekilmesini talep et-

l • t ı ı. 1 ~İııd.. . topçu. 
>. ,ı.: ıı.... ... 1) miş fakat · Birle~miş :ıliil~tler 
'll'ltt"ll1ilır"!1aıııa ıen B~en polis kuv\'et'erb nin Çin'i km· 
ti tp " • .;u aıf'şıne . 

~ ı.~t( ,:lttıni .ı:1 arnizonda· vetlerle ayni zamanda Kore'l I 
~~~ ···~ n n taı.~•ıı · • tahliye etmeleri için bir sebep 

•01t lldı~ı - Jloını mevcut olmadığını söyieml~tir. d..~ it lllu a, '>li ınet 
ı:"ltı l.:ı .... ~lti Sii s oıan v· 19 devlet temsi:ci!erinin i·ti-

dıt ~lfJ.tı 0k:nıe•: . ıet· rak ettikleri oturumda .Pyung 
b ~t~ldt~ bir~~~n~~ Yung Tai. Kızıl Çini. Kuzey Ko

e ~ ııı~: ıyeı ,:.Yetltri dun reyi tam bir işgal altında tut·\ 
h."'va~lll~aıt~sternıiş ve (Devamı Sa: '1 Sii: ı de) 

Otomobilinde ölü bulunan 
J'ethi Giritligil 

ı:'t lıtra. etıı:ıl§tfollannı ku - -----------

~ ~tnı11~tıe ın!i~~n~~ Bir şahıs otonıobilde 
<~tla. at-ıııın 
.,._.r~ın lfı~k. işareti t • • ı · .... b- l d · 
~ ~,d;-::, •• o u u un u 
1 hter Tüccar Ferit Giritligil'in intihar ettiği 
9rtd' d tahmin ediliyor 
hf a Dün salit altıda Şişli'de Saır muş olan bir genç ::örn1ü terdir. 

•-" 1 k:ı. :\ı:ar so~ağının ci\'arından gc- Vaziyet dl.'rhal Şi~li Merkezine 
:"t:~ "' ._zandı cenler bir tabanca sesi duymu~- l:ddirilmiş ve tahkikata ba~ıan-

d ~lıı " !ardır. Tabanca sesinin geldiğı ffiıştır. Emnıyet l\Iüdürlüğii Cina 
lot ~~il , 1~tı sc.kağa ı;Irenler kenarda duran yet masası şef ve memurlarının 
~>it ~'l'"r1c lıurada but 7is31 plakalı hususi otomobilin C!a iştirakiyle derinleştirilen tab 

lttıı ter ~anatkArlar~n- t!ıreksiyonu başında sat şakağırı l.,kat sonunda cesedin. Şişli Ha. 
lf ~lııııt• o~n ı:ece 1ıl1:~ can tabanca kurşunu ile vurul- <Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 
~•reıa ır rasınd 
~~ 1 l'İtoSeYırctıe: baş K S tJr 11"'1 B 
r~ :~tUn ~~e e.ei ve 

1~: e a ' "1 • ayar 
'ili l'liıııı l'dıploın U J h " 

1~~i·l:-~ a ey ine dava a~tı 
a.l~e l>arti Adana Savcılığına verilen dilekçede Cumhur-
,, qnf 1 başkanına, seçim kanununun 41, 132. ve 
' 

11"-ıı 1 an 60 ıncı maddelerinin tatbiki isteniyor 
b ~it "·~ ):> ~7 lılttrııı 
•~'nt«en 

•ı l'ldlf. ıı "&iın Gön 
aıı . "c C en 

~ ~•ıııı b rer . M. P. 
~r. lı dı. Sö aı:ıkhava 

tı._~•ıı •lııte ? alan n 
~~•hı 'arıs.r C. H P. 

S;ıı ... na huc. • 
, ı 811· 3 uın-

. ele) 

Bıuusl l\lubalılrlmlzd~11 

Adana 27 - C. H. P. Seyhan rek kendisinin açıkladığı. gerek 
il idare kurulu başkanı Dr. Ke se konuşmalarından anlaşılacağı 
mat Satır bugün sa\'Cılı~a mü· iızere bir seçim gezisine çıkmı~ 
racaatıa Cumhurbaşkanı hak- bulunmaktadır• dedikten sonra 
kında bir dava açılması talebin söyle de\·am eımektedir: 
de bulunmu tur. Dr. Kemal Sa •- İşte bu sıfatla kendisi se 
tır şikiyet dilekçesinde. cSa7Y,n çim kanununa her \'atandaş gi-
Cumhurba~kanı ceıaı Ba~ar ,e ( D C\UDI Sa: 7 Sü: 8 de) 

1 

1 
l 

Karadenizde meydanları doldur an köylü kııdınlar, çocukları ı.ır tında Menderesi dinliyorlar 

B 11g ii11 

1 Nuri Sait 
Paşa Irak 

,;1 Başbakanı 
Yeni Başbakanın 

Pakistan' da ba.Şla
dığı görüşmelere An'
kara' da devam ede
ceği bildiriliyor 

TllTk na bnl•r Al&nn 

Kahire 27 - Buradaki s!
yasi çe\ re' erin kanaatleri
ne gore, Nuri Stlt Paşanın 
na-bakanlığa getirilmesi 
Tiırkiye • Pakistan paktı i
le ilgili bulunmaktadır. Ba
tılıları destekliyen 'e Batı 
de\·!etleri ile işb'rlığine ta 
raltar bulunan l\'uri Sait 
Paşanın böyle b'r zamand \ 
hükumeti kurmaya memur 
edılmesi. lrakın . Türkiye -
Pakistan paktına katılması 
temayülünü büsbütün kuv
Yetlendirmlş bulunmakta
dır .. \yni ccneler. Xuri Sait 
Pa~anın Kral Faysalın Pa
kisıanı ziyaretint' refakat 
etmıc olma•ını \'e oradaki 

Ba,ar ''karma ıı·steden ~r~~tlf~~~::~~~~:::~; , termektedrrler. ,\vrıca ~u 
ri Saıt Pacanın Tıirkiyeyi 
ziyaret edeceği bususunda 

sakınmak lcizın1dır,, d d • en-e'cc \'erilmı;ı olan karar e 1 da ca' b' dikkat görülmekte 
11 dlr. Xuri Salt Paşa Pakis
~ meumı Sa: 7 Sü: 8 de> 

« Karma liste sala betli bir 
hükuınet kurmayı zorlaştırır» 

D.P. mitingi bugün saat16da 
Taksim 'de yapdacak Bayar 
· ve Menderes konuşacaklar 

,O.nadolu Ajansı 

Eskışch.r, 27 - Cumhurha~· 
ı:anı Celiıl Bayar y:pugı konu::i· 
matla burada gönilen manzara
rıın vurdun her taıafında a~nı 
olduğunu, her yerde aynı inki 1 

şafın göze çarptığını tebarüz et1 

tirmiştir. 
Bayar, yapılan hlımetlerden 

dolayı oerin bir haz duymakta 
okluğunu \'e memleketimizde da 
ı.a da ~apılacak pek çok f..lc
rın mevcuL bulunduğunu ı:ördü
ğünii ve yapılanlardan cesaret a· 
hnarak tunun azmimizi daim.ı 
aı-ttır<lığını ifade eylemistir. 

(De\'amı Sa: ? Sü: 6 da) 

Köprülü, J 
~uhalefet tezatlar j 
içinde, dedi 1 

Kastamonu. 27 - Bu;:ün saat 
Anadolu Ajann 1 

7 de Ankaradan hareket eden 
Uıııi~'.eri Bakanı Profesör l'uad 
Köprühi ~aal 13 le ~ehrimlze 
gelmiştir. 

Dı iıılcri Bakanı Cumhuriyet 
meydanında bir nutuk vererek 
ezcümle şunları söyledi: 
•- Her parti kendi programı 

i'e neler yapacağını rniilcte u· 
deder, luhalifler iktidarda bu· 
lunan partiyi tenkid ederler ve 
bu tenkid kendi vaıifelerinden
CJr. İktidara gelmeden evvel biz 
programımıı.la basına verdi~i
mi~ demeç!erlc, Meclis çalısma· 
lannuzla bu millete neler yapa
cağımızı vadetmiştik. 1950 y:!~"I 

• 

<Deumı Sa: 7 Sü: 4 de> 
. -0-

lzmir C.H.P .. lileri 
Bazı hadiselere 
Zabıt tutturdular 

Giresunun .\\·nesil nahh c~inde Başbakan )lenderesin konuş· 
masını dinlb~n ya Jı bir köylü 'kadın~ •gazı, tutu bulamadığı· 
mız. mısırsız kaldığımız günleri unutmadık. · Şimdi buiday )İ· 

yoruz. Bugünlere çok şükür. diye ~ağırı. or 

Basbakan'ın D. P. 
.> • • ' 

teskilatuıa tamimi 
.> 

Adnan Menderes, D.P. lilere karma liste 
yapılmamasını bildiriyor 

Unsu 1 Mulıablrimlzdtn 

İmıir 2i - Bir ınüddctıenbe i~ıendıği söylendikten ve seçim 
1·i Halk Paı-tbi tarafından ter- lc!·de ~hıslar değ:!, program
tip edılerek bütiln Egeye samil partiler ve dolayısiyle liste:er 
bir mahiyet alan ıkanna liste ter esastır denildikten sonra §Öyle 
tipleri üzerine buglin bizzat dc,·am olunmaktadır: 
Başbakan Adnan ~Ienderesin $Parti listelerinde yer almı.' 
imza~iyle bütUn D. P. te~klliıına YJln herhangi bir adayın mebus 
ramim mahiyetinde bir 1elgrar seçild:ği takdirde nasıl bir yol 
gönderilmiştir. Bu telgrafta, t:ıkıp edeceği malum olmıyacağı 

Ru••••t Muhablrlml%d~n muhaliflerin karma listeler ter ı,;~bi programsız ve tek baitıı<a 
İz.mir 27 - Seçim propagan tibiyle vatanda§'arın sasırıılmıık (De\11mı Sa: 7 Sü: 5 de) 

dalarının yarın sona ermesi mü 
nasebetiyle partiler arasındaki c H p 
nmuk düelloları oldukça hız. • • • 
lanmıı; ve bu arada bit' kısım 

Fatih'te buqün 
ıniting yapacak 

nutuklar nezahet ini kaybetmeğe 
başlamıştır. Bu cümleden olarak 
Bayındırda yapılan C. H. P. mi 

CDenmı ~a: 7 Sil: 5 dei 
-0--

Denizcilik Bankası . 
lkramive veriyor 
Bir müddetten beti \'eritme

m! bulunan Denize.ilik Banka· 
ıının ildncl ikramiyeleri ~ehri
mizde bulunan Başbakanın ta
vassutu ile halledilmiş bulun· 
maktadır. İkramiyelerin ddıtı. 
mına bugiınden itibaren ba~la· 
nacaktır. 

Toplantıda İsmet İnönü, Şemsettin Güna/tay, 
Kasım Gülek ve İlhami Sancar konuşacak 

C.H.P. bu~lin saat 15 tc Fa. 
tihte. bir siyasi miting yapacak· 
tır. Istanbulun cİ\•ar ilçelerinin 
de i§tirak edecc~i bu mitingde 
C.H.P. Genci Başkanı ismet i· 
nönü bir .konu~ma yapacaktır. 
Ayrıca ŞemseUin Günaha)', Ka. 
sım Gülek, İlhami Sancar da 
konu~caklardır. 
Diğer taraftan D. P. lilcr de 

C.H.P: mitin::inııı yapı'ocağı 

me:rdanda, Fatih Camlinde oku· 
nacak mevlüdü hoparlörle yaya. 
caklardır 

Gökay'ın plajını Sncılık 
, inceliyor 

Pazar ıfinü Taksimde yapılan 
C.H.P. mitlnıinde çalınan Vali 
Gökaym plağı hakkındaki Sav 
crlık tahkikatı devam etmekte· 
dir. Taksimdeki tcplanltya alt 

(De\'amt Sa: 7 Sü: 3 de) 

Giresunun AJ nesil nahl.yesinde Ba bakan )lenderesin konuş
masını dinlemrk için köylerinden grlen hır kadın ile torıınu 

Eski bir hariciyeci hahrlahyor: 

Asıl kapitülasyonları C.H.P. 
memlekete sokmuştur 

Bir hariclyeci imzasiyle :ı:dığımız dikkate değer mek
tubu aşağıya geçiriyoruz: 

•Halk Parfüi son zamanlarda kapitüllsyon sözilnti dili
ne do'amışıır, Ecnebi sermayeyi memleketimize celbetmeğe 
çalışmakta \e ikıısadi gefümelerimizi hız:aştırmakta hiç bir ka 
pitüla:oyon mahiyeti olmadığını her ldrAk sahibi takdir e
der. Halk Partisinin bu yoldaki propagandaları çirkin bir 
iftira ve tezvirdir. Bugünkü Türkiyede Türk iradesinden 
baska h1ç bir irade bakim olamaz. 

Fakat eski bir hariciyeci sıfaıiyle ben şunu bilirim ki 
Halk Partis i nrlık ver~isi münasebeti~ le kapiıUlasyon ruhu
nu memleketimize en korkunç bir surette sokmuş Ye milli 
Şeref \'e haysiyetimizi yabancılara Cİğnctm'ştir. 

HAdıse ;öykce cereyan cımlştir: Kendi tebaalarına \'ar
lık \'erg'sin in ölçü:,üz ve insafsız bir şekilde tatbikine karşı 
ecnebi dc\•lctlcri birer birer protestoda bulunmuşlardır. O 
zamanki hükumet. bu prote::.to:ara boyun cğmis \"e Türk ,-a
tandıışlarına konulan Yergiler aynen muhafaza edildiği halde 
ecnebi tebeasına tarhedilen vergiler asgari hadlere indiril
miştir. Böylece Türkiyede ya hancıların Türk ntandaşlanna 
kar~ı imtiyazlı b!r hale çıkması gibi bir vaziyet hasıl olmu~
tur. Kapitiilisyonun ha.kiki manası da işte budur. 

O sıralarda hariciyede vazifeli o:an vatandaşlann (ki 
onlardan biri benim) çektikleri azabı ve maruz kaldıkları 
hakaretleri ta::.Yir etmek gü~ür. Halk Partisinin lideri kap:. 
tülhyon gibi ~öz:eri sarfederken, kendinin mes'ullyetini 
taşıdığı keyfi i~tibdat devrinde neler olduğunu hatırdan çı
karmamalıdır.• 

İstanbul ilçelerin~e 
s~ınen sayısı 

Son sayıma göre İstanbul' da 685.092 seçme n var 
Önümüzdeki 2 mayıs pazar gü lih~. 

nu. yapılacak .mlllehekili . seçim- Haşı·m l<can 
lerınde oylarını kullanacalt şeh· 1 
riml-zin seçmenleri ile ilçelere , 
dağ_rtıla~ sandıkların adedi &U Bursa ya yapf ıg"'ım 
şekıldedır: · 

2 mayıs seçimlerinde şehri- H• tt• d• 
1 mizde 685.092 seçmen oyunu kul ızme lr ıyor 

!anacak \'e 16 ilçede 1739 san· 
dık haı:ır bulundurulacaktır. 

İlçelere ıı:öre seçmenlerin ve 
sandıkların dağılışı şöy:edir. 

<Devamı Sa: 7 Sil: 7 de) 

VATAN 
• 

Rud'o l lti•ıt•si 
Bugün gazetemizle 
birlikte veriyoruz 

ffuıınt Mabablrfmfzcl•n 
Samsun 27 - Bugün C. H. P. 

il başkanı Ha~irn İşcan bir ba· 
sın toplantısı yaparak asaJıda 
ki beyanau ,·ennlşı:r: 

•- Sayın Cetal Bayar millet 
vekili n:ımıedi olarak Bursada 
Cumhuriyet meydanında yaptığı 
konuşmasında •burada idare ba 
§ında b'r vali vardı. Zecri o~a
r:ık iane suretiyle, daha doğrusu 
haTa~ alırdı• demiş. Bursada 
Gilıelleştirme Cemiyeti vardır. 
Nizamnamesini bükümet tasdik 
etmişti. İdare heyetini memle
ketin ereni insanları teşkil • 

<DC\ıunı Sa: 7 Sü: 5 de) 

• 
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BARIŞ iÇiN ATOM ENERJiSI 

4tom enerjiSinf: 
olan ihtiyaç Bugünkü turistin gayesi konulu 

bir münazara 1 
\'eşilköy :ııeteoroloji İstas 

)·onunun tahminlerıııe göre 
bugün 5ehrimiz \ e ( h•arınıla 
lın;ı sabah le) in hafif buhıı-

Migros haz1rhklar1 
Devam ediyor 

ıı bl 

O.ku\UCU]arııtl r: - f(lı 
tırlıYacalda .,, 

• ul•1
• 

Cin Kortde Pi bil -
naşıığı zanıan b 
nin l rakdoğıı 
halletmiyeccitiP' 0 

Ha en dünyadaki muhtelif 
memleketler atom cnırrJı i 

me\'zuunda araştırmalar > :ıp· 
makta ve gelışıırdıkleri proje· 
leri ilım 'e teknığın çeşi•li ko 
Jarı)la tatbık etmektedirler 

Atom enerJı ine o :ın ihin ç 
'birbırınden farklı zavh elerdc:>n 
mütalaa edılebi ir. Her şe) den 
lince atomun harp \eya sulh 
maksatları için kul'anılması 
bahis me\'ıuudur. 

Biı burada atomun barı, ın· 
manında ve ınsanıyete hizmet 
sahasında işgal etti[;i mc\ ki iı
zerınd.e duracağız. 

YEPYE:\İ BiR İPTİD \İ 
l\JADDE 

Atom tatbıkat sahası gun 
geçukçe :en işleyen bir nev ı 
iptıdai maddedir. Bir doktor 
atom enerJı.sıne halen mevcut 
metod ara tedavi edılemı)or 
'tıastalıkl:ıra karşı kullanıla'lll.! 
cek hır \ası ta adeta b<r haı •• 
ka i aç naıarıyle bakmakta çıft 
çı mahsulunu zengınleştırmek 
ıçin rad) o ızot01> arı düşünmek 
ıte bır naklı) e mütehassısı ge
nıi uçak \'C) a lokomati!leriıı ıt
tom enerjısi ı e işlediği takdır
de karşılaşılan yepyeni mese· 
leleri hesaba katmaktadır. Eır 
fabrikatör ışln atom cndüstrı 
usullerini kontrol edebilecek 
ekudreUi \e akıllı bir işçi. hır 
mühendis için atom şehırler. 
aydınlatacak \ eya ısıtacak \ e 

Yazan: 

İSMAİL İSMEN 
YÜK EK 1\ll.İJIENDb •• pıyasa rakkam arı~ e rekabet 

cdcbılccek durumda de~ı dır. 
işte dünyada atom bılgın'c

rının üzerınde ehemmıyC't c 
durduk arı nokta bu enerm i 
ucuz, ve rasyonc hır hale ge· 
tiı mek ve genış o'çüdc ku'
lanışına ımkAnlar sağlamakta
dır l\lese'ft lngi terede Cum
ber and'da inşa edı·mekte o an 
santra 40 000 kılo\'atlık bir 
kudrette olar. ktır. 

Amcrıka"da Atom cner:ııcı 
komls}onunun bı dırdığıne go. 
re bu sene inşasına baş anacak 
o an 60 000 kı'out ık atomik 
santral 75 000 HA 100 000 km
lık b.r ~ehrın elektnk ihtı:>acı· 
nı karşı'a;>abı ecek bır kapa• -
tede o acaktır. 

.ı-\ZAl.AN TABİ \T 
KAYNAKI.ARI YE 
A10l\I l::\.ERJi i 
Atom araştırma arına bu do-

rcce ehemmıyet ven me . 
nın sebeplerim araştırırken ha 
len diınyııda mevcut petrol, kö 
mur v. s. yakıt ka}nak'arıııın 
hacmıne w gün geçtıkçc ar· 
tan enerji ıhtı}acını göz~r.üne 
a mak ıcap eder. 

Bu mC'uuda esas ı ct.ıri er 
yapmış bı'gınlerdcn bıri olan 
mu a\ır muhendıs Dr. Palmer 
Putnam'ın \ardığı netıce'er şu 
~ekı'de hU a a edi'ebılır. 

a) in an ık bugunkü se} rini 
takıp eder e 85 sene sonra dun 
ya nufusu bugıinku değerin i
kı mi lıne çıkacaktır. 

b) Dunyada enerji ihtiyacı 
enedC' nilfu basına 3i üzde 3 

kadar artmaktadır 

tihsal cdılebi en kömür ve pet 
ro den 20 - 25 mi 'ı fazla de
ğerde ur n um \ c thorıum 
topraktan çıkarılabıl r. Bu da 
me:ıdeı)etın enerj• ihtıyac:"ı 
karşı amak hususunda çok ümıt 
v erıci bır mahı} et arzctmckte
dır. 

Atom \akılları lehi de kay
dedılecek hır nokta da bunları 
o dukça tcksıf edı mış bir ma
hıyct arzetmesi 'e bu bakım 
dan nak ıyclerındckı ko ay ık· 
ıır. bo)lcce ura um 'e Tho
rıum uzak mesafelere nisbetc•ı 
ucuz olarak sevkedilebı mektc· 
dir. bu da ma i} ctın du~uk o • 
masına tcsır eden bır anıildır-

~ETİCE 

A tom me\Zuundakı ge ışme
'er neticesındP u hareket 

tarzı takip edilebı ır. 
ı. - Kömür \e petro gibi 

me\cut yakıt ka) nak arımızı 
tukenmek teh'ıkc ını bas ôstn. 
rince atom dun}n ının enerjı 
ıhtıyacını kar ı a) acak bır du
ruma gelecektır. 

2. - Bugun ku anmakta ol· 
duğı.ımuz alelade vakıt'ar ~ eı i 
ne atom cnerJ sı ku lanılmak a I 
kömür \ e petrol rczen ler1 

daha uzun bır müddet için me
denı~ etın <?nırınde olacak \ c 
bunlar yakıt o arak kullanı'n-ı 
cağınn daha hususı saha arda 
meseli yı:nı kım)e\ t maddele-! 
rın me) dana getiri mesınde 
fa):dalanılacakt r . 

3. - Bugun mahdut bazı s:ı
ha'ardıı atoma ısı 'e e c .. •rı,;: 
e de edılmesi mümkün olmakı~ 
dır \tomu tıırıs maks:ıtlan i
çın ku !anmak üzere Amer kJ 
\C Auupada &ıri~ilen faa i)et 
~akın b r ıst kba de ucuz \ e re~ 
> o:le bır şekı de atom ener3isi 
nin ku !anılmasını mumkün kı 
:acaktır. 

Turki)e Turizm Kurıı!T'u tarafından tcrtib e<lı'en • Bugun
kli turistin gayesi ~Y cnmc'< mıoir. gormek midir?• konusun
dakı münazara dün .Ja' 15 de Marmara lokalinde yapılmıştır. 

İstanbul Ünhersılc·i 'J:ılebe Bir ığıne mensup Hukuk Fa
kü tesi i'e Eczacı Ola. u ta'ebe cemiyeti arasında yapılan mü
nazarada Eczacı Okulu rk;bi turistin ga)esinin e)'enmek. Hu
kuk Fakültesi ekıhı ·c!! so•'tllek olduğunu iddia ve isbat etme· 
;>c çalışmış'arpır. 

Bu arada A\d n Tan.-an Gil'tekin Attan \'e Sadık Erhat'· 
dan müteşekki' Erzacı Oku'u ekibi bugünkü turıstin gayesi
nin görmekten ziyac!e e\ lenmek olduğunu, bunun için ~Ionte • 
Carlo'nun görıi'ece:. p•k yeri olmadığı halde sırf ey"ence yer
'erinin faz'a' ığından turistle dolup ta~tığını, bugünkü insan
arın maıinin ıztır:ıp arını unutmak maksadiyle do aştıklarını 
söylemişlerdir. 

Yanız Ce Asin :-1ecip Kocayusufpaşaoğ u \'e Cahit Davran
dan mute~ekki Hııkul;: ı ııkUltesi ekibi ise aksi tezi muhte if 
misal ere dayanaral- izııh etmiı: ve buglinkü turistin eylenmek 
yerine gormes 1 tercih c tt:ğini söyliyerek: 

•- Eğer hırı t !'ylcnmek isteseydi Brod\\ a;> 'dan ka kıp 
Taç Maha 'e \ e 'l\lprvcm Ar.ayı zıya ret için Efes'c "ıtmezdi. 

Eğer ga:ıe görınel: o masaydı turistik otel ahip'eri rek· 
am arında görülece1' Ye. !eT rı re ım 'e isim'erini zıkı-etme~tcn 

ziyade eylence ycr'erini bE irtmek lüzumunu hiss"tmezlerdi.-o 
demiş erdir. 

•e!icede Emin Eri.ut ltı. N1hal Karav, Refik Ha it Karııv. 
Semih Tanca Ye Hal\kı De\ rım'den mürekkep iüri Eczacı oku
lunun 980 puanına l ar •'ık 1191 puanla Hukuk F:ıkii'tcsini 
münazaranın galibi irnn etmiştir. 

Ferdi tasnifte . ecıp Kocııyusufpaşaoğ u 450 puanla bi
rinci. Sarlık Erhat d:ı 425 puanla ikinci olmuş'ardır. 

Türkiye Turizm Kurumu adına hazırlatılan kupanın galip 
ekibe \'t'rilmesini muteakip top antı son bulmuştur. 

ıu \ e sisli, nııHeakıbcn bu· 
lutlu geçecektir. Rıız"arlar 
gent>l olarak poHaı ~ öıılcıin 
den orta l.uH ette esrcl'k, ha 
\ a sH aklığın da ise dıine nb 
peteıı yiıkselmf' olaraktır. 

Dııniin en ;)übek hararet 1 
drreresi ~20. rn cliı~iik 8 
olarak k:ı:1 drclllnıi til'. ........................... 

Küçük haberler 

l\Tigros teşkilatına ait hazır· 
lıklara de\ am o unmaktadır. 1\l:ı
yıs a):ı orta'arında Is\l~redcn 15 
kisi ik bir mutehas ıs' ar he) etı 
mem'cketimize ı::clmış buluna
caklardır. 

Diğer taraftan depo \ e umu
mi mağazalar men.uu.1da 5eh
nmizde faaliyet gosterı'mektt>· 
dır. 

E\ \ e ce de bi dirdiğimlz "'bi. 
gerek depoların ve gerekse u· 
mumi mağazaların ıktısadi en
dişe'er e \'ücuda getlrılmesi için 1 
has:.:ısiyct gösterl'mektedir. 'l'P· ı 
sislerin en ucuz fiatla en u· gun 

~~ mıntaka'arda kurulması mı>•,-* Kınalıadn. ta oca ında çalışan ıuunda İsviçreli mutehassıslsr d 
Ta~yar, ocal:tan çntdı:ı 5 parça dl- . 
nnmıt. ıa metre fitil. manyeto plll I muh:ıbere edı m~kled~!· . 
ve telle birlikte yakalanmış ve takt- Bu mcvzuun önumuzdrkı :ıy 
bata ba ııınmı$tır. ı içinde hal olacağı Umıt edilmek 
* B~ll:taştan upurla ÖakUdara tedır. 

~iden Kaba ' Llsc ı t!l.lebelerlnden c: h' • • I f .. .. 
Halim Ete muva enesını ka,bedcr ı. ı ~e ır ıçı te e on goruşme· 
denize duşmUştUr Halim kurtarıl· I . .. d SO t 
mıştır. erı yuz e art ı 
* Sam undan ~hrlmlı:e misafir ıe 

len Bekir Çetlnka)a Ta takalede do 
ı-.ın:en b.rl asi.er dl l'rl alvll iki 
şahıs tarafından ı:ıırtçılık ıuretlyıe 
1700 11.rau dolandırııını;tır. Sanık· 
ıar arıınmaktad.r. 

* Pertcvnl)al Lisesinin karşı ,nda, 
beledi ece tahsl• tdllen arıada, Em 
1 .. 1: Kredi Bankası tarııtından inşa 
edlleceı: olan blok apartmanların te 
meli hugtın .uaı 15 30 da törenle 
atılacaktır. 

Te'efon muha~erelcrinde ik. 
)'ıl içinde bil} ilk b r artış o· 
mu tur. Şeh r içi konu malar 
~ 80, şehirlerarası konu malar 
'"' 60, m·ııetıerara ı konuşma
lar ~ 100 bir artış kaydetmış· 

tir 
Şehrin telefon ihtiyacını göz 

önünde tutan P. T. T. ıdare•i 
1952 yılında bir ecnebi firma * Kızılay Sarıyer Şu':>e ı tarafın- le anla•ma yaparak 32.500 hat 

dan ocak ayından 23 nisana kadar " 
2 bin )olı:sul utandaşa ceket, p.ın- lık İstanbul santralları kapasi· 
toıon, palto, gö UslUk ve iç çam:ı ..rı lesini 67.500 hatta çıkarmak 
.tıımak Uz:ere 3 bin par~a ena <la- çın teyebbüse gırışmisti. Bu 
jtıtılmı.ş, Emlrgtn Dlapanıer.nd.? y(l:ı: 1 1 • 

Terfi eden 
ıerce r..s tanın mu' enesı a?ı:m• meuudakı ça ışma ar surat e 

Santral thtl)'açıarı olan ııa,ıar tem ı. cdıl· ge'i•mekıedir. 
mışttr 1 1956 yılında şehrim z santral * Operatör or. Futııun Şevket Ev !arının kapasıtesi 67.500 hatta 

• 
ilk okul b k d k 

r nst'l Alm:ın Milli Cerrahi Kongre- . 

Fa rlı asın a ı' 6lne lftlrıak etmek uı:cre dUn MUnlhe ~uksclm Ş O acaktır. 
ıııtmıştır. Ayni zamanda ıki yıl iç nde . * Bakırköy böl.esi rııuuırnrtıarı· eh rde me\CUt 89 kumbaralı 

Og"' ret menleri it ihtilafı ~~~il ~~~t~~a~~.~. ~~ı ı:ı ıe ma- ıe'efon 300 e çıkarılmısur. Bu 
~ 1 * Kabataş Erkek Lisesi Kuı· ır Ko mıktar da pek kısa b 'f zamanda 

Şehrimız ılkokul öğretmenle. ! F.V\clki gün Yedıkulede. Sar.t ıu tarafından tertip edllen E:C:eb.· 500 e iblağ edılecektir. 
d 14 k .. ~ <~ ı' er f b 'k d k yat ounu bugUn 611At ı:ı te ·! e kou u·· • ' t T 1 b B' ı •w• rın en ·ışı ı~cın ayı ç · r:ı: mensucat a rı ·a,:;ın a çı ·aı• tcranı salonunda. ~apııacaıc .• : nıversı e a e e ır ıgı 

'"''il mu\ııffs1'p 
laı ı ) erde il) ~J 
~erlerdi' çıban 0 
m:.ık itı)adınM ~ 

. 1 a•li ' brlırtmış. 1 . b r' 
harbinin ikınrı tl 
!ine l(elme inin 1~,rf. olduğuna da 
tım. l 
Amerıka nirlt . ,e 

forınin harırı ti 
Jitikası bahsıodt 
isti•:ni otoriır'i 11 t '! , 61 J(O 
ını li emnı~ • r 1 
nn Re\'aZ E,d d 
lf ı ... b~hdıı ın< ır.ını ~ , 
Eistnho\\rrt 1'ıı•r' 
rek teılbırlerl d~d 
cağı hakkında '".J 

bJııt':. 
tondan gelrn bfrı 
r:ııho il _ın~hnıu 
ıuıı ıııct ( ının t 
bine iiç tiiı111'~ ., 
'olunda 'Prdı~ 
·den geçinlint't ~ 
hıırhintn lkfnrıp• 
olmnk ku•1111 

açıkrn gö~teri'· • 
\rtı l.;: ortada ' 

knlmnJ;t:ıdır: ııt 
Hinıli ... ini h~rlıtııtJ 
miiılahnledt bil 
mı\'acağı. ~ tfı 

Bunun da C~ıııf 
anlasılııcağını 1~1 
k.onsevinin toP 
termekıedir. ır' 

HAKE~f 11:\~ 
Şt>hrimııdt ~' 

'e milli karı;ıl;ı 0 ı• 
kemlık eıınl ~ 
futbol hake.ıt11 rı' 
cen haftııld ~;ıı 
macını çok ,~ıııdtf 
de ıdare ettlb b 
Fecleras' onunr• . ' boykot ('eıasııı ıı 
~ d .• k" ı•ıt gını ll11 il 

bazı yerlerde hldro e cktrık 
ve termık santralların >erine 
geçecf'k modern b:r ~ akıttır. 
Atomun p:ı\"çalanma~i> le e de 
edi en enerjı ının ~ıddet i \ e 
mahıyeu hır taraftan atom \e 
hıdroJen bomba arının pat ıı
masıy e bılfıı' diın3i aca tanın. 
mış olmasına kar;ıhk sıı'h 
maksat arı ve ınsa.11): ete biz· 
met için laboratuar, hastan~ 
santral ve baıı tecrube ıstdı:yon 
larırıda elde edılen baısıın "r 
çok mahdut b r hrjk kiıtlcsınııı 
dikkat nazarına arzedi:miştir. 

C) Eğer yukarda bahis mev- r 1 
zuu edı en bu iki se} ır deği~-1 

s nde .:\lılli E~itim Bakaıılığınc'.ı ış lhtiltıfı, Tekstil Sendikasının , ta tın~ e Kabataş Llsealndea b3 ka B k . .f . 
Liı üst derece)e terfi ettirılıı: r.ıidahelesiyle giderılmiş \'e fab Şişli ~erakkl. Galata arııy v~ icuın· aş anı ıstı a ettı 
lcrdı:. r·kanın işçileri dün işlerıne ba~ huı Erı:ek Lıa 1 dr. katıınc:ıt.ıır tıanbul Ün \ersitesi Talebe 

rinde görıliiJll· a)f 
Blzde wıı b ~~ 

11 ma('ları roı. ~J 
cJPğİI, kÖtÜdl'~ <• 
idare ettikll'~tflo 
kat bu hak1'111 dJ 
c uava r.arptırıl ~ 

ATO~I EXERJİ-t 
KULLASl\IA\'A DOGRU 

meden devam ederse onumüz· j ~Al ~~w~ ~ij deki 50 i lı 60 sene zarfındaki il 
~.~C:~' ~~:~naciın~~~ ;~~O ~~11~~ :ıı 
dığı enenıden faza olacaktır. - - - - ~ -- -

T f 1 · ğ t ı I l ..ı * Vıı.h Prof. Oöltay dun bera· B 1.,.. d h .. er ı er en o re men er şu·· amış aruır. l berinde vııtyet Jandarma Kumanda r ı..;1 ı are eyetının pazarte 
tardır: Pakize Yılmaz, Şiıkufe Fabrika sahibi Fuat Bezmen. nı otdutu halde şııeye gıtmıotır. sı- si günü } apt_ı_ğı toplan uda baş
ü:ırdeniz, Ferıha Ak~a\ rın, xu~ CV\•elki gün isten uıaklastırdığı j lede 284 bin llrıı ıarrırıe inşa edl· kan Orhan Ozkan istifa etmiş 
het Bahadır, Ahmet Çetinka}a. 7 sendıkacı i çıyi tekrar ice 'ıecek au tevzı depoeunun temel at ve bu yüzden J eniden iş bölümü 

1, ·· ··ı E · B ı . · ma töreninde nıı hazır bulunmu~-
~lc ıha Ozgu , mıne oncu ·. ..ımış: dığer ıhtıliıf mevzuları l't· tur. yapılmıştı~: "ahit oJmadıl>d ıııı 

!Ar ho\ J;ot r ,~ B u yeni atom çağının ba 'ıın· 
gıcında en yakın i tıkbal 

içın bil~ uk tatbıkat ımkan'an 
\'&deden bazı faa ı~etı behrtebi 
lirız. 

d) Buna gorc toprağın ıçın S d t 
<le me\CUt kômur petrol g,bl a are 

Nilüfer A'pkurt, Kemalat Dün- rafı da sendikacı! .. r~a müzake Orhan Ozkandan bo alan Ta 
clar, Xezahat Gilventürk, Vildıı::ı rı?ierde bulunmağı kabul etm·~· E • !ebe Birli.ğı Başkan~ığına or. 
s pahıoğ1'ı, Malike Yuzgeç, Ki· t.::-. t tanzım satışı için ilk man Fakultes nden Osman Yıl· duısun. cıı ~· 

mııf'!arıia ~ine ıııı 
mak fırsııunı ııli 
lor. Halbuki· ,rl' 
iılare edilen ~~t 
fa pıır ırc1'.1, ,ıl 
J<plı \(' cııllihl 

~akıt kaynak arı tukcnırcesıne makanı 1 n ın 
mıl Göksu '>e Handan Dortk• .. - Bu sabah saat 10 da işve re · kesim yapıldı maz seçilmiştir. sar! edı mck }oluna gırccektir. ilgası 

Gıtgıde azalan toprak a tı lı.r. le sendıka temsılcılcrı arasında 50 m"ılyonluk Beledı·ye Et tanzim satışları yapmak 
Amenka·da İdahp <'}a.cttnın 

Arco me-.kıınde atomun pa ça 
Janması) e e de e.di.'.en cner;ıi 
&ehrın a\'dın atılması veya fab
rika ardaki makine erin ı~letı -
me ınde ku !anılmaktadır. 

Tenne:.scc cyaletını Gak Rid 
gc mevkıındc hır tecrüoi 
çekirdek reaktörü elektrik e
nerjisi temin etmektedir. 

İlk atom bombasının ima: 
edildıği tesislerden birinin bıı
Iunduğu şehir İngıltere'dc, 
Harwe I mevkimde bina :ır a· 
tom enerjısınden istihsal edı
ıen hararet e ısılı maktadır. 

Bütun bunlar kuçük mıJ..·yas 
ta 'e tecriıbi mahiyette atom 
cnerJ isı kullanan tesıslerdır. Bu 
rada e de edilen kudretin nı:ı
liyeti çok yiJksek o'up mevcut 

ka)naklarının ıstıhsa inın ma
ı eti yavaş }a\a ' ıkse ecek 

Ur ,ha en bazı A\nıpa mem'e· 
kcılcrındeki i tıh al edılen ltij 
murun ma i}eti Amerıka Bır· 
le ık De\ etıındckıne n:ız r:ın 
ikı ı A dort mis'i daha pahalı
dır. 

KfölÜR \'E PE l'ROI, \"ERl:\E 
t RA~IU1'1 \'E TllORIUM 

A tom oncesi deninde büyük 
fabrıka ların santra arın 

motorlu nakıl vasıtalarının kö I 
müı; H petrol ku anma'arına 1 
karsı'ık. atomla i llyen rcak· ı 
törler uranıum v~ ıhorium gı· 

bi maddeler kullanırlar. Yapılan 
araştırmalar netice ınde şu ne 
tıce>e varılmıştır kı ıktısadi 
hudut ar çerçeve i dahi ind!.._is 

' 
ye 

uçunuz! 
Dü"' anın 5 kı ıa~ınıı ı:ıef <'r 'a pan 
SAS'.ııı 4 111otorlu DC-6 uçakları, 

' ba' a 'okıılu~unda aradı~ınız her 
ıiirlü konfor 'e huzuru temin edn. 
'0-telik. dillere de~ tan olan ,..,. İ7. 
İ skandinav misafirper\'crliği 'c• !:>A:S 
!ieferlerindeki ür"ııt 'e intizam ~e
)abatinize ayrı bir ahenk katar. 

İzahat için seyahat acen· ~ 
tenlze veya SAS bUrolarına · 
müracaat ediniz 

S<Atf'D,tf'AV,Atf' A,RUtf'ES Sl".J'TEM 

İSTANBUL: Tıkslm, Cumhuriyet Cad. Altınblkkil, Tel: 83276 
ANKARA : AtJturk Bulvarı,. Buyuk Slnımı. Tel: 28620 

# .. 

Bu akşam .LUKS Sinemasmda 
İspan~ ol . Güzellıği Kraliçesi 

SOPHIE AL\'ARES'ın 
.... ARLO LOPEZ jle beraber ~arattı ı 

SOKAK KIZLARI 
Gllıcl, FRANSIZCA SÖZLÜ fılmini görün Uz. 
Hakikat.- insaniyet. :Merhamet şaheseri 

fıa,·den: GAUl\IOXT ERİTİ H NE\\° Dun;>a llabcrltri. 
.... Yerlerinizi eV'.\elden a dırınıı. llAI,K riı,l\I 

3;4 ~ıl e\\el bugun, 28 1\i· 
an 1580 de adaret nıa· 

kamı ll"a edilmişti. Veziri 
Üı.aııı Ahmet Pa .ının Hfatı 
üıerine bu makama Kıhns 
Fatihi l.nlıı )lu tafa Va a ile 
Ko<·a Sinan Pa a t,ıliıı ol
muşlardı. nu iki hııri" Hıir 
arasında müthiş bir reknbrt 
'ardı . Bunlardan birinin in. 
tihabı digerl tarafından i~ i 
Jiarşııannıı) acağını \e arala
rında neticesi dl'' let itin ha 
yırlı olmı)aC'ak bir mücade
le ba~lı)acağını anlıyarak 
Sultan Ü'çünrü lllurat. muh· 
rıi hümayunu ' 'ermr.mis \C 

bu me\kie limse)i getirme· 
mişti. Her iki 'ezirin teş\ i
ki ile halk, de\ lelin \'czlrl 
fızamsız idare edllemiyece
ğini İleri sürerek Padi aha 
müracaat etmişlerdi. Sullan 
l\lurat bu miıracaatınrı na
zarı itibarc almamıs: 

Gebe bir kadın iğfal l'oru melcre ba lıınacaktır. üzere beled )en n et \c ba ık tahvili 
edildiğini iddia ediyor Şaka yüzünden yangın kurumu le mlı tereken ~apuğı 

k 
çalısmalar ba Jamış ır Belcd:yem z n Emrnk Kredı 

nu'l Sa\cılığa muracaat edeıı çı tı Diın muhtc' f m ntakalardan Banka~ı kefa eıble çıkarac2ğı • ~1ırrı 

Aru adında 25 vaşlarında bır 1 Evvt'lki ge<'e Eyiıpte Topbaş'· 1609• bu sabah da 2 bın koyun 50 mil} on l'ralık tah\Jlfita at 
k;ıdın 40 \'a~ındaki Artın tara· 1 1 f mukavele banka ıdare mecl i 
fındaıı ı"ğfaİ ediidP"ini bıldirmış. l. ra aıt me sucat fabı ikasınd:ı gem tır. lk ke m bu sabah 

6 ç. lışan llnlit Yıl<lıı, arkadaşı meıbahadn ~ npı mış ve ıanz nı ile beledi~ e ndına Prof, Gökay 

lrnnın e-o ıtdı' t 
rcyan ctnıe1' G 1 

sadL.1 11 

ır. Aru 'un Adli Tnbipl:kte ~ • nır::t Yılnıaztaş'ın arka~ına kiı· sııtışı ~apacak kasapl~ra b ın ~arafından rliın inızalanınışur. ·~i 
pıian muayenesinde 8 ay ık gebP (:.t ığııel.yerek tutusturmuşwr koyun tevı.i etlilmişıır. Içis!eri \"ekaleti i e Vekiller Beyoğlundcı 1 ~ 
o.duğu halde kız • oğl:ın - kı.: Bıı şaka onunda fabrikadaki ıp K:ısaplar Cem ;etının teshil heyeti tarafından muka\'elen n . bOfl 
bu:unduğu tespit edılmistir. Tah lıl:lcr ateş almış ve yangın çık- eıt gi listede sclırın bUıün semt tasdikini mütP:ık p tahviller sa evı. ~t ~ 
k:kata de\·am edilmektedir. n.ı~ ır. Yangın SÖQdürülmli~. tah !erinden kasap dıikkfın'arı rnev ıışa çıkarılacakttr. Dlin şehrinıııt• fi 

On bir yaşında bir hırsız k.kata ba~lanmı~tır. cut bulunmaktadır. Yugoslavya'daki mallar d .. ha basıtmıştır0, 

Yakalandı M t . • .. . d l\lcıb:ıhada kesımden sonra hakkında izahat lu Hasnun ıeıo e resını uç yerın en tanzım satış eıler nın tiıecnr et c'akı Eteni oe\ ~ 
Dün ehrımizde muhtelif yer· 

leri so~an onb.r yasında b!r 
hırsız çocuk }akalanmıştır. Y:ı
;ar adı daki bu çocuk Çarşıka· 
rıda bir elbise bovahanesi ile 
kundura mağazasını SO)duktan 
sonra Çcmbcrlitaş sinemasının 
hsasından para çalarken y:ık:ı. 
1. nmıştır. Küçük hırsız hakkınd:ı 
takibata başlanmıştır. 

bıçakladı lerınden tefrik ed leb lme:.ı - Yuws'avya'da bulunan Türk rLy Kıiç·ık ı,ın~ı" 
çın. bunlBTa mavi damga vurul- \'atandaşlarına 1950 protoko ü 1 Adalet'ın evıerıd 1,r 
muştur. Bundan sonra her gün gereğince verılme i takarrur c· yakalanan kadıJld• 
mezbahada tanz'm satı ları için den 3 mi'yon 750 bin do ar taı· sevkedilmı . ra b$ 

Şıfili Karkuyusu 39 numararfa 
eturan Arap namı ile mal"J1 
Kr.dri Koran, aralarında cıkn:ı 
r.ıiinaka a sonunda metre i Hik. 
n•eı Çıldıroğlu'nu fiç yerınde:l 
bıçııklamıştır. Yaralı Ilk Yardım 
Ji .. stahaııesıne k::ıld.rılmış, sanık 

b n ko)un kesi ecckt r. Tanzım minatın ihti\'a ettiği hususlaıın J·ında takıbata rf' 
satışı yapan kasaplarda et şim açıklanma ı gayesiyle Be:grat r- T & "1 
dılik 300 - 380 kuruş arasıdır. Büyüke'cimiz Agiıh Akse! 'e ~ . "1 
Bu f :ıt gittikçe de dUşecektir. Dışişleri Bakanlı,ğı K6tibi yar- '?8 J'°l!':~~f-1 

l\lezbahada ke ilen bu hayvan dımcısı Settar Iksel dün saat C.\JtŞ :.:.e,• 
- l'\li.ihiir \eriımek !azını 

değil. Hıımletulnııilk VC'kili 
saltanatımdır. Her liim ita
at \e ikıyat etmez i e kapı
sı iıniinde saıbedils-fn. 

·' 
: kalanmıştır. !arın sakatatları da sakaıatçr- 17 de Park Ote de bir basın top· .\\' 4-GL°"° so :oı.1L 1• 

' 'ar derneği vasıtas'yle satılacak lantısı yapmışlardır. RL\Iİ 1310 ..,... :\1 
\'e f atlar normal p'yasa fiatla- Agah Akse! konuşmasında bir HİCRİ 13i3 ...- 1 195-l PARİS'in binlerce ba~dondilrüru dc~enlerinden seçıl p 

Lyon ~ehrinde imiıl cıtırdiğiıniz . 
Demiş \'e bu mealde bir 

hattı hümayun <;ıkarmı~tı. 
Rakiplerden birinin vrfatı 
üzerine dört ay onra \'l'liri 
auımlığa Koca Sinan Pa a 
ta.} in olunmuştu. 

Hususi Ei\tlPRI~IELER 
satısa cıkanldı .• 

STOK !'ıL\GAZASI:\Dı\ 

F. F. TÜLBE~TÇi ~ultanhamam 11/13. Telefon: 2297C 

On iki saat zarfında 
sa\ aşa gırmis ve yirmi dört 
saat zarfında da hayatını 'a· 
tanı ıçın tehlikeye koymus bı
risi olacaktı. Kendisine kurşun 
işleme •mis gibi geliyordu. Tch 
likenin kenarına rloğru yuvar
lanmakta olduğunu biliyordu 
ama bu eğlendıren cinsten bir ğildl. elinde silngü bu'unan 
teh ikeydi. tıpkı Jüksek hır ma tıknaz \'e sarı tenh hır adam· 
niadan atlamak \eya ata bin- la yiız yilze gelmesi ihtimali 
mek gibi! korkusuzlu~u ıle if- yoktu. Calne olsa olsa, bir gül 
tihar ediyor 'e bu da onu da- e, hır torpil le~a bir may:n 
ha faz'a şişirıyordu. >ilzünden bir talih lzliğe uğra-

Kaptandan başka yalnız o, yıp. muattal kalabilirdi. Gc!c
Caıne'in şafak \akti tehlikP ı cek yırmi <lört satt ı:ırhntla 
bir '8zıfe yapacağını bı i)orrlu. ağ kalması ihtimali norma' 
Yeni gelen çok gız i :>aıılar-
dan birinde yeni bir emir \ar o arak on binde birken §imdi 

daha küçük f:ıkat gene de ra
dı. ::\Iııyin tara:1 ıcı. bir hlkum h:ıt bir rakama. me..,elll sek
çıkarma botları da'ga ına, :ıak 
ıi'-'e gemisinden, nlAjdan bin sende veya yetmişte bire dUş

,, ·
1
• mu tU. İ te Willie'nin sinir sis 

metre kadar mesafedeki h!i · temi kendiliğinden bu muha
cum çıkış hattına varana t.r.- kemeyi yürütüyor \"e beynine 
dar, kılavuzluk etmek e mil· 
kel!efti. Bu sahil bat:ıryaları· tahrik edici bir mayi gönde· 
nın menzili içine gırınck de- riyordu. bu da A teğmende bir 
mekti. Bu vazilcyc cbep dt', cesaret ışığı meydana gPtiriyor 
kuçiık bot'arın. kendi ~·ı ':ırı- du. 
nı bulmasının guç o'ması \clı. Mürettebatın sinirleri ıse ba 
wı lie. mürettebat sa\ as gor- sit bir sebepten do!ayı netıcesi 
muş. kendisi görmem ş oldut'u daha az neşe verici olan muha 
ve. tam yapılacak \'azıfc:1i bil- keme'er yurütmekteydi. On':ır 
diği halde, korkmadı ı •çl:l J.:en savastakl taUh izliklcrln ncti
disine paye \•eriyordu. celerini meseıa kızıl \'e san a-

görmilş'erdi. Onlar, ihtjmal'er 
den ziyade. kötiı ımkanıarı dil 
şıinme:;e mütemayildiler. 

•:\'öbetçi subayı. bu seyir o
da ının konuşma tübilnden ge. 
len Queeg"in sesi ıdi. Wi' ic 

ha:.Tetle s:ıatin fosforlu kadra
nına baktı. Saat 10.30 du ya· 
ni Kaptanın kamarasında ol
ması gereken bir saatti. Konus 
ma tilbUne ağzını dayadı: 

• Keith emrinizi bekliyor ko· 
mu tanım.• 

•Buraya gc• Wiltic • 
Kaptan tamamiy e i:IYinik 

''e can l eleğini takmış olduğu 
halele. seyir subayının ma~a,ı
nın üzerinde ası:ı bez hama0 a 
uzanmıştı. Wil'ie. kapıyı kapa. 
tır kapatmaz yan:ın seyir oJ:ı· 
sındakl tek maskelenmiş kır
mızı ampulün ışığında bu man
zarayı görmüştü. Ha,·a si:;ıara 
dumanı ile dolu idi. •İşler ne 
alemde Wılllc?» 

·Her ~ey normal efendim -o 
Kaptan yan dönerek asteğ· 

menin yüzüne baktı. Yüzü ger· 
gindi. •Gecelik emirlerimi o
kudun mu? 

E,·et efendim .• 

rından % 25 aş~ğı olacakıır. haftaya kadar Yugosıavya'ya gı· j '5 decek bir heyetin bu hususta SAB ~H O 
m~~ker~'ere haşlıyaca~ını, 10 ÖGLE ~~ ÖL Ü M 

Sevgili eşıaı, da~ımız 

Dr. HAYDAR JDRAHhl A\ DAR 
26 4 1954 ı:ıaurte61 gUnU Hakkın 

nhmetlne ı:ııvıışmu•tur Cenaztm Ya 
lı:acıktakl evinden alınarak Yata
cı.tı: Camllnden o le namazını müte 
aı:ıp Yakacık Mezarııtınıı. de!oerıi· 

m.JI) on .:>00.000 lira üzerinden İKİNDİ 9 mutabakata varılan malların der !\K Mıl l 4 
hal verilmeye başlanacağını ~im. ~Y \fsı ~~ıl 
diye kadar 6 bin kişi müracaat il'.İS :\K C 
ettiği ha'de bunların 2 binınin • · ~ 
mallannın verileceğini ve bu 1- Gueırınııebı~ 

ıecektlr. şin 6 aya kadar tamam anacağı· •ıı rr>ıınıer uıı•''' 
Ailesi ve Yefenl nı söylemi&tir. sın iade ..cı 

•Eğer normalin haricinde en 
ufak bir 5ey olursa beni der· 
hal uyandır. UJandırmaklan 
sakın korkma .• 

Evet efendim • 
Fakat nöbeti es asında rutin 

o'arak aksi seda a maktan ıık 
ıak yapmaktan ve mevkıi mu· 
hafaza etmekten başka bır sey 
olmadı. Saat 12 de Harding 
nöbeti ondan dcua maj a gel
dt hazin bir se e· •Nôbeti al
ma) a hazırım dedi. Ağzı hafif 
kah\'c kokuyordu . 

·Eh, kırk millmız daha var ... 
Bir şeycikler de yok» Wı ie 
bir :ın ıçin aşa~ıya gıtnıemcyl 
\"e ana güvertede hır keM a 
k\\ rılıp uyumayı düşiınclil. Mer 
divendeh inince mlırettebatın 
~arısının da aynı fıkirde oldu· 
ğunu gördü. GUvertede boş kö 
şe kalmamı tı yılrüyccek yer
ler de daralmıştı Bu m:ınuıra 
Wıl ıe'nin 6kaj dısını \"e ce a
retıni arttırdı. \şa ı~a gıttı. 
so\undu \e \atağına girdi. Sa 
ate ra men yata a vatmak hır 
aca):ıp ı::e !yordu. Sanki hasta· 
'anıp giındllz \3ktı yatağa l at 
mış gibi idi. 

Hila kendi kencl1sini tebrik 
etmekle meşguldiı kı uykuya 

• da'ıverdi. 

GHA:\G GHANG GII.~:'\G 
GHA. 0 G ... 

Umumi a arm çanının .;a' n
ması durmamı ll ki. Wıl'ıe •ç 
çama ır'llı ı ı e bır elinde P.) ak 
kapları, çorap arı göm cğı \ e 
panta'onu o'duğu halde l,lJ\'er 
tcye fırladı. Denız sakin, :1ııva 
kapkaranlıktı. Gemıler, bınu'· 
maya bas'ıyan şekil dahil nde 
ora) a buraya gıdip ge ıyor ardı. 
Denizciler korıdorlorda, merdi
venlerde inıp çıkıyorlardı Bu 
sefer hi cbirisıne. can yeleği 
\'e)a çelik başlık giymedik"eri 
için C'eı.a 'ermeye sebep yok
tu. ,\steğmen ayakkabılarını gi 
ylp, kaptan köprıisıine cıktı. 
Dar ~·er gö'gemsi sekillcr'e do 
!uydu. Wil le. çelik bilyaların 
yuvarlanması sesini du~du Can 
) eıe:inı \"e çc ik bas· ığını as· 
kıdan a'nrak. kamburumsu o· 
muzlu Harding'e ) annştı • ·o 
betı alma) a hazırım. Ne olu
yor?a 

•Hiç. Geldık n Harding iske· 
le tarafında bir yeri g5sterılı 

akikatte nikbin ığinın ebe- Jev ere yanan gemileri, batan 
bi sinirlerının \C sınir sıı;temi gcmi'eri, yana yatmış tekneler 
nin tamamiy e gayri şuuri 0 - den kurtulmaya çalışanları, 
Jarak yaptığı bir hesaba da· ) ağ ve kan içindeki insanlan. 

:1 anıyordu. Kı) ıya çıkacak de- denizde yüzen cesetleri bizzat 

.:....--------------·--------------------------------------------------------------------------
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Cenevre' deki 
Meseleler 

Ceae,r Altemur KILJÇ 
' e ltoıır 'e • il koıır eransı başladı. t,, tdefltli eransın gündemi 

~tt la"ıııı ıçı_k ve basittir: * Cene'l•re konferansının 
~l lı:atl:aırı ı sıyasi bir uzlas- dünkü ikinci toplantısın• 
'iJı Ilı tıle11 ~~ ve sekiz llldır da Kore meselesi görü· 
lftı:teı \'tr ındiçini sau ma 5fildil, 
4-t" \·,il! a e;ek, barı 1 sağla. * Çin Hindl'nde savaşümn 
~ "dt1tı it: !'1~ ele fiil: Uzak. deum ettiği bildirildi. 
t~$tırııaf~~lık \e kayna~· * iran'da ~ apılr.n bazı gos-

«t ili Ceııt ı ecek mi? terilerde 140 ki i te\ Iı:ii 
~lldıçııı;tede, ne Kore. ne edileli, 

~ bir Uıl lllt elelerı hu u- ------~----• u, 1 
,., trz ~maya \anlabile Norveç'te bir casus 

>ırı.~bıııab· 1 doğuda sükune· 'ı.J M 'I 
~~~ Ceııe ılertğini Pek sanını mahkum oldu l'JaU au ar 

-""'l•ı- vtedek· ı: ·ı 
lil'iıd;" haJı" 1 a~! !er \'e vardoe (Xon·eç) 27 (AP) - K 

1
. . r• 

«tlııd 111 hd~atte Ztındemde Bcrnardoviç Hansen adlı, aslen ra ıçe Ehzabeth 1 \ti rı:_r. l'arıırı basıt Ve açık Norveçli bır Sovyet tebaası bu· 
~ .... littler arın da pek müs giin Vardoe mıntıka mahkemesi J hd' tf "I 
at1p~ll btJlj~~ınadıklan, ağız taraftpdan casusluğa te$Cbbü~ e ıt e 1 er 
~ .... callda - k. llele Sovyet SU"Undan 1 vıl hap e mahkum e· 
bl..•q, • '"' ıne i d h - "' • " Auocı.ted Prus 
ı.~ "llıtrika a a şım· dılmıştır. Kampala (Uganda), 27 - ~Iau 
~it 111~ta ol;ın CeneneJİ Diğer taraftan ~akında casus. Mau tedhişçi cemiyeti tarafından 
\~il uğunu yaymak luktan .sanık diğer 5 Noncçli· ileri sürülen biı· ölüm 1chdldl 
'~kii dıır nın de du~maları kuzey Ncır- sebebiyle Kraliçe Elizabeth II.'
~~ist lttiıı v~rrıa . bakılır a. \eçtc, Kirkene.s şehrinde )apıla- nin Ugandayı ııezdiği sırada se-
~ Çilliıı ır bılhassa ko- cakur. lahat programında değişiklikler 
fit ~aYtt . ındıçin_l~e sa· ccMalenkov'un nutku ~apıldığı bu.,"ün aç·ıklanmıstır. ltııı "'deı, 'tıınek ıçın iste-
'tt 1-ıılst 1Siıl erek Hind~inid.e propagandadır» İyi haber alan mahfillere ıö· 

llıt tre re bu tehdit, )lau .Mau lideri De ~ttı 1, g ı:eni tavizler Msocıaırd ı•tt s dan Rimatinin ya·ıdığı bir mek-~ıı trara trek e Pekingin Londra, 27 - Büyük Britanya 
~- 1 krtı•rı' toplantılara mü- . . B b tupla ortaya atılmı~tır. l\lcktup. 
~ 't .. a , bugiln Sovyetler Birliğı as a- ta, Kraliçenin bu İn~iliı sönuir-
lt~t Olarak e büyült bir kanı. Georgi 1\!alenkov'u. l<'rartsa 
~t .tı. ••ttl kabulü. norınal k k' gesine ~e'digi taktirde vurula-
lı "ırı y,. arın i'e A 'manya arasında ·i es ·ı re- cagı yazıl.nı~:ır. ~lektuv U"an-
r, ~\lrıiş :\(" ın kurulması kabetı temadi ettirmeye çıılıs- da \alisi Sir Andn:w Cohen·~ •tt,t .\ııı'rilc~ ııı,~ıere alınmak rnakla suçlandırmı$tır. l\la!en- gönderilmiştir. Vali derhal a~

' t •ııtı t ve lngUtere bu kov, dl.in Sovyet parl&mcntosun kerı ve ~ivil idarecileri bir top 
~ ~:dttıe i\•iılerin \'eritme daki demecinde. Avrupa Mıida- ıantı~a ça!iınnı~, :\airobide ya. 
tı~r a )'t•-ınuarızdırlar. ı-·ran caa Camiasını tertiplemek isti-
-l ,, • 011,.11 

.... Q UŞak olmakla be· t . . . pılan bu too'antıda Kampaiııyı 
•I .. ~enlerin Alman mi'I arızm:nı h d ~ı.;,ttıııı.h ~U.kab. il talebi. ,_ • ziyaret. e~ıı at progıamın ıı.1 

~~ l' "' •Ilı) ., .. hortlatmak \C bunu Frnn ay.. çıkarılmı~tır. M<ıtı rııau ~izl: tet 
~fııı atdıııı trıne komüni t a!dırtmak gaye inı giittük'erini hiş ccmi~·etinc mcn.suo bazı şa-

•ııt~ ılııı 1 
ke ıne i, Peking 1 • "rı urmu tür. 1ngi iz Dı.işleri· d ~L ~''ttL Pek kola"· kabul •. " hıslıırın. Ken)adan Ugan a. a 

~ "lk "• suret " ~ nin bır özcusu. Sowct 8 • ~l:>a- geçtikleri bilinmekte beraber ha 
~:~ ~i İ\atıt t a kabul edil e kanının bu be~anatını •propa- la lz'eri bulunamamı~tır. 
~ ~ $t>dir at bık edilemi~ 1'.- gandn. olarak 'ıısıf andırmışt•r. ingiıtere Kraliçt'i Adtnde 
.~ 'tada ~ i\fo kom " Pe Adil Derinsu'nun sıhhi Adcn 27, (AP) - İngiltc:c->ı li ttJı bır 1 ° Çi l.\tinh gibi ııin .\den protekıorası eşrafı. ı.-: 
h.. tt alaııı:~:_~nı feda etme durumu düzeliyor rıklı Arap ~cyh ve sultanları bu 
f'tlt c: G giın Kraliçe Eliıabeth II."nın hu 
t •ıt tıı.,r New-\'ork, 27 (ANKA) - 1e- k d . 
, • ~ t t zurunda ~ada ·at an ı t!,'mı, ıe1 • ı tıı llıı)tte . anıamiyle bo~a çen haftaki uçak kaza ında vaı·a-
t" itte ktıı· \'e muhakkak !anan Bır eşıni .i\lillctıer ' J'ı!rk clir. 
,~t~ ~ •ıı bir ha 1 t de!e.,.,.esındcn dıl Dcrimı 'nuıı Kfaliçe i'e koca,,ı Edinb:ırgh 
t ·~ lııiin · angıç ır. n·ı·ıkl·ı ı· n".·11·ıı MıTıetleı· Camiası h. ıııııı 1 t Çin ·ık def sıhhi durumu düıe'mektcdır. ne 
ı."'l i "llt 

1 
a ınenıleketlerinde '· aptıkl'ıırı ı;c-~ Mıtik rara ı bir konfe lcgemız. pek yakında hastahanr.-

~...,, '•ııa •ndetnıekte_dir. Kon· den taburcu cdileccktır. ) aha ti müteakıp ) urtlarına dö-
"f "'ltıı a k nerlerken bugün erktn bir ııı::.ı-

'r lhou omunıst Çın MarakeJ'te suikast ıe ,·apıır a Hint Ok)anusuııa na 
, a 

111
daki en L~i ile .:\lolo: "'r bu 'imana uğranıı !ardır. 

u.;· t nıuna ebetlerı Rabal. 27 ( \ .) ~ Bu a':>ah .... 
l.''llt, l ttınt'k ı\dcn Protektorası, idarı ba-.,..:ı.. il L ente- an ola burada o.,"renı dığınt' gorc. lla-
\...·ı • "0 • n. kımdan muhtelif mıntakalara ay 
). 'la ~,ııe de lhuıııst Cinın Mo rakc teki derı tabakcı arı en 
~, "'bi oı tec:e~e kadar bağlı dika~ı ba kanı ~hıhıımmel Ben rılmı olup bu böl~elcr ~c~ h 
- tı:. dutunu ona a ko- Cila ı dun gece ) uzu ma ke ı bir \ e ultan um-anını ta ı~ an 20 

'~-a ııı ) ~ .. hı tarafından tabanca~ ·a ö - kadar idarecinin kontrolundadır. 
~!at ı llkabıı ko r dilrulmlı tur. Kra'ırenın zı~ areıı müna ebeıb-
~~t. ttııı l'hlık .n eı-an ın le ,apılan törende, sadakat hi-
~ ~~tli :Sat el~ tara~ı;~ı Bir at sahibinin başını ıab~i. bu idareciler adına, en 
t ~ bı .. 111ditin·ı 1 

e anudu. d ı.ıdemli iki ~uıtan taratından o-
• ııı' • t mevzuu:ı a ısır ı ~ 1llııilı·.tctiibeden e ecek'. kunmu~tur. _ . 

h...t \e J!dlı tibJ Duıl g .~ n· 1zm"r 27 (}lu.u i) - Kemal Törenin >onunda Kralıı;e Or-
foı<l b· tıı es ın 1

• d ki t "T ll •a Kuvvet h~lft illi~~ t Güney Doğu As- paşanın Yukarı Kızılca köriın- 1 tad.ogu a." n.ı ız a.' ~I · 
~1 1'akt1 hareket w bir de bır hadı e olmu . :\edime• lerı Ba,komuta~ı Ha' 3 • are:;;a
~t t;a tltıtııı.ı kurulınası fikrini K:ı.rak:ı adınd:ı b r kadın aı nı l ıı Clamc Pcl'y ıle. A?en. Prot~k 
' ~<lft;all ~i olına ına rağmen sulamak !çın dere) e götürdügü torasının baş dını .. Iıde.rı Seyıd 
"-:' 

0
• ng·ılt ' . Ebubckıı· Biıı~evhulkaf a a~alet .. ~, ··ıııa ere ,., me- sırada zapteınıcğe muvaffak o- ". • . r· . 

~~I ~ıı~11 Avrupa Ordusu tamamı tıT. Bu ırada at Nedi Un'lranları .ıe,·eıh etyn~ ır. _ıma: 
b l:a '-bı S'lındaki tavrı kar n•enın kafasını ı ırmıstır. Nedi· met pa) e ıııı h~~I l~lamh dın a 
... ~ ~l:aıı d':1!!annıaktadırıar. me ağır yaralı olarak hasıaııc)e ~aml~n. a~c~; :ı 1~ u~u~~en 
~l )f tıı )' .. ran a da (hele k.ıldırılmıstır. aa dıze ge e ı ece ~rı c e ' 

llld hıı sa,·a 1 .. .• tören sıra,.ında Serıd Sır J.;bu-
~t~'1ıı~tiıııden he an )u;un Mali polis teşkilatı bekır. önüne !:!etiri!en bir tabu. 

1 l 11 ... _01sıııı kurtr unıc pka ıa· A k '>7 ( , • ._.A) 'la'ı· revc, temsili mahıyette tek ditl-
~ "Yttı ma cc n ara, ~ ..... - " .• . K r s C\,,, tıı.rrıektedir. ye Bakanı, , ergi kn~akçılığını n_ı dokundurm~c' :si;a ~~~{cı)~! 
~ a l>ı i bnleycbılmek makt::dıylc, bazı ~ ın omuıuna r 

~tıiı'3°'tıtr1 &itti Bakanı. bu Avrupa nıemlcketlcrındc olduğu d~unınuştur. • .. 
~'' )'6tfi11Je bilhassa son g bi, maıı yolis teskila_u kuru:- ltalya'da bır Turk 
~' dıırııın tıı Ct'nenede ması cıhehne g;decektır. tevkif edildi 
tt~ tıtte a da kalacaktır. 
)ttı..~o,:ııı~a§ırı tavizler hu birler almak• eı.aslanna daya. Bolzano (İtalya), 27 <AP) 
~a"t. ~ttli ın ıı unıumi efkin nan siya etıııe artık fazla bağlı frtanbul'da yüzme hocalı~ı yap. 
't\ htQ atı1ııaııllarır~ır. Bunun değildir. r · ıı~ıııı söyleyen ve 50 yaşlarında 
l...'1• l'ıııtaı aksı tarafa (e- Kanaatımizre. Cenrırede bas bir şahıs olan )lu~tafa Gatırtot, 
~ ~~i •ı.!t .ıüı;tür. Tehli· ka hiç bir netire alınma•a da. dün İtab an gümrük muhafaza 
a..• t, )bttıııı ttıni l'e yakınlı Batılılar, komünibtlerin hakiki n.emurları tarafından kaçakçı· 
•-;:;e ,'

1
lit1,r 

1 
d Olnıa ı yüzün- nıyet \'C gayelerini idrak ederek lık sucu ile tevkif. edilmiştir, 

l\ı.'<ıt \'•ttıu.r A.' dahil olmak tekrar Amerikanın reahst Ii- .Mustafa Gatırtof, Avusturya· 
lıı!tt ~ >'ttiııd lllerikanın çok derliğini n gorü~terini kabul c!an İtalya'ya 65 bin çakmak t.ı

~l-. \ıı e olan •Sert ha lüzumunu his etseler, bu büyük rıı sokmakla itham ed ilmekte· 
b~ ~ l°Vttlenmek. ted bir kazanç olur. dir. 

'il'' 

~ S'f 4 

~8~~1..\~ 
"'~~ . 

siresinin yasak bölge ilAn e· 
dilmesin i hoş görmüyoruz.• 

CUMHURiYET 
~~~~t tt-r 
~'-i b.ıı11 tın Talu bir GtJRÜI.TUn; GİDE~ 
~~~o" C~b ıeu_~ek fçin KANU:nAR 
~-~tıa t>t11J rıtubim para Nadır Nadi muhalefet lı· 

'rııı.14 ittin kapatıl- derinın en çok yabancı ser· 
·~~l il bahisle diyor ınaye \e petrol kanunları U• 

lııt ı:n...._ duY\ı zerinde durduğunu, bu münace 
~ır;;:ııaıı Yoruz ki ~ine betle • \'atan topraklarını bol 
~ liı~ de, ~düriüğil bu keseden yabancılara bağı h· 
~ t illeti ~ C~h\'esini de. yorlar•. •Kapitülasyonları ilı 
~l 9~~dtnıln~§. 1~G.eöstkaeprda~ıı:: ya eltiler• gibi süıler söyle· 
·~~~ ...., d ıs• me inin hiç hır i e ·aramaz 
~lll.Uror ahı Pek ma. şeyler olduğunu ı;öylüyor ve 
~~ ot-. Olacak ki a· diyor ki: 
).; tıı~ bir Ya · Demokratik rejimlerde ik· 
;'tı- a lıe eı/1'1n tehlikesin tidarln muhalefet. birb'rini 
t tı\ ~le iae 1

li l~in midir? tamamlaması gereken ayrıl· 
\!:.~it luııan. :CSi11anın halk~ maz bir bUtündür. Fik:r uğ-
~~g "e b gesinl da- ruııa ne kadaT çarpısırlarsa 
ııa,I\ h llıUınk'Q:Ya bekçiler çarpışsınlar, bunlar b!rbirle· 
~iıı~llıeıı onu dUr. Bent- rinc kar~ı saygı bcslemeğe 
~~llltıl'tı ~len &de Sular 1 mecburdurlar. Milletin ser-
~ lıl: ~ huıll ı 1 nıuhafaza best oyu ile iş basınn gelen 
~ 'lıt Clcııgla ~Ur \"e bunlar adamlara serseriler, cabil!er, 

te,i ttte ottiYle orada dai· bunlar bir şeyden anlamaz 
~de bir U:U.rlar. Orman demek bir bakıma milli ira-
~ leh:tıt~kı bekçi daha deyi h'çe saymak demektir. 

\.:ıt h bcrtat".ı,f edı- Bu zihniyetle yürütülen bir 
'""<\ h· '1-haıde muhalefet demokratik gell~ 

ıııııet ede. turizm dava. memiz:c hizmet ediyor sayıla· 
n bentler me maz.• 

AKŞAM 

:-!ÜRGCS YERİ: 
İSTA!'llBUL. 

Ak,am yazıyor: 

• Eskiden htanbulun ta ham 
mu! edemed"ği insanları Ana
do'uya sürerlerdi. Şimd tam 
tersi oluyor galiba ... 

Bu satırların muharriri e
pey zamandır memleketin 
türlii bölgelerini dolaşıyor. 
Bir dfizine , ehir Ye kasabayı 
gezdiği halde bir tek ı;ar~af'1 
kadına rasılamadığını ıemin 
ed"yor. 

Bütün öcüler t~tanbula nef
yedilmis. 

Dahası da var: Hani şikl
yetçiyiz ya, o eski Türk ter. 
biye~inin artık kalmad:ğın· 
dan dolayı ynnıp yakılırız. O 
da doğru deJn Anadolumuz 
da yilzümüzü ağartatak ıer
bıyeli, nazik insanlar yaşıyor. 
İn ·anı kakanlar. muştalayan. 
lar, yerlere tükürenler. kala· 
balıkta küfür edenler, sur~t a 
sıp Nemrutluk edenler. kı· 
sacası dangalaklar. hödükler 
istanbula nefyedilmi~. 

Zavallı lsıanbulumuz.~ 'BU
tün safrayı taşıyor.• 

Amerika, incir 
İstihsalinin 
Tahdidini istedi 

işçi Partisine girmek 
S{·arborough (İngiltere), 27 

(AP) - Sır İngliz t..ilgiııi, nıem- i 
leketiıı ınaı merkczlerındeı:ı 1 
Smeth,\ick chrinin Sa~lık l\Itl
c'iırii Dr, Hush Pı.ul buı;:uıı Kr.•
ı:vet Sa 51ık Enstitüleri ~ ıllııt 
k~ngre.sır.de 'erdi demeçte, :)1 

ilci ınki, 27 (A .. \ .' - Cum
hurbaşkanı Pa:siviki. Finlıınriya
nın Ankara E çi 1 Bruno Rafael 
Kıviko~ki") i aynı zamanda Tah
r .. n \ e Kara i'de de mem:ek.:tı
ni tem ı c memur etmiştir. , 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sine maşında 

TünRlYE EMLAK RnEoi S!NR!S 
~~~~~ Levend Mahallesi 

3. cü Kısım Evleri 
~G th 

F2f& 

lstanbul, Şişli Levend Mahallesi 3. ncü kısmını 
teşkil eden 255 evin inşaatına başlanmışt1r. 

1955 yılında bitecek olan bu evler Bankamızda 
bir ev hesabı açf1racak müşterilerimize satılacaktır. 

Evferin plan v~ salış şartlarını gösteren broşürü
müz 1ubelerimizdedir. 

Bir tayin j 
Ankara, 27 ( A.1KA) - iki ı 

~fayıs seçimlerinde D.P. adası ••••••• 
o!arak seçimlere i~tirak edere-
g;nden \•azifesinden ayrılan U· 
ı~ ~tırma Bakanlığı MUsteşan 
F-ı;at Zincirkıran'dan bo alan l'e 

İLK KURULUŞ YILINDA re, Bakanlık birine; hukuk mli· 
şaviri 'Übeyt Çerçel'in tayını 
_,,uk,,ek ta~dike ikuran etmı~tir. 200.000 LİRA İKRAMİYE 
Yine birinci sınıf bir f ilm, 

Sizi eğlendirecek bir ro

man, Sizi gaşy edecek 
bir aşk hikôyesi 

İKİXCİ KEŞİDE 

2ii.OOO 
LIRALIK PARA iKRAMiYELERi 

• 
10 MAYIS 1954 AKŞAMINA 

KADAR MEJ_JEl(LERİN SEVGİLİSİ 
( .\ngols in the Outfield) 

ba, lı) or. Eas Rollerde : 

JANET LEIGH ve PAUL DOUGLAS 

Cidden ~örülme~c Ayan bir film. 

EN AZ 100 LIRALIK BiR HESAP AÇTIRINIZ 

, •. 
durticü cin ten Kaı•sere .,ebcbi- ~ ---.~•••••••••·-.-.---·••••••••• ~et 'eren eyleri ~u liekilde sıra r ~ 
!~nı ı~tır: ı Sıgııra tır~ ak ılığı. , 
ı - Xebati C'İıtsten margarin 
~ Jf! istihl&ki, :l - i ~i Paru~ıı.e 

HER 100 LiRAYA 

BiR KUR'A .NUlIARASI 

men ubiyet. 
Dr. ITtıgh Paııl. bu iddiaları

nın istaıbtiklel"le kbat edilebi
lcc:egiııi <le, .:ıöylemiştir. 

Malenkov tekrar 

B O Y 

FELSEFE 
O K 
LfJGATI 

i\lu~t11ra Namık Çankı 

~ruasır fc 1selı:ıdc kt~:ıanıJan bütün kelime:erin: Yu· 
nanca. lıltınre, ara bç:ı. far~ça, almanca. ingi:izce ve 

Baıbakan «seçildi» fran ızca nrını, cicde"• ~imizin bu yo'da kullandıkları, 
:\lo kova, 27 (A.A.) _ !llalen- 'l'urk dılinın ım!\anl:ırını gö:;terir BÜYÜK LÜGAT . 

kof 1ekrar Basbakan'ı~a seçi'- Birinci Fasikülü Çıktı 
miştir. Birinci Ba bakan yardım riatı: 3 Lira 

cılan şunlardır: Molotof. Bulga- Butun fe ~efe ve türkçe hoca·arının, yiıksek tah~il 
nin (Savunma Bakanı) ve Kaga-
noviç. Diğer Başbak:ın yardım- gençlerinın, fikır \e ı im adamlarının, kitab yazan \'e 
cıları: l\likoyan ( i~ Ticaret Ba- tercüme cdcnler,n, muharrir' erin (her zaman e!ieri 
kanı), Saburer, Pervuhin. Ta- atında bulunmbı gerek i B.\ŞLICA KİTAB. 
vusyan, l'llııliçef Ye Ko5igin"dir. Takib tdenlerl <dün) ün , .e (bugün) ün büyük fikir 
Yüksek So\·yct ura; ı Ba5kan'ık cereyanlarile tema~a getirecek büyük eser. 

İSTANBUL BANKASI 
GALATA, BEYOGLU, SÜTLÜCE 

ŞAN SINEMASINDA 
BUGÜ~ 

SCALA de .MİLA.'\O OPERASIXIX Ba$ Artistlerinin ~amtıiı 

Ölmeı 
Şaheser SEVİL BERBERİ 

<Barber Of Seville) Fransızca 
TİTO GOBBİ-TAGLİAYiNf - ~ELLY CORR.\Dİ -

\"İTO de TARA~TO 
Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9.30 'fe:efon: 86792 

Gelecek Richard Con ıe 
divanı ba~kanlığına da yine Ma- Teui ,.e sa tıs } erleri: Kanaat ve İnkılab Kitabhaneıeri. 

tes;ıl Voro ilof seçilmistir. •••••••••••••••••••••••••• ••••••lllİIİl••••••••••••••••l• lspanya'da uçan daireler I ' 

Proıranı HOLL YWOOD'un iÇ YÜZÜ Julia .Adallli 

Bayonne, 27 (A.A.) - Pirene 
hududu civarında Sare bölge~in
de dün gezintiye çıkmış olan ba
tı kimseler, puro .sigarası .şeklin
de bazı büyük cisimlerin 2.000 
metre kadar yükseklikte sürat. 
le İspanya istikametinde ilerle
diğini görmü')'.erdir. 

Yasemin'e 1,5 milyon 

dolar verileeck 
New·York, 27 (A.A.) - Eu

gün haber verildiğine göre Rita 
Harworth ile Ali Han iki :ıene
denberi de\·aın etmekte olan ih
tilUlarına niharet bir hal yolu 
bu ! muslardır. İhtilafın es:ısını 
küçük kızları Yasemin ve mali 
husus teşkil etmekteydi. Gayri 
resmi haberler. Yaseminin l 
milyon 500.000 dolar alacağım 
bildirmektedir. 

Sinema yıldızının avukatı ka
nuni formalitenin bugün iknıa1 
edileceğini söylemistir. Yapılan 
anıasmaya göre, halen 4 yaşında 
ulıın Yasemin 18 ya~ına gelince• 
~·e kadar"bu mebta~ yekunu !>en 
dısıne ödenmiş olacaktır. 

Türkiye'nin Amerika'dan 

alacağı yolcu uçakları 
:New-York, 27 (ANKA - Tür 

kiye Devlet Hava Yollarının A
merikaya sipariş edeceği iki ve 
dört motörlü \'e konforlu uçak
ları için lüzumlu görülen 16 
milyon dolarlık kredi için bu
rada yapılmakta o'an müzakcre
ıer müspet bir safhaya girmiş 
bulunuyor. Bu işlerle alakalı 
mahfilin bildirdiğine göre, Tür:. 
Hava Yollarını dünyanın en 
mütekamil servisi haline getire
cek olan bir sipariş bugünlerde 
kal'i safhaya varmış olacaktır. 

Sancak verme töreni 
Ankara, 27 (A.A.) - 26 Nl-

an pazartesi günü saat 10 da, 
Ec,ludald 230 inci piyade ala· 
yına merasimle sancak \-erilmi,_ 
tir. 

TÜRitİYE EML!ıt KREDİ E!NK!Sl 
Bulvarında blok aoartmanlar 

Türkiye Emlak Kredi Bankasınca lstanbulun mesken sıkıntısını azaltmak gayesiyle giri~llen tc~ebbüıler 
meyanında bulunan Atafürk Buh'arındaki blok apartmanlar inşaatının temelleri bugün atılacaktır. 3 bloktan iba· 
ret ve bodrum dahil 8 katı muhtevi mezkur hinatfa 74 apartman dairesi ve 8 bü~·ük mağaza bulunacaktır. 

Bankamızın J>ir teı.ekkülü olan Türkiye İnşaat Limited ortaklığı tarafından deruhte edilen in~aat takriben 
iki bocuk (2.5) milyon liraya mal olacaktır. (5215) 



- . _______ , ________________ -----------
VATAN 

Krııliçe Victoıia zanı:ından beri İngiliz hükiınıdarlarının ikamet etti.kıeri Bucldngham ı.a ra) ı 

Kralı~e Elizabeth uzun 
. seyahatini bitiriyor 
··•·••·•·••··•···•········ 
~ Kraliçe ailesi Londra1ya 21 mil mesafede Wl~d~~;·~~~·~·~··~ 
L!.~.~.~?..~!.~!.~=~k - Seyahat münasebetife çıkan rivayetler l 
İngı ız .Mıilet er Top.uluğu • •••••••••••••••••••••••••: 

memleketlerını resmen 2.iya· 
ret etmekıe olan İngil iz Kra
Jıçe ı İkinci El ızabeth'ın seya· 
batı sona ermek iızer<!dir. De· 
n,z. kara \C hava ~ol .u ı i".: ya. 
pı mııkta olıın 40 000 ınıl ik bu 
uıun seyahate e'de me•.c.ıt pro 
gramı a~nen tatbık suretly'e 
dernm ctmeKte o an Kraliçe 
' e kocası ı l\1 a) ıs 1954 cu • 
marte i gıınü Tobruk'da bu· 
l.ınacaklardır. 14 Nisan 1954. 
gunu Portsmouth limanından 
hareket eden Brıtannia yatı 
Kra içenın çocukları Prens 
Şar ıle Prenses Anne'yi daha 
ev\ Tobruk"a gotilrmilş o a
cağından Krahçe ve Edinburg 
Diıku ı Mayıs 1954 günü çok 
e\dık erı )avrularına kavus· İngiliz hükümdar :ıileı.inin lbmetine tab is edilen yeni aray 

mu o'acaklardır. l\lalta 'e ~ Wiı:ıdsor 
Cebc'ıtarık ziyaret edildikten hükümdar ailelerinin Kraliı;e bit' İngiliz kral \'eya krali~esi 
sonra aılc hep birlikte Britan· Vikıorya zamanından • 1837 ttngilte re adasından uzaklaii-

mı~tır. ço • geçmeden b ir harp nıa )'atı i' e İngl tereye döne- senesinden - beri ikamet:e rıne k 
<:eklerdir. tahsis edilmekte olan Londra patlamıştır demekte Ye İkin 

İngı'izler uzun ve yorucu bir nın merkezindeki Buchingham ci Dünya Sa\'a, ının müteveffa 
seyahatten Londraya avdet et· sarayı bırakılarak kraliyet ai- kraiın Kanada ve Amerika se 
mekte olan kraliçe ve kocast· lesi Londradan 21 mil mesafe yahatinden avdetini mliteakip 
nı karsılamak için büyük ha- de bulnnan Windsor sarayına patlamış olduğunu hatırlatmak 
7.lr ık'ar yapmışlardır. istn:b:ıl nakledecektir. 1703 senesinde tadırlar. 
mcrasımını butun teferruatı:.· in sa edilerek 1825 ve 1913 se
le gö termekte olan programa nelerinde tamir ve tad ıIAt t:e· 
gııre ha kın bu~uk bir ço:un· çiren 690 odalı Buchingham sa 
luğu Britannıa yatı ile 15 l\la- ral ı ve müştemilAtı bugün iki 
~ s 1954 Cumarıesı gunü Tay çocuklu modren bır hükümdar 
m " nehri a zına gelecek Krn· ıaı'e inin ihtiyaçlarına uyma
lıçe aı e ini denııdc karşılaya- makta olduğundan bu sarayın 
caktır. O gun içın kira'anabi- terked "lerek kra!içe ve aile,,:. 
lccek motor \C dığer deniz va· n n ~ine hanedana ait bulun· 
sıta arı karaborsaya intıkal et· makta olan Winclsor sarayına 
mı olup bunlar için hatır \"e geçme i muvafık görülmüştiır. 
ha~a c ge .mıyen iıcret er isten Windsor arayı Lonara şelı-
mektedir. rinden 21 mı! mesafede olma~ı 

Churchıll, Kraliçe ve ailesini na mukabil sarayın mevkii !;Ok 

kabinenin diğer bakanları i'.e §airanedir. 

SE\'AHAli!li ORTAY.\ 
ÇIKARDIÖI Rİ\'A\'EJLER 

bır ıkte Westmınster nhtımın
da karşı1 a;>acaktır. Britannia 
y:ıtı kule iskelesıne yanasacağı 
içın Gloucester Dükfi bir mo· r f k" · El" b 
motor e )'ata gıdcrek kra i"e K ra ıçe ·ıneı ıza eth"in 

~ seyahati dolayıslyle İn~il 
'O e kocasına hoş geldiniz ~iy~- terede bazı cöylentiler ortaya 
c k \e ondan so~ra hep bı~ ık çıkmıştır. Z binleri "arıp ba· 

Bu tefe'ul acaba bu defa da 
gerçekle~ecek mı? Her ihti
mali gözönünde tutan A nıs· 
tralya hükumeti ayni zamanda 
:'-'~stralyanın kraliçesi olan 
lk inci Elizabeth'in ve ailesi
nin ıkametine mah us olmak 
üzere Camberra yakınında bir 
saray in~a ettirmeğe karar ver 
miştir. A,·u tralya hükümeti 
bu kararı i 'e hiıkümdar a le i 
ne A \'ll tralyada bir ikamet 
hakkı 'kabul etmis o maktadır. 
Yapılan projeye göre sarayın 
in~a~ı yarım milyon İngiliz lı 
rasından fazlaya malo'acaktır. j 
İngiliz milletler topluluğu a
rasındaki b'rliği n bir nişanesi 
olacak A \-UStralyadaki saray 
İngiliz hükümdarlarının ana 
, ·atanda b ir tehlike belırdiği 
zaman çekılebi'eccklen bir 
yer olacaktır .• te bır \asıtaya bın erek \\ est ı.ı inanıslara sap'anan bir kı-

mınster rıht.ımı~da kara~a çı- sım ingiliıler: •Ne zaman ki Ceviren: :\"url .\k~eı 

kı acaktır. Kraliçe ve koca:.ı ı-iiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii• yanlarında ana Kralıçe Eliza- # ' 
beth ~e Prens Margrit o duğu • 
halde bayraklarla donanmış o· T H K lstanbul Subesı"nden 
lal\ Londra cadde'erinden ge- • • • , 
c;erek Buckingham sara:> ına ge· 
leceklerdır. 

KRAljÇESİ~ S.\RA 1 l 
DEGİŞİ\'OR 

u zun diınya SC)ahatinden 

Liı elideki Kuruma ait apartmanlardan ikinci dairenin 
beşinci katındaki çaına .. ırlık yeri açık arttırma ile kiraya 
verilecektir. Arttırmaya 2irecek'erin 25 lira muvakkat te
mınatıarı'e beraber 30 Xısan 954 Cuma gilnil saat ıo da 
T. H. K. İstanbul ~.ıbe$ınde bulunmaları i'fın olunur. 

Londra)a ndet edecek (5228) 

kral çe ve kocası leni bazı ta-
aV\'Urlar a karşıla acaklardır. ""' 

Kral çenin İng ıered(' bulun •• CELAL ERGUN •• 
madı ı zamanlarda hazır anan ....- , 
hır proıe kral çen n tasvıbine 1 . .. . 1 ık iran ctt°ğı takd rde kra ·• . ~adıkoy Eczanesi Be.>a.zıtta Sımke~ha~e kar ısına naki! 
ç n n hu usi :ıılc ha~ atında mu 1 cdılmış 'e •Eıı:un Eczanesı • namı verılmıstir. Açılış torenı 
h m bır değışıkl k ola çaktır., 3 Ma) ıs Pazartesi saat lB'de dir. Telefon: 22579. 

Du unulen p flna gore, Ingilz " ıt 
. 

Erzurum ili Daimi Komisyon Başkanhğından 
Okulun ~apılara ı 

kaıanın adı kö) ün adı 
Keşif bedeli 
Lira Kr. 

:'.\luvakkat 
Lira Kr. Diışün<:eler 

1 Tortum A. Liskav 29790 89 2234 32 Açık eksiltme i:e 
2 Tortum Otha 29790 89 2234 32 
3 Hora an Hacıhah 29790 89 2234 32 
4 Hora an Ağıl ı 29790 89 2234 32 
5 Merkez .\ Canören 27083 41 !?031 25 
6 :\!erkcz Kızı basan 27083 41 2031 25 
7 Oltu Şamhı 29577 19 2217 39 
8 A kale Karabasan 29790 80 2234 32 
9 Hını :'ılollada\-ul 29351 35 2201 35 

10 Hını Atagoz 29351 35 2201 35 
ll Kara.>aıı Aluçar 29351 35 2201 35 
12 A ka e Cinıs 15412 13 1155 91 
13 f pır Orsor 32905 48 2467 91 

'.I 

• 
• 
> 
> 

11 

> 
JI 

JI 

• 
:ıı 

:ıı 

> 

• 
ıı 

:ıı 

11 1' 

Kapalı zad ile 
14 Kora~ aı.ı Pa) veren 32500 58 2437 54 
15 Şenka\ a Kamhıs 31934 95 2395 12 • 
16 Şl'nkn)a Nor~en 31934 95 2395 12 • :1 

17 Tekman Ta>)aı·komu 32500 5R 2437 54 .. 
1 - En.urum Viliıyeıi dahilinde yeniden yaptırı:acak köy okulları inşaatının ke if bedelle. 

r i \e mU\akk:ıt temınat miktarları ile kapalı zarf \e açık eksiltme usulü ile yapılacağı yukarıda 
gJ terılmıştır. 

2 - Bıt okul ıncaatının her birinin ihaleleri av:rı ayrı ol mak üzere 20 ma~ ıs 1954 1ıünUne 
r a la)an per embe saat 15 de il daimi komisyon odasında fcra edi:eceh-tir. ı 

3 - t teklı er bu okul !ncııattarına alt münakasa evraklarını her :;:ün :\IacırU Mll lUrlUğUn-
de 'c daıml komı 'oıı k:ılemın de görcbı'irler. J 

4 - !haleden m l ' lit ilan ücreti ' e di er masraflar m üteahhitlere ;ı!ttir . 
5 - J<Jp.. zarf '1 11! ı i.e eksUtme)e çıkarılan Or&or. :\ersen, Kamhıs. Tan·arkomu ve P:ı~ 

veren kôv oku larına tahpli bulunanların kaııalı zarfları ih:ıle saatinden bir saat önce koml.sJ on 
b kanı •ına verıl'll s bulunacaktır. 

6 - istek ıler muvakkat teminat mektubuyla birlikte tica ret odast belıesi \e bu işe ben· 
zer ı ~ aptıklarına daır Bayındırlık MildUrluğUnden alacakları be ııeleri) le birlikte daimi komb-
J ona muracaat arı jliın olunur. ... • • # • l 

No · Postada zuhur edecek gecikmeler kabul edilmez. ( s 2 3 O > 

SİNEMA TENıdDLERİ 
Attilô İLHAN 

fAENERAl ALİ FUAT CEBESOY~ ........ 

Darp ve Ask 
-> 1 

-72 -
• I orcu of \ rm,,. - WilllAm Hol 
d tn, ~ ancy Obon n l"rank ı.u
~rJo)'ın rtJl:;or llllrhad Curtlz 
ıdarr ln dr \\amr r Bros huabı· 
na çrvlrdıkıtrl bır \ mrrfkan 
tılml - r.ALP. n \ R. 

M· Curtizi tanı) oruz. e.O,ım· 
Mos 
r 

ova Muahedesinden soıt 
pı~at. Şampiyonu•nu, *~a

hane lntıkam • ı ,·eyahut •Kra. 
1ıçe Eliz::beth•i görmuşsunUı· 
dür. Bılindiğı ilbi bu rew 
sor mumkiın mertebe beşeri 
\e bazan içtımaı konulara >tt· 
naşır, kendısıne mahsus ol· 
dukça i lgı çekıci bır estetik ör. 
gu icersinde demek istediğim 
der. \1akit vakit ti)atroya ka· 
çar, \"akıt \·akil kolay roman. 
tiznıın esiri olur, fakat daıına 
kendisınc önem \erdirmesini 
bilir. • Harb ve A~k· aslında 
bır harb filmi. Fakat şimdi30c 
kadar gördüğümüz harb fılm 
leri gibi bir film değil. Asker· 
ler re,·üdeymiş gibi kahkaha
lar atmıyorlar. \'e zaferlerini 

Raporumda: « lngiliz' lerin bizi Yunan ordusu ile kartı karşıya bırakacağı 0"' 

!aşılıyor. Garp' la isted iğimiz bir sulha varabilmemiz için bu düşman ord"'sır 
nu mutlaka mağlup etmemiz lôzımdır. Alla hın yardımıyle muzaffer oıcıcr 

ğımızı sanıyorum.» demiştim. 

u içer eıbi kola~ca kaıanmı
)Orlar. Eser, harbi, çıplak re· 
~ ıtesi,>lc e' e a lmağa uğraşı}or. 
lnsanlar ölüyorlar. korku.> or. 
lar, çeşitli buhranlar geçıri
.) orlar. Yüreklerinde ö dürü. 
cü bir kahır, bir bıkkınlık. \'el· 
tıA ı! bütün del\;etiyle harb. 
Rejisör ve senaryo yazarı, dl· 
ğer bir çok filmlere nazaran 
harbin gerçeğini çok daha 
b~şarılı olarak akseıtirmiş'er
dır. Fakat iş bu kadarla bit· 
miyor. Bu cehennemi atmosfer 
içerisinde, bu ölüm tehdidi al. 
tında bir de a-k yaşanıyor. 
Pek tabii ıraj'k. hattA gaip 
g bi görünen biT aşk. Ve bu 
da kik adan itibaren harp, har. 
bedenler lç"n, yeni .>eni birçok 
ruhi buhranlar getıriyor. Biz. 
film boyunca, bunları birer bi· 
:rer ~orüyor, ve harbin ne de. 
mek o'duğunu, hiç değılse se
ziyoruz. 

Rejisör savaş sahnelerinde 
ba~arılıdır .• -\~ık unsurunu bi· 
raz fazla hislı işlemıs. Di.>aloğ. 
!ar sık sık uzu)or, ve yine fil· 
mi, bir t iyatro lıa\ası sarı.>or. 
Buna rağmen, harp günleri
ni duyabiliyoruz. bilhassa Wıl· 
Jiam Holden. işini ı:aret mü
kemmel kavramış. Xıınry Ol on 
da, ortasında bulundu~u deh· 
şetli şartlara rağmen. kadınlı
ğını \0 e a,kını &?ayet içten hi • 
seden bir kadın o•abılmis. U· 
mumi o'arak, fılm bır çok ba
kımlardan tatmın edicidir dl~ 
> ebılirlı.. 

"\'uzi fe .. rilnı i ııin Jtld ıılann· 
<hın : Urhr.ı P;ıget 

Vazife 
• Bf'lb On ThPlr oes~ - .Jean
nr < raln. l\l)rna Loy, Vebra Pa· 
ı:et'ln rdlior •ırnry Le\ hı ld.ı

rtslnde ZOCb Cf'nlUr) 1 OX he· 
ubına •ırchnlcolor• r rn!tll o
larak çnlrdlklrrl blr \ mcrlkan 
fılmı - :ıJl!LEK. 

~Korkusuz Subay. fılmiyle 
tanıdığımız rejisör Henry 

Le\ in"e güç bir iş düşmüş: Bun. 
dan bir müddet e\"\'el gordü
ğüm!iz «Demokrat Aileo fil· 
mi herhalde epe) ce «tutmuş• 
Ye o iş ~ apınış olacak. Bir de
' am çe\ ırmek istemışler ve bu 
dc\am'ııı rejısör'üğünU Hcnry 
Le\ ın ' e vermi~ler. Buraya ka· 
dar herbangı bir fc\'kaladelik 
~ok. Bili}orsunuz. llolleywo. 
od da a)nı konu uzerıne cği· 
imdi mı, ıkinei defasında mut. 
laka bır 'enılik, bir başkalık 
ı he edılir. Mesela, işin içme 
müzik \'e dans karıştırılır, veya· 
hut birincisi renksiıse ikıncisi 
l"Cnklidirler. Bu da Ö)le ol
muş. Birincisinde hafü bir 
aile komedısi o an mevzu, bu 
defa nıiızıkli bir gençlık kome
disi haline getıri.miş, ve ta· 
bii, derhal samimiliğıni kay. 
beımi5. Guliiyorsunuz, eğleni· 
yorsunuz, fakat şöyle içten 
duymuyorsunuz filmi. Rejisör 
de galiba işi pek• ciddiye al. 
mamış, o'çU iller hazır ya, o 
ö'çülere göre kesmiş biçmiş. 
Hepsi bu kadar. t:Vazife de 
on ıki çocuklu a~ nı Amerikan 
ailesinin babaları oldükten 
sonrakı maceralarını se~rede· 
cek iniı. 

· Harp VE' ,\ ~k· ın bir sahnE' inde: Williaın !lo!d<'n 

l lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat ltônları 

~----: En.ineanda amirlik ittlsalindeki et ve sebze yerine teslim 
6~rtıy a l~ ton ~oyun etl kapalı ıarf a 3 mayıs 1954 pazarte· 
sı saat 15 de Enıncan Lv. A. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır: 
Tahmin bedeli 43j00 lira, geçicı teminatı 3262,5 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. 'l'eklif mektuplarının ihale saatin 
den bir saat cvvelınc kadar komisyona \'erılmesi. 0028-453-1) 

* Aşağıda cin' ve mıkları yazılı iki a~ rı partı üçer katem seb 
~e kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere As. 
S~ ... Al . Ko: da satın &Jınacaktır. Şartnameler komısyoncla go
rillur. Tcklıf mektuplartnın ihale saaunden bır saat evveline ka 
dar komis~ona \'erilmesi. 
Cinsi ~Iiktan Bedeli G .Teminatı ihalı• gun ' e ı.aa ti 

Ton I.ira Lira 

Taze bakla 12 3600 270 ) 

Semizotu 18 5220 3915 ) 

Taze soğan 20 3500 252 5 ) 17 5 1954 15 45 
Taıe bakla 12 3600 270 ) 

Semizotu 18 5220 391 5 ) 

Taze sofan 20 3500 262 5 ) 1 i .5.195.,1 16 15 
(;i'?5.t - 1185) 

L ____ _ 
RAPORU~ 
DE \°.\1\11 

1 l Nisan 1921 tarıh' i rapo· 
rum .ö~ le devam edıvordu: 

•Bırinei Londra kon°feı11n
sından a' ınan intıbaa naıaran 

İngi ızleri n biıi Yunan ordu· 
su ile karşı karşıya bırakac;..,ı 
anlaşı ıyor. Garp a istedi~.m · z. 
bir sulhe \arabil mek içın mut· 
laka bu dlisman ordtısunıı mağ 
lüp etmemiz Uizım ;:ıe !c.::l'ktır. 
Şark cephemız tamam•> _ ta • 
fiye edilmiştir. Cenup crphe· 
miz de tasfiye edı lme!c ü1cre· 
dir. Şu halde bUtiin kııvvc!imi
zi Garp cephesinde topluyarak 
i) i bir Si'\ ku idare sa~·eslnde 
iki defa İnöniı mevı.Üerfnde 
durdurduğumuz düşmanı ıyı 
bir hazırlıktan sonra mağ:iıp 
edebi leceğimızi A!Jahın yardı· 

miyle umuyorum. 
Eğer Rusyanın harlct siya· 

setımizde bııe zahir olması 
matlup ise ve itasını tahriri 
' 'e şifahi tekeffül ettiği para, 
es'aha ve mühimmatın sUrat'e 
teslımi icırp edi.> orsa bilhassa 
muhadenetnamenin Şark hu
dutlarına aıt olan maddelerini 
serian tatbik edip bu cihetten 
Rusları şüpheye dilşiırecek ah· 
vale sebebiyet vermemek lazım 
geldiği gibi yeniden Sovyet o· 
lan Ermenlstan ile Gürcüstan 
ve Azerbaycan ile olduğu gibi 
bır muahede yapmak l~zım ge
lecektir. 

İmzalanıp sonradan Bliyıik 
:Millet .Meclisi taraCından red· 
dolunup Türk • Fransız muka
,·elesi ve G!ircistandaki i' eri ha 
reketimiz münasebetiyle Rusya 

PURO Tuvalet Sabunu 
terkibinde bulunan krerr: 
hassaları sayesinde cildi 
yumuşatır ... tazeleştirir ... 
hayranlık yaratan bir ca· 
z ibe te1111in eder 

Bol l<OPUKLÜ. ~f.f\S KOKULU 

PURO 
100 de 100 saftı r. , 1• 

MENKUL SATISI 
Ankara 

Dos) a 
Xo. 

Defterdarlığmdan · 
Dairt'sl 

Cinsi 

52·2617 Ordonat :ıralzeme Park Oto dıs 

:\fik t arı 

' 

:\fuhammE'n bedeli 
Lira Kr. 

16004: 00 

Teminatı 
U ra Kr. 

1200 30 

~ Komutanlı ı lastiği 40010 Kg. 

Yukarıda ~azılı oto dış lfıstıklerının 14.5 195-i tarihine rastlayan cuma ı:ıınu saat 15.30 da ka· 
palı zarfla Defterdarlıkta satışı )apılacaktır. 

lsteklilerin belirli ı:ün \"e saatte hazırla)acakları tek'ıf mekl!!P.lan ile iha'c ~aatınden bır 
saat eweline kadar komisyona müracaatları. • 

Fazla bilı:i almak isteyenlerin her ı:ün mesai saatleri dahilinde ıdare)e mtıracaattarı pos· 
~ tada \"iıki ::ecikmelerin kabul e dilme)cceı,i. (5121) ' 

mehafı' inde hakkımızda hasıl 
o'an ~üphe: er şinıdılik zai l ol· 
muş ise de Ermenistanın ye
niden Sovyet olmasi) le mu ha· 
denetnamenfn buna ait 01an 
kısımlarını derhal tatbik etmi
yecek olursak bu şüpheler ye
niden az çok \'Ücut bulacak· 
tır.• 

HARİCiYE "EIÜLETİ~iS 
SUALLERİSE CE\'.\P 

R aporumun Rusyanın ~·eni 
durumu hakkındaki kısmı 

burada bitiyor, bundan sonra 
Hariciye Vekaletinin baıı is· 
teklerine \'ermiş olduğum ce
vaplar başlıyor: 

•l - Rus federasyonuna da 
hil :\1üslüman ların faıla yınr:-n 

maması hakkındaki teşebbü~U· 

müz ve neticesi: Federasyon:ı 
dahil \lüslilmanların faıla yıp· 

kabul etmemiş o an şr~ 
:eketleri ahalisine bU 

1 ~' 
sise çalışmıyacakları~ı ıar 
rette va ad etmiş o s• d 
yıne ıtimat caiz de~'~ııı 

2 - Moskovada ısı a 
ret \'e heJ ctıeriY e ~ ııP d• 
lan konferans ha~ııın ro 
receğimiz ce\ ap: Bıt P, 
da mahbetini geçetll 
den verdiğımiz cevab 11 olması milnasıptir. JJe d 
hususta Rns hüküınel· ş 
bır teşebbüse geçı:netllı t 

3 - Murahhas ht~ "' 
Azerbaycan, Gürcıstarı 

0 
ta '·t'niden Sovvetıerlt " . ınıı 
menistan ile 3aptığı a 
denetname esasları\ 
birer muahede yaP~a 
!eri sır[ bunıarı biZ1111 ...;ı ·stcrv· 
kil t:ınıdığımızı go et 
ibarettir. Yoksa So'ı tO 
bu mem:eketlerin bU11 
ri. Rusya hUkiımetin1 ~ 
hilafında hiç bir şeY ~. 
ıar. Binaenaıe~ h ıstı' h 
rak bunlardan hiç b~er. 
)et \C samımıyet 
mez. 

4 - Anadoluda 1 

konferansı akdini ~ ııı• 
mızın sür'ati istihS~ 1 ıııt~ 
le pek mühim gBr i 
Zamanında aktedi:?ığ ! 
de ondan çok mUhıl11 he 
elde edi:eceğinden ~fil' 
mem.• r• 

ranmaması i~in her ne,•i teşeb 
blisten feragat edilmemiş olma 
sına \"e Moskova hükQmctinin 
bu hu:ıusta göstereceği zahiri 
iyi niyete rağmen müsbet bir 
netice alınabileceğini zannet
mi~orum. Çünkü Moskova hü· 
kümeti kendi ahalisine yaptığı 
tazyiklerden bunları istisna e· 
demiyeceği gibi bunlardan Av
rupalıların a eti olup Bolşe· 
nklik aleyhine bazı ahali ve 
kabile1eri kıyam ettirmiş o'an 
Beylerle te\'abiine karşı ~ il}e 
komünistlik menafii i!e ken· 

'\ilerine merbut bAzı hain ~liıs
himanlar de:alctiy:e şiddetle 
hareket edeceklerdir ,., ediyor 
!ar. Henüz SO\'Yet idaresini , 

Yarın Stalin re b' 
ikinci mlilakattan bll 8r 
sonra Enver Paşa "e01,o 
larının pek meraktı 
yetlerine geçeceğil'l'l:_. 1 f 

(De\11P" 

SiNEMALAR 

HE\ UÔ LU C IHETl 

* ALKAZAR: Tel: 4™2 - Holr· 
Wood Bntrelerl. * AR. Tel 443:>4 - Harp \"C Afk. * ATLAS: Tel : 40~ - AtK &r· 
ho~u. * ELH.UlRA - Kalctırım Yosma
ları. * 1:->ci: Trl: 84S95 - Beklenen 
Şarkı. 

* LALE: Tel: .13595 
Afk. ı:ıııı * LO'KS : Tel: 40380 - ti' 
ıo lstanbul'dıı. - =ınde~ 
dlıl ). ~ * MELEK: Tel: 40&68 .* BARAY: Tel: .41~0 
Pençesinde. __, O * SÜMER: Tel: 42851 
Fahişe. se * ŞA~: Trl: e6i92 -
beri. gl "' * TAKSİM: 'Iel: 4Jl 
Sat.ti. ,. P' * YILDIZ: Tel: '2!4

1 

DakU:uı. 1 _..... p .1 
tı;l'ASBt:l. C JP>•:,. ıf ·. * ALEMDAR: Tel: 23lOS',... * AZAK: Tel: 2"54 

Ejderi. d~ > * BULVAR - Toto ı;::• 
KolrJllter ReTü~ü. 'feı: * ÇEMBERLITA5: ·ıld~ 
Kanlı Yarış • B&ha.r _:.AO,. .lf!. * MARMARA: Tel: P""_:. ~ * MİLLİ: Tel: 22963 ~ -~ 
hl~nln Romanı • c-o.J .... 'P' * Yl!;.'iİ: Tel: 2SB92 rış • Bahar Yıldız1ar1•18ı:rl J 

KADIKO'Y C of':ı< 
* HALE: Tel : 6()112 ;..~ 

Kralının Son zatert • O 
ıeıtık. .. * OPERA: Tel: 60321 er'tıı / j 
ra • Ne Sihirdir, Ne ıı:~ _,* sfiREYYA: Tel: oıııııı 
zellllt KraUçcıl • BollZ ı{J 
ları. .... Ç * YURT: Tel : 50544 
ruıml.1'. J'llıeP. * SUNAR: Fedailer ,/ 

***,,,,es~ * sc.u' 81 z ıte' ~-,. 
akşam auare 9.30 dB~t~!.r 
lı. Perfembc, cuma r- / 
ZUAtlı halk matıneıerl· 

_______________ ..... ,,,ı 

Yolunuz New York' a düşerse ve kürk aıacc:ık5:0~ 
Türk vatandaşı Bay Emil Murat'ın Windsor 

evine gidiniz. ıır41 
Türkçe konusulan bu müessese size yardırııa.::. 

Adres: H5 West. 30 Th Str eet Wındsor. Fur.s. l 

~~~~!!!!!!l!!~~!!!!~~Jır 
Dün şehrimizde muhtelif \ ineğin altıııdc:ı 

ta~ıt ·kazası oldu yaralcıııd1 

Kadıköyden Üsküdara gitmek· Dıkilitas YenidOll~ ~ 
ıc olan Sadi Mutlu idarc.s ndekı daki Alı'ııin ahırı.ııpıat' ~ 
8056 plakalı taksının Ahmcdiye c:arer Guven ~a) ''fund' ') 
me,·kiiıı:le frenleri patlam ış \e ı.rkeıı bir iııeğın n ııı; 
irnrşıdan gelen :\lustafa Guler t r. Yaralanan cafetrıiı:llı. -ı 
ioaresındeki taksiye .;-arpmıştır. Hasıahanesıne kald

1 
•• ~1~11 

Ç~r~ı,ma sonunda 8056 plakalı Bir kişi öJdLl
1
') ,.,, 

tai\Sıde bulunan Gtilser Akay i- ııs 5 
le Sadıye Candan \aralanmışlar Samsun 27 (H~S den ~ ııl 
ciır . • nin Kadı'ar kÖyıın ·r· Bi!1 

Sabatay Sareti ile Salamcıı da Ali oğlu Alder'll :rııııstB 
Eı24 plaliah motosikletleri ile den Hüseyin oğ'~ ııteseıe 
~uruçeşmeden geçeı kcn aksi t:ı- fından bir araz~ 9ğı1 de 
tıka metten gelen bir taksinin zlinden tabanca ıle 11alill ııt 
sadmesine maruz kalarak oğır yaralanmış. koına ı;3 stJ 
s.•rette yaralanmışl;1rd. ır Yaralı · rildiği memleket ,1>a19ııf/ 
i;r İlk Yardım Hastahanesine ölmüstür. Katıl .Y .. , - :..:..:..:..=-- b35" 
ktı.ldırılmışlard_ır. HAdıseden son Diln bunlardan d8ll~ 
ra kaçan t ık.sı ~forıi aranmak· mizde 5 ta~ıt kazası 
t:ıdır, tur. 
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WEK AY B/K OPEKA ... 

il Barbiere di Siriglia 
- s Evi L BERBER 1- ,~rn rr7.'~ 

J.<JTAN811L TJ!:KNİK ÜNiV&P. SiTESi RADYOSU 
5. )fA TlS. llllf ÇARŞAMBA SAAT: 20.1$ 
SOLiSTLER: Tenor Lulgl 1n:antıno. Bas Carlo BadloU, Meuo .. 

Soprano Oluıtetta Slmlonato, Bariton Oıuıeı>~ 
Tadd~ı. Bas An\onlo CAMln.,lfl, SOpraao Rena~ 
Brollo, Bariton ~ıarlo Mauılll. Bu Plero Pı>ıdı. 

REFAKAT EDENLER: P'erııando PreT1tall ldare&ındelci itaıpn 
Radycı5u Koro ve Orlceatruı. 

R ossini'nln fiç haftada yazdı 
ğı bu opera, dünyanın en 

çok oynanan Ye sevilen opera 
larındandır. 

Eserin ilk temsili de olduk
ça hAdiseli gecmiştir. Evvela 
orkestrayı bizzat idare edecek 
cek olan Roşsin i. kahve rengi 
bir ceketle geldi~i için ıslık· 
landı. ATka5ından .sahneye çı 
kan tenor kitarının bir telini 
kopardı, daha sonra dekorlar 
dan b:r kı~mı devrildi. E'n ni 
hayette sahneden bir kedi geç 
t;, BirbiTini kovalayan bu ~a 

rip hadiselere halk o der<>ce 
güldü ve ıslık çaldı ki, beste 
kar dönerek onları selamladı 
ve çekilip gitti. 

KONU 

---ıKt ___ PERDELIK---. 
. 

KOMiK OPERA 
-o---

BESTE: G. Ro~inl 
METiS: Sterbini (Beaumar(hais'nln romanından alınarak 

hazırlanmıştır.) 

iLK TE'!\ISİLİ: 5 Şubat 1816. Roma'da Argentina Tiyatrosu. 
EŞHAS: Kont Ahn~vivı Tenor 

Figaro, Sevil Berberi Bariton 
Doktor Bıırtolo • Bariton 
Basilio, :Mu!>iki Ilota~ı Bas 
Ro.,ina, Rartolo'nun himayesinde bir kız Soprano 

di. Fakat operanın ilveı-türü 
gibi kaybolduğundan prima
donnanın sesine en uygun dü· 
~en ş:ırkıyı söylemesi adet oJ .. 
mustur.) Doktor Basilio rolünde me5hur Bass Chaliapine ... BİRİXCİ PERDE: Bir İs

panyol asılzadesi olan Kont 
Almaviva, güzel Rosina'ya fe .. 
na halde tutulmu~tur. Pence
T<'Si altında şarkı .Eöylerken so 
kağın öteki tarafından şehrin 
me~hur berberi Figaro görü· 
nür. Kont. ona kıza olan afkı 
nı ve ' ihtiyar doktor BaTtolo'· 
nun i;;e onu yabancı gözlerden 
ne kadar ~akladığını anla:ır. 
Elinden b!nb:r türlü iş gelen 
F igaro. Konta yardım erlece
ğine dair ı:.öz ve-rir. Rosina'oın 
b ir mektup atarak Almaviv:ı· 
ya k im oldu~unu sorması üıe 
ıine. Fi~aro i~e karı~ır. Kızın 
drahoma;;ına konmak :çin Ro 
sina ile evlenmek i~teyen ihti 
yar doktll'l', durumdan ~üphe
len ir. Eski dostu mu5iki ho
cası Basilio ile Konta bir tU· 

zak hazırlar. Berber Almav:
va 'ya suvari kılığı ile işi ~ar .. 
ho~lu~a vuraTak rloktorun evi 
ne ~irmesini tav,:ye eder. Böy 
le'ikle Kont. Rosina'yı görme 
~e muvıılfak olursa da Doktor 
polis çaj!ırır. Fakat Kont po 
Ii •le re i,-mini fı>ıldayınca çe
kilip g:derle-r. 

Bu sırada hakiki hoca çıka 
gelir. Fig:ı.;o ona •Sen hasta
sın ateşin ~ar!• dE'r. Kont da 
e:ine bir kese a:tın .;ilkı~tırın 
ra auamr:ığız sahiden hasta 
olduğuna inanır Ye geri dö· 
ner. 

[HU,~~lndd•~İ!:~~~v!Y deli:• 
a ılmıştır. BeotaVerginao isimli oratoryo 

iKİSCİ PERDE: Zeki ve 

. . 
• . 
• 

.·reknik Ü•ivenite Rad- : 
yeı>a.nclalı:i ·Sevil Berberi• : 
eperaı<ıııtda Kent A lmaviva : 
reliindf' dialf'yeceğiaiz mf'~· : 
h11r italyaa te•enı Luigi ! . . 
Inlantine._ : : . 

Doktor Barıolo i~t'. Almavi
Ya'nın Rosina'ya ya:ı:dığı mek 
tup1ardan birini eline ~ecirir 
ve kıza gösıeriT. Kızh Konıtan 
rn~utmak için, mC'k~ııbun baş 
ka bir kadına y2zıldığmı :d
dia eder. Saf Ro$in:ı buna ka 
nar. Kı;kandık ve öfke buh· 
ran'arı ara>ında. dokıorla ev 
lenmel.: i;o!E'r. Fakat. her za .. 
mank: g:.bi FigaTo imdada ye 
ti~ir. Durumu düzeltir. Doktor 
orta:ardan )'Ok olmu;::ur. R0-
sina ile d')ktorun nikahını kıy 
maya gelen noter. Kont'la Ro ...•........................•..•. ~ 

ku. n .. L berber bu !efer Kon :'u sina'yı birle~tir:T. 
mu~'ki hocası kıiığına sokar Bu E'5naca ortaya çıkan dok 
,.e do1'rnrun evine güya ha,:a tora da kızın drahoma'ı veri 
ıan~n hocanın yerini! yol!ar. A :erek, i.S tatlıya bağlanır. 
~Jl ~il) e iki fe\·gU:nin kaçmak * 
icin pJan kurmahmnı temin· Bu operanın ftalya'nın me' 
di:. Musiki dcr:>i başlar. (Pek bur sanatk~r;an tarafından 
rne~hur olim bu ders ~ahnesi· çe\·rilcn filmi de bu hafta Şan 
nin ~arkısı aslında bir trio İ· sinema~ında oynamaktadır. . - . 

·- "":"°W' 

* ............................. ...... . . . . . 
: C. B. S. - Amer!kanın : 
: me~hur radyo i~ta,yoru : 
: • The Columbia Broııılra : 
: sting S) stem. in üç rue}hur : 
: .~anatkarı bir yayın.ı h.ı- : 
: zırlanıyorlar. ı:;nJılan ıtiba- i 
: rtn E\·~ Arden, Di('k Cren· • 
! na \e Gleria :\le :\lilt:ia.. ! 

XADfDE ÜLKER - \'11l:ıırıda Ank;,ıra Üahersite~i Dil - Til 
tilı ve Coğrafya Faı:&ıte~inin Foırc;ça bölümünden mrmn o· 
lan ve bu )Üz4en edıi tdebi me~inleri en iyi ek.uyan J.;adın 
apiker unvanını hatır olarak lı;uanan Ankara Rad)o~uı,On 

ceaç spikeri Nadide ÜJ&;er'i •'krctfetı ba~ınd.1 görmektesiniz. 

, 
'~ 

9;1,pit.!Ş:;;Ay1Htı 

, PlllLIPS e . AuNızl 
..... ... 

Ayrıca A. Adnan Saygun'un suna bass so:ist o:arak katıl-

idaresindeki orke;;t.ra ,.e ko- mıştır. Bu konser aynı zaman· 
ro refakatinde Saygun'un • Yu- da Roma radyosuyla da yıyın-
nus Emre• oratoryosuna Bass lanmıştır. 

Solist o:arak istirak etmiştir. Yurda dönü~ünde ise Hilmi; 
1948 yı:ında italyaya gi· Deviet Tiyatrosunun tertip et-

den sanatkar A;:• Accademia titi Beetho\'en Bayramınd:1. 
~fusicale Chigiana'nın imtiha· Ferid Alnar idaresindeki do· 
nına girmiş ve kazandığı büyük kuzuncu senfoni"de bass .>oli'it 
başarıdan do'.ayı tah~il mas:ra- olarak söylemiştir. Aynı bay-
fı Akademi tarafından, öden· ramda .• Fideiiot Operasınd.aki 
mek üzere Akademiye alınmış Rocco ro!ünü ba~arı ile tegan• 
tır. ni etmi .. tir. 

Hi'mi. burada Giorgio Fava· Bu .,;t i.·e Hilmi Girginkoç 
r:tto'nun kurs: arını bitirmi~· ' Mozart'ın ~ Cosi Fann Tulle; 
tır:.. . . operasında Don A!fon~o·yu ve 

Ogre~nım devresı sonu_n~a A- Donizetti"nin .Lucia di Lamer 
kadem_ı salonunda verdıl!ı kon moor• operasındaki Raimon 
~erde ıse, 2\Iozart. J.Ioıı~ı;orgsky do·,, ovnamıştır. 
ve Straus~'dan söv:ediği arya· · u · t 
lar'a oinleyici'eri~ ıakdir'.eri· Orta boylu, esmer ve ~aye 
ni toplamıytır. tatiı ye~il - mavj karışımı renk 

5 Evfrıl 1950 de de Siena"da teki gözlere malik olan Hilmi 
yapıa~ Verdi'nin ölümünün e:- Girg~nkoç eviidir. 
linci yı:ını anma töreninde, Jstanbu:da i:k ve tek re-
orkestra ve koro refakatin ic sitalini 10 ~!ay ıs 1954 pazar•e· 
Verdi'nin operalarından muh- si günü saat 18,30 da Küçüle 
telif parv.aiar söyıemi~tir. Sa~~e'de Piy~nist Ferdi St_at· 

16 Ocak 1951 de Camerata zer ın refakatınde verecek!ır. 
Musicale Romana'da me;;:hur İstanbullular için hakiki bir 
pjyanist Adriana Fıı~ca ;era.. sanat hadisesi olacak olan 'J11 
katinde. Scariatti, Bach. Schıı· resital içln sanatkar çok kuv-
lıert, Schıımann. ~Jousorg.,k~·. vet!i bir program hazırlamı, 
Str:ıuss ve ::\Ioıart'tan arya'ar bu:unmaktadır. 
söylemL;tir. • Bu re5italin, sanatkarın şim-

11 Şubat 1951 de Romada 1· diye kadar kazandığı başarılar" 
ta'van Dev:et Tiyatrosu olan zincirine bir a:tın halka otmı-
·T~atro Ar~entin~. da Fer- sını temenni eder ve bunu da 
nando Previto:i idare,fodeki ondan bekleriz! ... 
orkestra ve koro refakatinde · Attın tl.KlN 

,. 

lkl!•!itn 

K. R. O. Rad~o~unun i~tirahat salonu ... 

İSTİRAHAT İDTİY.ACI 
Biz insanclan iş bekliyorsak; mutlak surette onun istirahatini ele sağ
lamamız gerekir. Aksi halde; elde edeceğimiz verim gayet az olur . 
İstanbul Radyosunu ~ezenlf'r 

bilirler. binanın 71"miıı ka
tında; içindf' iki iiç iğrl"ti 

.. a~a n birkaç sandalye buhı· 
nı ıt kantin (!) diye bir Yt'r 
•ardır. 

1çint ~irilinct' in •anJ 1,iiyük 
bir otelin veya hasta nf·ııi:ı (a· 
ma~ulığını hatırlatan ptnr!'· 
resiz, tavanından su kalori
fer v.s .. boruları geçen bu iıbe 
dt: kurumuş olan hııf(nl;ırını 
ıslatmak ve:va bir fint·a •ı kah\ e 
içerek dinlenmek htivt"ı sa. 
natkarlar ve radyo nıii.,t;ılule 
m i i-.ter i~ternez otururhr . 

llnş onlara 1.orars ınıı hu 
hnlc de ~iikretmPktrdiıler. 
Cünkü bir miiıldet enrl; ·Dev 
Jet Dairelerinde çay kaine 
içilııu':.,İnin doğm olımy:ıı·agı. 

mülal:iasiyle bur:.ı~ı d:ı kaıı.ı .. 
tılrnıştı. 

Hallmki denimiLin •i5• an 
layı51nda; bir inc:anıu calı5ma 
ıtı k:>tlar istirahati ılt> miihiıtı
dir. Hele bu: sanatkarlar i<·in 
çok daha ehtmmi)etliclir . .\. 
sap ve ruh bakımmıl:ın ~iikü-
tıtt halinde olrna<,ı gerr1'<'n 

s:-n:ıtkarın ktndinf' h;is baıı i .. 
tıvall:ırı olabilir. Sigara. k.ıh .. 
•r gibi... Ru alı5kanlık1.ınn. 

dan onu mahrum ederek on 
dan sanat bf'llemek imkansu: 
bir 'ey olur. 

, 
Hususiyle stücho ha~·atı k:ı~ 

l'etlidir. Prova miiıldeti de ıla· 

hil 1.5 - :? saat bur:ıda kap:ııı 
kalan. sanat ı.ar )·arır11 saat te 
m iz bir ~alonıla oturup; isti
rahat etmek i"ter. ('.iinkü biraz 
sonra ttkrar ya) ına gireeektir. 
Ama bu istirah~t h!'rhaltle f-;. 
tanbul Radyosunun bodrumun 
da eılilm<'7! Or:ıya kf'yirli gi. 
ren bile,. asık yüzle çıkar ... 

Diğer taraft;ın: radyonun ça 
Jışma sa:ıtırrinin çoğu yemrk 
,·akitlerine ra-,tlar. Bilhas-
sa spiker ve teknisyen 

Jer dt>vamlı m~sai giisteı·irler. 

Uu adamlar nerf'lte. ve nasıl 
karınlarını duyururlar? .'\taba 
ilgililer bunu hiç düşiinılüler 

mi? Gece ~a;ıt 18 ıltn 24. e ka
dar çalışan bir in~an, hiç acık 
nıaz mı ıler.~iniı? 

Hala rnr mı hilmiyorum, 
bir ıanı<ınlJr Ankara Radyo .. 

sunun ga~ f't munt:ııam bir 
lokanta~ı nrch. Sitekim diin
~ ·a r:ıılyolarının lıep~inılr. hu 
ihtiyaç hrr şe~den Ön('e kar
~ılanır. hte ... iıe Jlolıand;ının 
Hil\'l"r~um ~chrinılt>ki K. R. 
O. Rad~o merl.e1inin .}"oyrr. 
~i )'ani i•Ur·ahat <al11nu. \'uka 
ncla re•mini tiirü' or•unuz ... 
lliç bir JüJ.;~ii ~ ıık: 0' et o;aılc 
lf' temi1 bir !ıc\.ilde dö,t>nmi~. 
Hol ı~ıklı; in~:ını nırla -.ii· 
künet!', rahalJığ.1 se\keden 
bir hali nr! 

Rizcle de bu J.onfor ihti~ <10 

n~ nm;,ın J.;arsılanarat.; ; ne 

""' 
Sil.JliGill::~"'"' ı q f{ 

PlllLIPS . BJ . . AııNız/ 
Ilı.... ~ 

:zaman in<ıan hayatının sinir 
ve ruhtan ibaret oldu~u anl:ı 
şılarak; yalnız radyolarım17a 

değil; okullarımıza, talebe yurt 
larına. kışlalarımıza, devlet 
dairelerimiıe istirahat Vt ye
mek salonlıırı yapılacak Ya
rabbi! .. 
Yukarıda Radyo evini mi'lal 

olarak gösterdiğim Hollanda 
da ineklere bile; sinekler tara 
fından rahatsız edilmelerini 
iinlemek ve bunun neticesi 
fazla süt almak gayesi ile elbi 
se giydirirler. Biz ise; beyaz 
örtülü. ışıklı bir masada ye
mek yemrsini bile çok görür, 
lfıks ıel:ikki ederiz! 

AL-İL 
...•............................ . 

ERDOG.\N ÇAPLI - ! 
Ankara R:ıdyosunıhıki •Dal· : 
dan Dala• programının kıy ! 
metli sanatkarı ı:rdoı(an : I 

: Çaplı, ::'\evin Ulııçam'l;ı lıir- : ı 
! likte diskotrğe ) eni ~f'll'n ! 
: plakları gö1.den gc•.;iriyor. : 

.... o t'l 
.... Q a... \Q\ 
c. -
"' ~ 

Bass Hilmi Girginkoç 

HİLMİ GİRGİNKO~ 
B ir İ::.tanbu!Iu 'iı:in, Ankara Yoksa. insan ağlamaklı oluyor. 

sıkıntlı bir yı:rdir. Gen i-<, Benim bugün demek isledi· 
temiz fakat istanbııla nisbetc;1 ğim ~ey ba;;ka ... Önümüzdeki 
çok tenha o~an cadde'.eriyle: hafta, İslanbul'a. Ankaranın bu 
ölgün gece ha~·:ıtiyle: en fazla güzirle çocuklarından biri ge· 
bir hafta bağılasabilirsinıı. lip konser verecek! Bu; Devlet 
Bir haftanın sonunda ise ca· Operasının değerli sanatkarı 
nını İstanbul gözüniizde tütme Bass Hilmi Girginkoç'tur. 
ye başlar. Tozunu. dt.:m:ının;, htanbu llular IIHmi'yi son 
her an tıklım tık lım o:an oto· defa; Cema', Re~it Rey idıre -
büs!eriııi ö1.ler; l3eyoğlunda sindeki Şehir Orkestrasının re· 
in-;anlarıa omuz omu1a çarpı.. fakatinde. bundan üç ııy önce 
şarak yürüdüğünüz güf':('ri 31 Ocak Pazar günü Taksim 
hasret'e ararsını1. Belediye Gazino.;unda dinledi· 

Ha. .. ılı Ankarada. bir İstan· Jer. Esas_e" daha evvelden; o .. 
bullu için özlenecek; bir şey peranın Jstanbulda \'erdiği tem 
müstesna; hiç bir şey yoktur. sil'crden de onu tanıyorlardı. 

İşle o tek şey; bütün İstanbul.. Hilmi o gün söy:ediği üç par-
luların. Ankaralılara gı pta et· çayla İstanbulluların gönü lle-
tikleri. Ankara lı l arın ise istan rini fethetti. 
bullu!ara nisbet vererek övün· , 
dük!eri. Devlet Opera ve Tiyal 
rosudur, 
Ankaranın merkezinde bir 

mimari ~aheseri olan Dev~et 
Tivatrosu binasında: eski ya .. 
zı. bilmeyen bir a'vuç gencin 
meydana getirdiği: tahsil ye 
kü ltürün sanat başarısındaki 
önemini bir kere daha isbat e· 
den bu sanat müessesesi: ha· 
kikaten iftihar edilecek bir e .. 
senlir. 

Bu bakımdan Ankara !stan· 
bula tam manasiyle üstündür. 
Her gece opera binasını dol· 
duran ve sonsuz bir zevkle; 
çocuk larını a1 kı~:ay.ı.r. An1<:ua. 
lı !arın yanı sıra biz Istanbullu· 
!ar ise yıl'ardır tamam'aıı:ı:rw 
y:ın Taksimdeki Opera binamı
zın muazzam hke;eıinin ö:ıli.ıe 

bir otobiis duraıtı dikip adını 
.şehir Tiyatro.>-U• · koym:ık:a 
yetiniyoruı. 

:>:eyse bu bahse d:ılm:ıy:ılım. 

Hilmi Girginkoç'un sanal de· 
ğeri hakkında bir hükme vara· 
bilmek için onun hayatına sa· 
dece kuşbakışı bir nazar at. 
mak bi'e kafidir, 7.annederim. 

Hilmi; 1918 vılında İstanbul 
da doğmuştur. ·~Iüzik ö~renimi 
ne Ankara'da Devlet Konser· 
vatuarında baş:amış 1912 .. 43 
ders yılı yonunda Opeıa bö
lümünü başarı i"e bitirmi~tir. 

~leıuniyctini müteakip ilk 
olarak Mozarl'ın • Fig:ıronun 
Düğünihı nde Figaro ve Bart· 
ho'o. nizct'nin ·Carıncn. inde 
Es<'ami!lo, PuC'cini'nin .La Bo
heme. inde Co'lier. Dahi B~ .. 
ctho\•cn'in ·Fidelio• sunda 
Roceo rol l<'rini oynamıştır. 

l\!enıleketimize konser?er 
vermek üıere gelen ün lii Or· 
ke5tra Şefi Ikrmann Scherehin 
idaresindeki orkestranın ça ldı 
ğı Beethoven'in dokuJ.Uncu 
senfonisine Bass rnlist. oaralc 

CDe\'amı Sa: 4 Sü: 4 dıo ) 
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ALMANYA 

2-5-1954 PAZAR ' 
ANKARA 

8.28 Açıl~ n prOgram. 
8.30 .rı.ı. S. Ayarı haberler ve lıa

-ra raporu. 
8.45 Pazar •bahı mt'lodlltrl IPI). 
9.lO -ı·aylı aa:tlardan mtizlk: 

Yaylı sazlar lçln triptik (Pi. ı 
9.35 LAvta - kemençe - tanbur 

refaketlnde ~rıuıar Okuyan 
Fahriye Caner. 

9.S3 Salon orkestrası (Pi) 
10.10 Kadın acs •e 1>az toplulufu 
10.30 Karadeniz havaları. 
10.45 &ıatlndtı blldlrllectlc. 
11.00 Daldan dala. 

11.20 Snlm ÇaıJlayan. 
ll.40 Pau.r akcçl. 
12.10 A&ker "ati. 
12.~0 Yurttan .. -slrr. 
13.00 M. S. Ayarı 'fe haberler. 
13,IS T.ı.nınmış Amerikan caı:ıarı 

IPI), 
13.30 Öılle ıı•uıtffl. 
13.4.5 SN YJldır.ları: Paullette Rol

lln, Frankte Laine (Pli. 
14.00 Ha•a raponı, aktam proııra

mı Te kapanış. 

ıs.sa Açılış -re pro;-ram. 
17.00 Envrr Kapelman n arkadıo..ş-

ları. 

17.30 Radyo ile inglllrrr. 
17.4~ KUrdtlllılcukı\r fuİı. 
18.3t TUrkUler. 
18.4S Göniil Sô)'ltr, 
1!1.00 :M. S. Ayarı n h•b<rl~r. 

10.15 Tarıht.tn bir yaprak • 

19.20 Akşamın k\l~Uk konsrrı al 
Weber: Oberon uvenllril, b) 
•rı.chalkovakr: Hamlet tıuı~~ 

1 uvertllr, c:-ı Verdi: Alda o-
perasından marş Ye bale mıl
r.lğl (Pi). 

19.45 Necdet Var')! 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.30 Kısa apor haberleri. 
20-" İ•t~yln çalaııın. 
21.30 &rbest saat. 
21.45 Pille: atbllmti. 
22.00 Caı: ,.e dımı iPii. 
22.30 Sıt>elluıı: lkl•hnar f~s~ ;fl) 
22.45 M . s. A)"lrı -re h•tı~rıu. 
23.00 l'roeram •e kaııanıf. 

iSTANBUL 
10.57 Ac;tllş •e program. 
ıı .00 Belediye ııaztnuundan nak

len latanbul Belediye kon
ser-ratuarı konseri ıBaıı nıu 
ztğl). 

13.00 Haberler. 
13,15 su t.'aerlerl Nubar Tek)llJ 

ve Feyzi Arelan:ıll. 

13.30 Vlr•nadan lr.\i~·ilk ul•ler 
IPI). 

13.45 RIH Rlt. 
14.15 Dana n caz müziği (Ptı. 
14.40 Ne<·atı Başara n arkMJa~ları 
1$.00 Pnu.r koru;ert. a ):Slccoıa Pa-

l):anlnl •Keman konçcrt0&11• 
No: l ere m•Jün IPI). 

lŞ.30 Mülkiye F.cnlt ve Nurten 
Sürclaan. 

16.00 Unutuımıyan •lrtu<Y..tlar 
IPI). 

18.15 SeYllmı, s~.sler - Seollmlş 
farlctlar IPI) • 

16 40 Oda mUzl(tl Johannes Brams 
Yayll sazlar kuarteti op, 51 
No: :ı •kısımlar> Çalanlar : 

Semih Art:l'ŞO çe Alim Alnınt 
•Kemanlar> Paııayot Abacı 

•Vlyotonsch Cesare Ce.ratll
nı• •Vlyolonseh (Pl). 

17.00 Nf'rtlct Cici. 
17,30 Has.'\n l\luthıcaıı. 

17.45 Danı mu~liil !Pi). 
18.00 Okul - O(trf'ııcl aaatl. 
18.45 Karıfık hafit müzik (Pi). 
ıo.oo Haberler. 
lfl.15 KUc;Uk koro. 
19.45 Ne arzu telerııenl:ı: a) J. S . 

Bach. •Gavotto• b) Hu20 
Woıt. •İt.all&ll Seranadı• cı 
Granados. •İspanyol Dansı• 
d) P. Sdıubert, •Der Erlk.ö
nl;;• Ll.,d e ı E. Clı•brler. •N~ 
~il Mart• O OUenbach, 
•Hotrmanıı'dan Hlklyeler. 

ar)"I\ tPI), 
20.15 Hadyo gaı:eteal. 
20.30 Nadir Hilkat Çulha. 
20.50 Dunu du)dunur: m11? 
21.00 Ş«!hlrdc bu hatta. 
2115 Seviimi~ piyano parçaları 

•Ferdi Statzer•. 
21.30 Spor hab,,rlerl. 
21.45 Vecihe Dal')·aı, İzzettin Ötte 
22.00 Radyomuzda bir mlut:r nr 
22.10 Dlnıeylcl lstekttrl •'rilrk Mu 

&lkbh. 
22.45 Haberler. 
23.00 Proııramtar, 
,23.05 Oüzeı ııcslrr - gtııet melodi 

ler ı Pil. 
23.30 Dnns mıwJAI (PIJ. 
24.00 Kapanış. · 

İZ Mi R 
8..58 Açılış ve programlar 
il 00 Sevim Çağlayan ıözel Pi). 
'9.30 izmlrdc geçen hatta. 
9.40 OUzcı SC$lerdcn çnrkılar 

•TOrk muslklsl• ıPIJ . 
10 00 Kadın dlnleylcllcr için . 
10.15 MOzlkle tebessüm (Pi). 
10.30 izahlı TOrk muslklal. 
10.4.5 Ayhan Yılmnm'dan tClrklller 
l 1.15 l\.IUzlkll bir hlkl'ıye. 
ll.30 Oillcr Özgcçlt. 
12.00 Yayının sonu. 

*** 14 59 Açılış. 

15.00 Mürllvvct GUdüctl. 
ıs.:ıo na,1ıcn proııramıann uıkdl· 

mı. 
15.25 J-'rnnı: U!har'dan Iılclorlllcr 

ve Ernn Sac-le (Pi ) 
ıs 45 TUrkOJer <Pi). 
16.'15 'l'rlo'lar<ıan dans m~lodllerl 

(Pi), 
20.30 Bizin lçlıısc<;tlk •TUrk mu

klsl•. 
17.15 Küban orkcıtrnlarıodaıı tan 

ı:olar (Pi) . 

17.30 Ziyaretinize celen ııt:ıkıar 

Chopln : Polonnlse \'e ı::~ıc-a
rolle. 

17.45 Radyo )'Urt turkOlerl korosu 
18.15 Danııedellm (Pi). 
18 40 Servet Canda, . 
lll.00 Haberler. 
10.15 Hlcnr; taslı, 

20.00 Yma Suınac'tlan iki mcıod. 
(Pi), 

20 05 Radyo - BPOr 
20.15 Radyo g azdw. 
20.30 sızın tein scçUk •Trük mu

sikisi• (Pi). 
21 00 Snnnt dllııyıunndnn h:-b~rler 
21.10 Alrnrdoonla hnrtt melodiler 

Çatnntnr · Ollrscl Gönenden 
•Akordeon" Abl Pnrd\) •ııl
tan. 

21 .20 Harır ,nrkılar ve elana rullı.1-
AI IPI), 

21 .40 0)'\lll havaları. 
21.5 Yarınki pro:ıram. 
22,00 Kemal l\!ısırlı. 

2230 Y11yının sonu. 

TEKNiK ONiVERSiTESi 
20.15 Acı!ış •e Türk musıtıaı. 
20.45 Haftalık 11rogramın takdimi. 
20~0 n. Strausı.: •PUi Eulen~ple• 

gel'ln Şen Maceralaru. 
21.0S Auber: •Siyah Domino• uYer 

türü. 
21.12 Lchar: Vals ve uvertllrll'r: 

a) •ClnG~ne aşkı• uvertUrO. 
b) •Şen Duh uvertOrll c) 

Eva'dan Yala. 

21.33 Kalman: Operetlerden tan
ı.ezı. 

21.42 Joh. Strauaıı. •Sanatkl'ır Ha 
yatıı Yala. 

2L50 Soprano Ernn Sne.k'tan şar
kılar 

22 01) Proııram \"C kapanış. 
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7.28 Açılış •e program, 
7.30 OOnaydın (Pl). 
'1.45 Haberler ve hnvn rap0ru 
8.00 Kamı!\ sabah müziği IPI). 
8 30 Vala ,.e tan::;o prograrrıı IPI) 
8.4.S Vılcl1dllmnzn çalıştırııhm. 
il 00 Ollnlln pragramı vıı kapnn 

Jl~8 Atllıf ve r.roııram. 
12.0 Aakn saati. 
J2.20 Ttlrk ltahramanhğı. 
J2.30 Mun!lı\ Mukadder Atnlı:an. 
13.00 ıı S. A1-nrı ve haberler. 
13.15 Andre Cogtelaııetv. orkcatrtı 

çalı)'Or (Pi) , 

13.30 Ö;lle çaEete~ı. 20.30 Rad)'o ııcntonl o:kt'stri\lil. He)' 
13.45 2 pl;ano Ue C'.&Z müzlltl (Pi.) l mo ı:aubcr ldarealndc a) 
14.00 Hava raponı, akşam pr<1:;- \. Bach: Ikl kemanı l:onçerto&U 

ramı •e l:aparıış. ı Re minör) ııoll.stıer Nı!Odet *** Atat, Yüksel Bakan b) Mo-
lG.58 Açılış nı program. zart: F.tgaro'nun d.!"..:ııtı '>· 
J7.00 l.cTrnt Agralı ve artad~la- pc-nıı;ından bir ar)·n, Donizo::t-

rından dans mllzlıll tPl). tı: Lucla dl Lammerınn o-
17.30 Serb~L c:ıat. pera.;ından bir arya, Verdi'. 
17.45 Solmaz Dölen - Ziya 'Tt.ş- ·rravlata ,opera&ından bir ar-

kent. 
18,00 Chopln'dl'n seçme Pllrça!ıır ya, Sollst: Mttaucz Oôkmt'n , 

ıPI.) Verdı: Tatıın kudreti uver-
18.15 Köyün B&atl, türti, 
18.30 Yurttan ıuıer. 21 15 Rad>O lıaftnsı. 
19.00 M. s .. Ayarı v halJnlrr. 21.:ıo Cenlye Ceyhun. 
19.15 Tarlhtl'n bir Y!\Jıraı:. 22.00 St'rbcst saat. 
19.20 Schub<·rt: ImromptJltr \8 22.15 Stan Ktnton orkebtruı ile 

(;lıt-plıı: Etudler (Pi ı. yarım &aat (Pi), 
19.43 Kir.atlı: 'l'tlrk m1izljı, 22.45 M. S. Ayarı ve habt'rler. 

20.15 Radyo ı;auıeaı . 23.00 Pro:;ram ve kapanış. 

iSTANBUL 
12.57 Açılı, •e vroııram. 
13.00 Haberler. 
13.15 Dans milr.l~t IPI), 
13.30 Ahmet Oıtiln. 
14.00 Webcr'den iti unrtür ·~ur· 

l&nthe •e Obt'rorn (Pi). 
14.20 oııı~ı-ren OU.-rmll. 
14 45 Harır f&rkılar ·~yler<'nler: 

Rose A•rll Ye IUııa Ko:ıt;> 
IPI). 

15.00 Kapanrf. 

*** !8.00 Ar,rlış ve ııatkı Derman ta-
sıı heyeti. 

18.30 İnglllZ<'e dera. 
18.45 İbrahlmol Sıııaz •e arkadaş· 

ları. 
19.00 Habtrler. 
l!l.15 Radife Erlrn. 
19.45 Pltık ceçldl •) w. A. Mourt 

•İdomrııe0> u .. erttırfl b) R, 
Waııner, •Trtaııan ıınd isoı
de• operasından Aşk ÖlümU. 
1') P'. Schut>ert: •İm]lrom
tueı op. 60 No: 2 d) W. A. 

Mozart, •Sihirli Fltlb arya 
e) P•ıı•nlnl - Llszt •La C'r.m 
paneli&• t) N. Rlmıtt - Kor
..ır.or, •Altın Horaz> opera
sıııdan •Dllğfın alayı., 

20.15 Radyo gav.ı.test, 

20.30 Kı.s:ı. şehir haberleri. 
20.35 Perihan Süzert. 
:ıı.oo Komı}ma. 
21.10 Kini Karaca. 
21.30 Sonat J. :S. Barh ::!onat No: 

4 Çalanlar: Kimli Sekerkı
ran •Ehlt. Erglcan Saydam 
•Piyano•. 

21.45 Spor hashlhallerı. 
22.00 Saime sınan. 
22.30 II&dlye öıoııen re ark&da.J

ıarı. 

22.~ Haberler. 
:ı3.00 Kambiyo - Bor~ ,. prograın 

ıar. 
23.07 os.ns mlldlil (Pi). 
23.20 Dinleylr.l istekleri •t:Jüı.!k 

Batı mllE.lğh. 
24.00 Kapanış. 

i Z Mi R 
15 S8 Açılış Ye por;ram, 
J6.ŞO Oilzln Erı;lln - AIAettln Ştn 

so7. 
18.30 Harır melodiler ı Pil 
lG.4.S Zeki O''"\IZ'dan tllrkQler 
ı 7.15 Başlıca progrnmlartL Ukdl

ml, 
17.20 Tanmmış l"ıC$tekAr!ar a) Be

etho\'en: Keman Ye piyano ~"O 
natı. •Kreutzcr Suıı:ıı. (Pli. 

17.50 511,,lln 'l'aşsöken. 

18.10 Zaralı t.c:ındcr'tlcn harır ~ar 
kılar tPlı 

18.25 Sartılnr ıPll. 
18.4.S Atnt(lrk saati. 
18~5 Mnrşlnr IPI). 

19.00 Haberler. 
19.15 Rad,·o erkı.kler fnlı. 
20.00 l{eman Ye piyano ile ıUzcı 

melodiler· IPI). 

20.10 SchlrMn kfiçllk lı•l>trltr. 
20.15 Radyo ıınetcsl. 
20.30 fladyotorılk piyes. 
21.1.S '\:atnız 6&2larıa mtlzlk (Öı~ı 

PJ>. 
21.30 Çocuk cılltımı ı:aııll . 
21.40 Çe~ırıı ı.ırkP.stralardan raz 

müziği (Pi), 

21.S Dorsa ve yarınki progr:ıtn. 

22.00 Fahri Kr.,.aıa. 
22.:ıo Yayıııııı · sonu. 

TEKNiK ONiVERSiTESi 
20.15 Açllış ve pro;ıram. 21.08 Mozart: Sol majör, 3 Nu llı 
20. 16 necthovcn: La maJ.Sr. 7. Keman konçertosu. 

Senfoni. 21 .33 Grıcg. La mlnOr, piyano kon 
20.52 Brahma •Haydıı'ın utr r.:- çertosu. • 

mı üzerine varyasyonlar• . 22.00 Program ve kapan~. 
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7 28 Antış ve proı;rnm. 
7.30 Gllnnydııı (Pi). 
7 .45 llnbcrler ve havn ra11onı , 
s.oo Knrıııa sabah mtızıı;ı (Pil. 
S.30 Şarkı ve dıına ptoı;ramı (Pi) 
9 00 Oimün Prrvramı ve knpaııış. 

*** 'il 58 Açılış ve program. 
12.00 Asker snıı. 
12.:ıo S:adl noŞScs. 

13.00 M . $ . Ayarı \'t' hnbrr!rr 
13.15 Radyo salon orlı:eıtrıı\I Se-

<lad F.dlz idaresinde n) Lauı
pa Güneşli ııtıneyde. lı) 

D•orak: Htlmoreak, c) Iıossl 
melodi, d) Thomas: Mı:;noıı 

operasından cnır'atı vo 11"'
-rot. el Zlchrer Vlynna kı7-
lan •Vak>. 

13.30 Öı'!te gazetesi 
13.45 Rad70 rıalon orkestrasının 

deTamı. 

h.00 Hnvn raponı . nk~m proııra
mı ve kapanış. 

*** 16.58 Açılı, , ,e proı::rnm. 

17.00 Oda mOrJtı konııerl Moı-.ıırt 1 
Sol mlıı/lr kunrtetı (Plj. ' 

li.30 Radyo ile İngilizce. 
17 45 l\fuall!i. Amcı • Sevlın Erdi • 

GOııül Akıncı'dıın beraber 
~rkılnr. 

18.10 Beraber türkUler. 
18.30 Dinleyici ile hasbıhal. 

18.40 Yaşar OUvt>nlr \'I! arkadaşın 
rından dam; rnllzlıtl. 

19.00 M. s. A)·arı ve haberler. 
l!l.15 rarlhten bir )-apmk 
Jll.20 l'\eYln Demlrdöven. 
ııı .~ Dini Ahl!kl musahabe 
Jll.5.5 Yaylı tanbur taktimi (PJ) 
20.00 vırtüoz:ar tPI). 
20.15 Radyo gr.?.ttrsı. 

20.30 Yeg(ıh fııslı. 
21 .00 Temstı: 
22.00 Emnl)'f't ıaatı. 

22.15 Sa~ eııerlerl. (M.ıazze.z OU· 
u-.ı - Ali Demir). 

22 30 Lt.tlıı Amerika dans orkest
raları IP.I). 

22.•s :1.1. S . Aran •e hnl>uler, 
23.00 Pro;,,rnıu n: k•ımnrş. 

iSTANBU L 
12~7 

13.00 
13.15 
13.30 

14.00 

14 20 

Açılış ve proeram. 
Haberler. 

Daruı müziği (Pi). 
A7ten Anlı:an ve Kasım 1). 
nal. 
KOçük ôı'.lle konseri Ctsar 
Franck Senfonik Va·~ıuvon
IAr (Pil. 
Nlı:ltr Ulı•rrl'r, 

14.45 Hafit prkılar (Pi). 
15.00 Kapanış. 
18.00 Açılı, ve dans mUzljtl (Pi). 
18.20 Konuşma . 

18.30 M~mleket hanııırı ses -re saz 
Birliği. 

10.00 llabcrlcr. 
l? ıs Ka~ık akşam mOzJlll IPI) . 
19.30 Kf'man melodileri. •Yılmaz 

F.mlr~l11• a) C M. voıı Wc
ber cValsa dlh·et• P S.'!ı•lbl'.rt 

•.Moment - Musicale• 
19.45 Radyo lııceaaz heyeti cSuzl

nlk•. 
20.15 Radyo ı;autesl. 
20.35 Kllçük orkestra İdare eden: 

Orhan Burar. 
20.50 Hcpltn!z!n saati 
21.00 Şükran Öztr. 
21.30 Şiir dün}amız. 
21.40 Salih Dl>.t'f. 
22.00 Semt sem\ İstanbul. 

22.10 Piyano dünyasında ı;czlntl-
ler •Cemal neşıt Rep. 

22.30 Selma KöprOlü. 
22.45 Habertı-r. 

23 00 Kaınblyo - Borsa Ye pr~ram 
tar, 

23 07 Dans nıtlzljll (Pi) . 
23.30 Caz aaaU •Grne Krupa or

kestrası• (Pi). 
23.45 llatlf ~rkılar •Sörıı,-en: \·le 

Damone• (Pi). 
24 00 Kaııaııış. 

i Z Mi R 
ısp~8 Açılış ve program. 
16.00 Durmuş "\'uıcıoıllu'tıdan tilr 

küler. 
lG.~O Sevilen Alman melodlltrl 

IPI), 
IG.45 Kerim iını - Salbe K!lçük

c.ıılulları. 
17 15 B-.1ıca proııramların takdi

mi. 
J7.20 a) Mozart: "taylı ııa:r.tar için 

Sereııad, b) R. Stra11sa: cT!ll 
F.uleusplecels•, .untonllc tılr, 

17.50 C11n Akşit eöylüyor (Öul PIJ 
111.20 Birkaç güzel melO<ll ı Pli. 
IB.30 7.eybekler. 
lll.45 Çiftçinin aaau. 
18.55 Köy hanıan. 

10 00 Habe?IH. 
10.1s Kl:\allt Tı!rlı: musikisi korÖgu 

tözel Pi), 
Hl 45 Hatır mr.lodllcr IPI). 
Jll.$5 Kl\me sav. eserleri, 
20.10 Şehirden kllçOk lııtbc-rler. 
20.ıs Radyo eavetesl. 
20.30 Şarkıların maet'rası. 
21 00 SelAbatUn Özgü. 
:ıı .20 Chopln: Berceuae n Nochır 

lif'. 

21.l!O lılge mltoloJlal. 
21.40 Şecna\Un Tanyerll'den tıırk 

çr. tangolar IPI). 
21.~ Borsa Ye yarınki program. 
:22.00 Güler Öq;eçıt. 
22.30 Yarının _sonu. 

TEKNiK üNIVERSiTESi 
20.15 Açılış -re Turk muşlkisl. 
20.45 Program. 
20.4G Jo'ranı;ı:ıı openı.tarında arvıılar. 
21.10 Jıoı;sını: •Hırsız Salua:an• 

unrtUrO. 

21.19 Ttnor Marlo Lan1.a'dan O
pera aryaları. 

21.30 Rachmanınoff: Do minör, 2 
No. lu piyano konc;ertoau. 

22.05 Prnııram •e kapanış. 
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ANKARA 
7.29 Açılış •e pro;ıram. 
7.30 Oünaydın (Pi). 
7.45 Haberler V<' ha.-a TA!K'nl. 
il.DO Karma eabah mflZJ!t:I (Pi). 
8.30 Sabah ne;cs• f Pi). 
9.00 Ollnün pr0>,;ıamı \'f! kapanış. 

*** l 1..53 Ac;ılış ve ,,~r,~ram. 
l~.00 Asker anau. 
l~.30 Behiye Ak;ıoy. 

13,00 M. s . A)·.ırı ve hal>ntrr. 
13 ı5 Radyo Mllon orkf'alr~ı "İlhan 

Özııoy ldarcatnde a) Anııwıı: 
ı n vano •ıerenn t • b ı :l.fascng 
ııl: Ca,·allcrla RuaUcnna o
perasından fantazl, cJ Wo
hanka: Pransız valsi, el) liac 
hmanrı. llomans. 

13.30 Öğle P,2'.c.tesl. 
J3.45 Radyo salon orkestrasının 

devamı. 

14,0 'Jtavn raporu. akşam progra
mı ve kapanı~. 

*** 16.$8 Açılış ve prcızram. 
17.00 Xavlcr Cugat, Olcnn l\.llller 

!Pi) . 
17.30 Radyo Ilı: lnıı:lllzcc. 

17.45 &mabat Rr:ıökmen - ismet 
Uj!urlu - Nermin Vural 
Mustafa Sağ)'atar'dın bera
bn prkılar. 

18.00 ,Mediha P:dan. 
18.15 Köyün saati, 
111.30 Yurttan ııeı.ler. 
19.00 M . :8. Ayarı •·e haberler. 
19.15 Tarlhteıı bir yaprak. 
19.20 Gerchwln : Parlııte bir Amert 

kalı ve Platon: Piyano -re or 
kestra için koııçerto (Pi) 

19 .. -.o Muzaffer İtkar. 
20.15 ııncır;ı ı;nreteaı . 

20.30 Genç &eblerln geçidi. 
21 ıs Hepimizin 681111. 

21 .30 nach: Solo keman için ra 
minör partltn. Çalan ilhan 
Özaoy. 

21 55 Hartr şıırkılar (Pi). 
22 00 Serbest ena t. 
22.15 Yeni m Uztk konseri Copp

land • Kırlar ersnest •e Jac
surs lbe rt : l'IUt konçertosu 
(Pi.) 

22 45 M S. Ayarı ve lıaberlcr. 

23.00 Proı;ram 1-·e kapanı,. 

i STAN BU L 
12.57 Açılı• ve program. 
13.00 Hn~rıer. 

Dnns mhzlltl 1Pl J. 
lelı\hat Pnnı. 

.tııd>u salon ork.,~t.rnsı l:on
acrt idare eden : :>cıulıı '\r1:r
OO D) Bııtrc (La Bohemll'nlle 
CUvcrUlrü) b) O. t!<'h;ırkcr
bıftty •Afk Hı\tıralaru el c. 
ıı.ı. Zlehre.r •Viyana Hcm;ch
rlsh (vnla) d) Y. Krelıı •Ro• 
men Melodllerh . 

14.30 Saz cse,rlcrl <Pi) 
14 .~ Karışık hafit nıllzlk (PL) 
15.00 Kapanış. .... 
18.00 Açll~ Te '1ıno Roul (Pi). 
18.15 Coştun Kardeşler. 

18.30 Faruk Akel ve arkadaftnrı. 

19.oO Haberler. 
19.15 Rad)'O k{lmc fasıl lıeyetı 

•HlcazkAr•. 
19.:iO Yakın tarihten bir sahife. 
20 00 Vlyolons~I melodileri (Pi). 
20.15 Radyo gar ctcsl. 
20.30 Kısa oc.hlr hAberlerl. 
20.35 Rııdyı> tlyatrosıı Çöp çntıı.n 

bö)·le çntmış - Yazan : Ab:lıır 
rahman Valay, 

21.2.5 Karıoık haıır mllzlk (Pi ı. 
21 .40 Ekrem Kongar. 
22.10 Milli 'J'enuUt btrlll'ıl aduııı 

konuşm:ı. 
22.20 Mü?flde Şener. 
22.4.5 Haberler. 
23.00 'Kambiyo - Borsa n ı>ro:ram 

lar. 
23.07 Danı ve CAZ müziği IPI) . 
23.30 OOnlimüzün müv.lğl. Bola 

Bartot Keman ton~crtorn 
(Pi). 

24.00 Kapanış. 

i Z Mi R 
15.SS Açılış "" ı>rogra m. 
Jll.00 nadire Erten (Özel Pli, 
16.30 Predd7 Martın orke.slrasın-

dnn dans mOzliU ve dana f&r 
kılan (l'I.) 

lG.45 Radyo yurt tOrktllerı koro• 
BU, 

17.15 nnıtıca programların takdl· 
mı. 

17.20 MOrOnet OOdllcü. 
17.50 Smronlk konser Moxıırt: Sol 

Minör srntonl, No. 40 IPI), 
18.J5 e<ıtamban taslı 
J!I 00 Haberler. 
19 15 İ&met Çetlnscl. 

• 19.30 lllr dergi aııyoruz. 

10. 40 Dtskott'{;lnlz için blrlıaç )'e· 
ııl ıılAk. 

19~5 Mnrt1' AmnU'den •Keman 
ııoloları•. 

20.10 Ş(ıhlrden lc:Uçük haberler. 
20.ı5 Radyo gazetesı. 

20.30 Yotnız 1111Zlarla müzik (Ö
r.el Pi), 

20.45 &rbest Eaııt. 
20.55 Nc;'ell Fransız ~kılan 

(Pi), 

21.00 l'.adyon11n mllzlkll bllmecesl 
22.20 Spor bOlk,nl, bon:n •e yann 

ki program. 
22.30 Yayının sonu. 

TEKNİK ONiVERSiTESi 
20.IS Ac:ılış •e opera proı;ramı. rerdellk opera. 

R<l&Sıııı: •Sevil Berberi> - 2 22.35 Proçram •·e kapanış. 

6-5-1954 PERŞEltlBE 
ANKARA 

'7.28 A~Uış Yf! procram. 
7.30 Ollnaydın (PJ), 
7.~ Habf'rler ~e hava raporu. 
8.00 Karma &ahalı miı~llll (Pi), 

(Pi). 
9.00 OUntln ııro;ıramı ve kapanı,. 

*** 
11 58 Açılış •e vroı;ram. 
12.00 Asker saati. 
12.20 Or<lndan haberler 
12.30 Se-rlm Tan Orek. 
13.0 M. 8. Ayarı n haberler. 
13.15 Radyo ı;aton orkestrası Se

d.ad Ediz tdareslııde a) suı-

11nn: Fantazl, b) Bccce: Sl
Y!lya Serenadı . c) Rubıuate

ını Toreador -re Endillüı. dl 
Strauss: GOzel Mut Tuna 
•Vals>. 

13.30 Öğle gazetnl. 
13.~ Radro uıon orkcııtrasının 

dnamı. 

14.00 Hava raporu, akşam proı;ra

mı n kapauış 

*** HS.$8 Açılış Yeprugram. 
17.00 Geııçlertıı bctiencııııı pll'ıklar. 

17.30 Ulviye Hrklmcl - Solmaz Dö 
len - Gül Batlt • ı.tuataCa 
Seyran'dan beraber şarkılar 

17.45 Serbest saat. 
18.00 Operet sevenler şaatl, IPI), 
18.20 Clrte fasıl: Suttaııt)·eı;nh -

YegAh !aslı. 
19.00 M. S . A~·arı •e lıaberlrr. 

111.15 Tarihten bir yı.prak 

19.20 Ttirkültr. 
19.45 Dini - aıılAltl musahab«ı. 
19.5.5 Taksim (Pi), 
20.00 Çaplı triosundan acTllmlf 

melodiler. 
20.15 Radro ı;azeteai. 
20.30 Nesrin Akçan. 
20.45 Piyano ıle Tiirk milzl~I Oku 

yan: :-leTln Ocmlrdöven ı•ı
yanoda: 1'1hal Erkutun. 

21.0 Kahramanlar geçtror 
21.IS Mar\l]ar (Pi). 
21.30 t-\por ııa7ctesl. 
21.45 ~n Altan. 
22.00 Serbeııt ı.aat. 
22.15 Operaya davet. 
22,~ M. S. Ayarı n ht.buler. 

23.00 Proııram •·e kapanıf. 

ISTANBUL 
12.57 Aı;ılış le program. 
13.00 Haberler. 
13.15 Kenıan ır.elodllerl Çalan: Vl 

yolonlat l'red Garden (PIJ. 
13.30 Sabile Tur. 
14.00 Sevllmlf orkeat.ra parçaları 

a) Otta Nle.oıaı •Wlndsor'lın 

~n Kadınları• U•crtür b) 
JUcbard waınu cUçan noı
landalı• (Pi. 

14.20 Şarkılar. 
14.45 'l'Ork(e dıms parçaları (Pi). 
15.00 Kapı nış. ,.. .... 
18.00 Açılı~ n ıUrkültr Azize To

zcm. 
18.20 Ziraat ıaatı . 

18.30 CelM inct'den ICTdlllıılz şar 
kılar. 

19,00 Habcrltr. 

19.15 Herkes için m07.lk !Pi). 
19.30 Vlyoıonlat Darvaş. 

19.4.5 İleri Tilrk mualklat konıer-
vatuarı ClrmcAI programı. 

20.15 Radyo ı;:azeıesı. 

20.30 Kuıa şehir haberleri. 
20.35 cıaude Otıbussy 1maı:e1ar 

\Pi). 
20.50 Dünyada bu harta . 
21.00 Safiye Art•. 
:ıı.30 Sevdikleri tıkralar. 

21.40 l:mztk mecmuası. 
23.00 Muzarter Birtan. 
22.30 Büyüt vlrtuozlar •Lcon Oo

~nı - Obu.. (Pi). 
22.45 Haberler. 
23.oo Kambiyo - Boraa -re pr~ram 

lar. 
23.07 Karışık hatır şarkılar !Pl) . 
23."ılJ Dans ve caz müziği IPI). 
24.00 Kapanış. 

i ZMi R 
15 sa Açılış ve program. 
111.00 Zeybı-kltr. 
111.15 Oç cOzel ıı~ IPI). 
16.2.5 Alı\ettln Senııo7. 
16.45 Meşhur or tcstralardan dans 

müzlftl IPI), 
17.JS Başlıca pro;,r.ımların takdimi 
17.20 Güzin Erglln. 
17.40 Napoııteıı tarkllar (PIJ. 
17.50 Radyo yurt tllrkülerl korosu 
18.20 Konuşma. 
18.30 Kemal l\!ıaırlı . 
19.00 Haberler. 
l!J.15 Piyano mıısııcısı ÇAian: Mlh 

ter Çelebi. 
19;35 Bralıına'ın iki Macar danı 

( Pl). 
19.40 lzmlr Türk mualkal cemiyeti 
20.10 Şehirden tllı:-ük habt'rlcr. 
20.15 Radyo e:ar:etesl . 
20.30 Ahmet Sense:;'den tllrküle: 

20.50 Spora dair. 

21.00 Şansımızı deneyelim. 
21~5 Operada yarım saat. 
21.ss non:n ve yarınki program 
22,00 Suzan Yaman. 
22.30 Yayının ııomı. 

TEKNİ K üNiVERSiTESi 
20.15 Açılış ve TUrk mualklsl. 

20.45 Proçram. 
20.46 Tscbaıkowsk)' : 4 No lu cMo

zartlanı• silltl. 

21.07 Dvorat : Sol mııJl!r, 4. Ben· 
!onl. 

21 ,41 Mendelssohn~ Re minör, 2 
No. 111 plrano konçertosu. 

22.05 Pro:;ram ve kapanış. 

7 • 5 • J 954 CllillA 
ANKARA 

?.30 Açılış ve pr~ram 
7.3.5 Kuran-ı kerim. 
?.45 Haberler Te h.a•a raııonı. 
8.00 Karma sabah mOzlill IPI). 
8.30 Hafit müElk proı;ramında: 

Percy Fallh orkeatrau (Pi.) 
9 .00 GUnOn programı fC kapanış. 

*** ll.58 Açtlış ve proııram. 
12.00 Aaker aantl, 

J2.30 Cevriye Ceyhun. 
13 00 M. 8 Ayarı TC habcrlu. 
13.15 J1Adyo 1111ıon orkeııtnısı il-

han Öz.ııoy idaresinde .ı • 
Flotow: Martha operasından 
ıant.aEl. 2 - Mlchlels: ÇardaŞ, 
:ı - Osbclt: Giln~lm, 4 • 
Ncumann : oavut. 

l 3.30 Öilo gazetesi, 
13,4.5 Radyo a:ııon orkestrasının 

denmı. 
14.00 JJ.\vn rnponı, altıam proı:ra

mı -re karıanış. 

*** 16.58 Açılış n program. 

17.00 Plkret U#\lrlu - Zebra KUçOI: 
ten fllrkılar. 

17.15 Film 71Jdızları geç'AI (Pi). 
17 .4.5 Küme faali. 
18.15 Köyün saati 

18.30 Yurtnn •esler. 

J9.00 :u. s. Aya, ı n haberler, 
19,15 Tarihten bir yaprak. 
10.20 A&uma:ı Arııun. 

19.40 Bu .ıerenln türkUsO• 
ıo.oo Sıdıka Qandarlı'dan dana 

şarkıları. 

20 .. 15 RadN caretuı. 
20.30 nau EnatrUınanıartıe Türk 

müzl/ll. 
2J.OO Slyast 1Mnal 
21.15 Ohedlnl: :Konçcrtllnt parça· 

l3r (Pl). 

21.30 Tarihimizden ııcçme fıkralar. 
21.40 Yeni dans ptüıan. 
22.00 Sttbat c:ıaı 
22.ls ıı.ıuall llA\ltadder Atabtı. 
22.4.5 ıı. s. }yan Te haberi~. 
23.00 Proram -re knpanış. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış .-e pro;ıram. 
13.00 Haberler. 
13.ı5 Daruı mO,.lğl IPl), 

Arife EdlboCIU. 
14.00 Karııayat ıııelodllcrı •Pcrey 

Falth orıı:estra.&h (PIJ, 
14.20 Mustafa Kovaııcı. 
14.45 Jo'Um yıldızları •Dortı Davı 

(Pi). 
15 00 Kapanış. ..... 
18 00 Açıtı5 ,.,. hatif şarkılar •Süy-

ıeyen: Rfne Caroı. (Pi) . 
IS.15 Haııao Tunç. 
18.30 Konuşma. • 
18.40 Metımtt l:kten ,.c arkadaııa

rı . 

19.00 Haberler. 
ID.15 !'.le..şhur orkestralar - nıcşhıır 

eeııu Camllle Salnt - ::;&tnır 

Senfoni l'o : 3 op. i8 •do mi 
nör> •Orıılu Sentonh Çalan: 
Charlt~ Münci\ td.. New Yorı.: 
Jo'llirmonllt ~enronl ork. Orıı 

aoto· Nlu Bergcr. 
20.00 GeTdct Çağla, Vecihe Daryal . 

Mesut Cemil •e SadetUn He 
J)l'r. 

:ıo. t5 Radyo ı;ncıesı. 

20.30 Kısıı ı,eblr haberleri . 
20.35 Mustafa ~ağlar. 

,20.50 Şı.hlrdcn şehlre. 
21.00 nartanııı styaal icmali. 
21.151 Radyo ı:taslk Tiirk mualkl-

al tophıhıl!ıı. 
22.00 Konupna. 
22.10 Soıın. ı,udwtg •an Btctlıo

Yt'n gonat •re majör• Çıııaıı 
tar; Allm Al.ırıat cKenıan• 

F.rıı,lcaıı Saydam •Piyano•. 

22~ıo Cnz •<''·t'nterın aaatl <PIJ. 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo - Borıa •e proı;;r"m 

lar. 
23.trı Dana mU:r.Jtl ıPI). 
23.30 OJ>t.'ra saati (Pi), 
24.00 Kapanış. 

İZ Mi R 
15!>8 .... çılış n l>ro:;ram. 
111.00 Mualla Aracı .Oyluyor (Öztl 

Pi). 
IG,20 Debusı;y: •The Chll<lreıı'a 

Corrıer• süiti (Pi) . 
16.40 Kerim ileri. C 
17.00 Medlrıı;rr Karde~lerden harıı 

melodiler ıPI). 

17.15 Ba~lıca vroaramtarın takdimi 
17.20 Gençler konu~u}·or. 
17 30 ·rurkiller IPI) . 
18.00 Vtneent Lopez orktslr&!ın-

dan danı mUzlğl ,.e cıaııı 

~ark ıları (Pi,) 

18.15 Segllh faslı . 
lll.00 H.ıberler. 
J9.15 Ml\z1k dllnyasınd11n s~lt'r. 
19.45 Suzan Ta.şıöktn. 
20 ıo Şehirden l:llçUk :ıaberll'r. 

20.ıs Radyo ga:ı.etesl. 
20.30 İtmet Yazar. 
21.00 Hattanın siyasi ıc:nall. 
21.15 Ntmet Oyuz -re '.Mükerrem 

D•ydan'dan beraor'r türltuler 
21 .45 Eıılencell fıkralar. 

21.55 Boraa ve yarınki pr;:::•am. 
22.00 Fahri Ka,.aıa. 

22.30 Yayının soııu. 

TEKNiK ONiVERSiTESi 
20.15 .Açıl~ Ye hablı müzik Tak

dim eden: Ömer Umar Eser
.ter: 1 - Beethoven: •Corlo
ıamıs• UYerıurü. Op 62 2 -
Bcıthovcn: MI bemol majör, 

5. Piyano konçertosu, Op, n 
3 - Schmnıınn: Si bemol 

majör, ı . Senfoni. Op., U. 

22.00 Pro;ram Ye kapanış. 

B-5-1954 ClllflARTESİ 

ANKARA 
7.28 Açılış ve prQGram. 
7 30 Gunaydın (Pi). 
7.45 Habt'rler ve bava raporu, 
8 oo Karma sablıh mGzıııı (Pi) . 
8 .30 Tachalko.,.'fkf: Uyu;an gU:ıel 

bale mozıcı. De Falla: :Oç 
kö~cll (Nlpka ıısüttl (Pi). 

9.00 Gürılln proı;;ramı •·e kapanış. 

*** J2.00 Asker saati. 
11.58 Açılış ve pro::ram. 
12.30 Ne-rın Demlrdüven. 
13.00 :.ı. S . Ayarı ve haberler. 
13.15 Ei!lenctll tatil mül\lıll (Pi) 
J3.30 Öğle gazetesi. 
13.45 Pl)'ano ile Türk müziği Olm 

yan : Fahriye Canl'r Pi:ı--anoda 
Muattar: o nncrl. 

14.00 Radyo bağlama takımı. 

14.20 Rlyasctlcunıhur armoni mı· 

r.ıkaaı. 

ı).oo Kayıp mektupları, hava rh
poru, nk,am programı ,.e k.n-

panış. 

*** 16.58 Açılış ,.e pr~ram. 

17.00 Radyo çocuk saati. 
18.00 Jllcazlt'rr taslı. 
18.40 Radyo ile İn:;ııızce. 
18 55 Size iki plflk çalıyonız. 
10.00 M. S . Ayarı ve hab<ırler . 
ID.15 Tarihten bir yaprak. 
JD.20 Mendc>lssohn. Plra:n kon-

çcl'tOS\ı &Ol minör. Mendels 
sohn: Bir )-S:t gecesi rüyas•.ıı 
dan &eheno (Pi). 

ıo 45 lllallye veklleU saati. 
20.00 Lled'ler (Pi ). 
20.15 Rad)•o ga7.etest. 
20.30 Kısa spor haberleri. 
20.3.5 Sadi Ho;ses. 
21 00 Hatta sonu sohbeti 
21 15 Hatt.n &Onu programı 
22 4.5 ıı.t. B. Ayarı ve lıııbcrıer. 
23.00 Etılcnee yerlerini ı;e7Jycruz. 
23.45 Proııra m ve kapanış. 

iS T A N BU L 
J2.57 Açılış ve program. 
13.00 Haberler. 
13.15 AIAettln Yavaşça. 
13.45 Salon ork('Strası konseri 
14.15 Dana mü7Ji;l (Pi. 
14.30 Nubar Telı:.ya.7 - Fevzi Aslan 

gll. 
14.50 Hattanın proı;ramı • 
15 00 Muall!l Yakar. 
15.15 Oaz muzı:ı. 
15.30 Şarkılar. 
uı.oo Olt.nrlst Vlcentc Gomez (Pl). 
16.15 Suzan OUnn. 
lG.45 Hafit .-rkılar (Pi). 
17.00 Kadınlar fasıl heyeti. 
J7.40 Kayıp mektupları. 
J7.45 Oüçmez ,kardeşler. 

18.00 Necdet Koyutürk 
18.2.5 Bale uılıııelerlndcn (Pi). 

18.40 Şl\kril Tımar Te arl:adaşları. 
19.00 Haberler. 
19.15 Zdd Alllreıı. 
19.45 vı,-oıonlat uans wıııc:. 
20.00 Llılkn Karabey 
20.15 Radyo ;azetest. 
20.30 Kısa fehlr haberltrl. 
20.35 Ot><'l'Ct dllnyasınd:ın •Ph. 
20.60 Konuşma 
21.00 Mefharet Yıldtnm. 
21.20 Olnlcylcl istekleri •Hnfıt Ba-

tı müziği>. 
22.00 irtn n DoQ:ruıöz. 
22.30 neyaz perdeden mUz!iı: i l'l). 
22.~ Haberler. 
23 .00 Kambiyo • Dona \O p:o:;rıım 

lar. 
23.07 Gaz m\lzlğl (Pl.l 
24.0 Kapanı, • 

1 Z Mi R 
H.58 Açılış 'l'C prcıcram. 

15.00 Osman Türen'den türktlln. 
15.30 Hnftaııın ııonu lı:.onaerı dnllda 

bir 
16.0 KüçOk dlnlcrtcllerle başbn$D. 
l 6.4.5 ııa,ııea procramtarın tllkıllCll 
16.50 nadyo kadınlar faslı. 

J7.35 ilç dt#lflk dana (Pi), 
17.45 I?adyo )'Urt tllıkülcrt 
18.JS Safiye AyUI söylOJor {Pi). 
18.30 Nl;a,.;I F.rdr,n orkestraaı 

J9.00 Haberler. 
l0.15 ı..ouıa Armetronc orkestrası 
19.30 Sadi llo;ses 

2Q.00 Cumarteal aolıbctl. 
20.10 Şehirden kUçOk haberler. 
20.15 Radyo gazetcsl. 

20.30 Dlnlertclnln ll1\lltl. 
21 .45 Dona ve ynrlııkı programlar 

2150 Berhayat Orhon. 
22 30 Yayının EOD\1, 

A .F.N. 000 kw) ...... 547 
> (100 kw) ...... 344 

(50 kw) ...... 271 
B:ıdcn - Baden (70 kw) 295 
Berlin Riaı; (300 kw) 303 
Fr:ınkfurt cıoo kw) 505,9 

<10 kw) 48,47 
lI:ıınburg 000 kw) 308.9 

• 47.81 • 41.15 25 44 
Münıch ( 100 kw) ...... 375 
Stuttg:ırt cıoo kw) ...... 523 

• (1 O kw) ...... 49.75 
DENİZ.\ŞIRI 
20 kw • .. . 1964 - 25.44 

AVUSTURYA 
Viy:ın,. 1 ...... 48 78 - 2!H8 
R. W R 
Viyana 000 kw) ...... 397.4 

• · 100 kw) ...... 388 

BELÇİKA 
Brüksel 1 050 kw) ••• 483.9 
Brükse· il 050 kw) ... 324 

DANİMARKA 
Kopenh~: I 050 lı.w) 1224 

• <150 kw) 49.50 
Kopcnhaıı il C60 kw) 282,8 

FRANSA 
PARiS - İNTER 
Allouis (250 kw) ...... 1829 
Nice 1 <60 kw) ......... 193 
NATİONAL 
Par is I < 100 kw) ...... 347 
Bordeaux 000 kw) ••. 249 
.Marseil!e 000 kw) ••• 422 
Strasbourg (100 kw ) ... 335 
PARİSİE:>J 
Parls (100 kw) ......... 280 
Lille 000 kw) ......... 218 
Limoges (100 kw) ...... 379 
Lyon (100 kw) ......... 498 
Rennes (100 kw) ...... 445 
Strasboıırg (150 kw) ••• 258 
Toulouse ClOO kw) ... 318 

HOLLANDA 
Hltversum 1 020 kw) 402 
Hivcrsum JI (120 kw) 296 

İNGİLTERE 
R. R. C. 
Saat Dalga uzunluğu 
6 30 - 8.l5 ......... 48.43 
6 ,30 - 8 . .15 ......... 41,49 
6.30 - 8.15 ......... 3188 
630 - 8.15 ......... 24 so 

12.30 - 17.30 ......... 13.97 
12.30 - 18.15 ......... 19.32 
12 30 - 19.30 ......... 16.84 
12.30 - 22.15 ......... ]9.85 
18.00 - 23.00 • ...... .. 25.l 2 
20.00 - 23.00 • .... .. •• 40.98 
20.00 - 23.00 ......... 31.88 

İ<iPANYA 
SATİO:"J,\f, 

'I•ddd C120 kw) .•••. .407 •. 1 

1 1 
~~Yo~~150 kw) ...... 1571 
Sundsval1 <150 kw) ... 505,9 
Gothenbıırg 050 kw) 306.1 
Hôrby (100 kw) ...... 254.7 
Falun (100 kw) ......... 245,3 
Stockholm (55 kw) •.• 388,l 

İSVİCRF. 
Schw:ırıenbourg 49.56-31.46 
Monte - Ccneri <50 kwl ~8.6 
Bcromıınstcr (150 kw) 567.1 

İT ALYA 
N.\TİOSAL 
225 k\V ......... ,.,.., •• , 457,3 
J 50 J..'\V ..... .. ........... 333,7 
205 kw ..................... 225.4 
İKİSCİ PROGRAM 
150 kw ..................... 355 

70 kw ...................... 2G9 
5 kw ..................... 47,92 

LÜKSENBURG 
Lükscmburg (150 kw) 1293 

• ıı 050 kw) 208,6 

NORVEÇ 
Ps?o (100 kwl ......... 477 

000 kw) ......... 2.28 
(60 kw) ......... 1376 

• 00 kw) ......... 13;85 
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it~ lıaık ıçınde biz bunlar-

tlı_ llıeti 
11 

ı~ınıncağız. memleket iş-
• anıına kendilerine urdını 
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e-_'14 ll>'ade b~&lndanberj bir kunet kay· 

cıı b ır ıaar 
it}, aıka ı~ unsuru oldu. 
tı d 11 ''ki 'L _hasında iken cömert söı

etıı k ı .. tıdar k 
t • eııdı . • arsısında acınacaı. 
• 't ak.1 sınt hir. aratmıvacak akın· 

• •tth ı \'e b . • 
1 

'ı-~ Lal Sezı1· • asıret sahipleri bulun· 
l\i14: rıa in '-~· llk !:Ün!rrden ha~lıva. 
ı.. •l'cl ' ~•ndar b" • 1 "ll;ıı.ıı a iten lı ır miicailele) e atıl· 

t llıak .. . 01 bot \'aadettiği ,·ardım· 
~ ' ' ,o~ l~ d • 
t ' tld • raau ur_ un, )'ellilerin ~·olu-
~ ıı,11 ~ reı, l:llerınin \erimini azalt· 
~lt a~ ka nı Yaptı, 
._ tti· h Ilı ınd T" . 
'< d,l' er . 1 urkıyc'de btikrar· 

:"l.l &un b' 
~ faı1c ın ıraı daha iyileşmek 

~tlt lı ba ahsuı \'erme.k suretİ\le 
tdtk .ıııa bi -

t ~bıı i ı lik r hasarıdır. Raşka 
~ ~ 1 tder rar<;ııtık durumlarını öl. 

ıı. ht~1111 ek, D.P. iktidannın btlki 

L n bu Olduğunu iddia ede· 
'tal 

re]· 
ıc ftıı •ıııı~l'j h 
~ ltt 11 ı 'iiıııı ~r ) rr \ e her zaman 
~>t hııduts erdı~. Heıe biıde totali-

tı ~tasındıı1. hurriyet, e!>ld kafa ile 
ıı. ilet.ki : ha_sıayan ı;ok oynak ge

~l ~ l'ı\le d •vırler, muhataralarla, 
~ 4~ hııa11 :~~d.ur. Bir baskı deHin-' 
~ ttık ? tl)t't tufanına kar ı ba-

ltakı. Otdıır. 
i~ ti4 ~ dur 

~'ıt oıll\ı,. llıaınııa, ~ehi.metle gell~-
aılt 1 cın g· . ~ >e k ııtı ılüc;man bu ıaar-

"•· ~ lllkı t • • • "'- ~ tıksa . 1• 'Ktll! suratı\ l;ı. :ı pa-
~- ., c· 11ıııı ic'.· bır Foe\ ya11a111ıyacağını 
•"'ı~ :Qı l;ı;ı ın Yobazlık kis\e ine hii -

~· u~~I Up ·ı · 
l Ilı ~dt, \ ~I ahı)·Je geni~ olçtİrll' 

, r. liılıtet b ~~klanan taa'""P k:ıı -:ı
lı.. il,. Utıın s'ı • ı· f'l 
'ıtlte • ı ba )ası \ı.ır ılı>r "a ı 

ı, t ~- t~td" Sarılannı geriliğe •:ı,•ir 
ı ,..ıı iller 11 

~ Q~~( 'e llıik leçhul ka\ naklar•n 
btt ı, \eh tarıarı bir aralık kırkı 
> r•rııı llflalık • • 
· ~· ı sard ırtıca neşriyatı yur-
~a ıııtıı ı. 
llj lıartL • il)larc.. Üd • t 

t lr 'tt iz ~ ın ilet bu yazıye 
'b •tı,llıt~t lli51 . 'e tedbirsiz kaldı. ün· 
~lı ~a i •

11
_' tııt',·kiler oılan bazı kım-

l 1 Ilı~~ detıer .. • . . 
ttı~ . ''erl • reJımıdır. Rız, ar. 
tQ~ .1~ledıti:-tın rltdiğini değil. ge-

l~ıı,~ h~ıı~ 1 ~·aparız. diYerek mu· 
1DI oıllı. '' tne r· · -~ dtııı ııs1arı1 n ı hır ruh a~ııam:ı· 

-· !( 4 O(llsile 
1
• Bu düşünce tanı be. 

~~lt~llıokrasi~:/egil, demir perdenin 
G lıı 1~hlik,d ıne .. mah•mstnr. 
ı, ~)~1~aıct~ıe e goriinü~·ordıı. Gen('

t~li• 'e llı t, nıeınleketiıı her J;öc;e· 
'at• Ct I llttarj •ıQ · lıık • P \'atanse,·erler ha· 
~ 'Ilı Utııet k · ~ r~1 llhaıer . • endi safl'.ırındakı 
-t,ıı •ıı 'en· 'tın hücumlaı·ından h:l -

1 '~t ~tt ka 
1 'a~Jım ateslrr~ manı1 

~ t•ıı· ttıısııııt 
t\llı.llı,ı ral;t . a bir aralık basiret 

ltt ~ı~ lnıı ta~~llere veni Jeni gaıe· 
~ ~ lıtı ba$lq 11 ı;azeteırri t·e.,mi ilan 
l1ı~tta '"lırıııdu altına alınak ı:ibi menfi 
. ~ (ı 1Uiftas . 

b, atılı dı tok .. . 
~ lııo~ra ~laııı, .~ukur hi~ inı~tk gi· 

't..".'~ıı 1 •arcıa Bu) uk Dogu'cıılardan, 
t.~ ' ı·ı n :\. ~· atlıııı 1 li)et :

1 
lıllet Paıii ,i'ııden. 

:.iyle arığa 'urduğu gibi, Tiirk topnklannın 

mudafaaı.ı, bir hedef di}e kabul edilmiyor. 
Bize sırf düsmanı biraz müddet oyalamak iı;in 
silah lt'riliyor ıe müddetin sonunda orduları· 
mızın kPnrlj topralıJanmm terketmesi 'e u
mumi haı be katılması dıi5ünülÜ) or. Rize da
) anan bir c·r.nup cephesinin harbi önlemek ,.e 
k;ızannıak bakımından ta5ıdıg1 büyuk ehem
mi~ et kati~tn r:ırkolunmuyor. 

Demokrat Parti. Kore kararını nrme.kıe. 
:\lı•lımetd~in )·arattığı hayranlıktan netice al-· 
m:..itı bilmelı.le, :">.-\ TO'ya ~iı·mek ~·otunu bul
makta. bundan ~onra üçllİ pakt ıe Pakistan an· 
!aşma ı gibi va~ıtalarla geni~ bir emni~et ,.e 
,uıh ı.i' :.~tti yiirlİtmtkle, hem milli bekamızı 
trminata ba~lamıs. hem de milli itiharımm 

~üksc>arrek Türk mHlttini asularca bir fası-

ladan sonı a bir de' !eti muazzam:t hü' ivetine 
kanı~turmı:stur. D.P. nin ha~k:ı hiı;bir hizmeti 
olmasa lıill". nlmz hu sahadaki baqnl:ııı nıil
Jetimiı iı:in ebedi bir minnet borr:ıı te5kil 
eder. 

'\r ya11k \t' ne ayın ki İsnırt İnönii gibi 
esl\i hh asktr. ön(·e Kore kararına itiı·:ır. ettik
ten. hu ca~edt> <lünya yüriinde Pldt etti~imiz 
mevki !Jelli olunca : •E:.asına değil, ~ckline iti
raz ettik• eledikten sonra. sec:imlPr miinasPbe
tiyle f·t'k1iıti nutuklarda boıguncu voll:ır,1 sap;
)·or 'e ':;i)·lr sözler sarfedi~or: ·Sizi hir defa 
att-St' attılar, tekrar haberiniz olm;ıclan harhe 
~üdikll•) tbilirler ... 

Bunu sö~ le)·en adam, l!l-tll ıla Fran!>IZ ho1-
gununun ari!e~inde memleketi harbe sokmak 
karannı \eren ''t' hatta bunun fiili lıazulıkla-
rına giriseıı kim~rdir. Halbuki '\ \TO yolu) ıe 
bağlandığımız emniyet sistemi. bizi harbe ~ü· 
riiklc) erek hir 'ol el eğil, harbi önle•·ecı·lı: hir 
sbtemdi?. Hariçten tecnüze uğram:Hlan. bi1im 
ne tek bas;mıza, ne de ~.\TO ile heraber lıar-
he ~imttmiı gibi bir ihtimalin hulunmadıı~ını 
lnönü pekala bilir. Sedmde re\· avlam.ık ıııaJ..--
adı~ lr lıalkı bu sekilde iğfalt kalkı~ına~ı. lıii

tiin ukeri ,.e siyasi hayatını inkar Pfml'~i 'e 
maneıt irı!iharda bulunması manasına ı.ıetir. 

Tutt ugu ~ oı. ancak komünistlerin isine ) ua
yan bir )oldur . .:\lilletinıizin saldırm~·a kat'ı 

muka' emet azmini sarsmağa sebep olmak gi
bi bir 'ebat Yükü taşır. 

D.P. ilı.tirlan; TÜl'ki)e halkını ·lrbaa ~ıfa-

lı) le de' !ele hizmet ettirme , '>İstemini 

kökünrlrn ) ıkmıs. •ntanda~lara lıizmtt rden 
dr.\ Jet sb,teminin temelini kıırmu~tur. Dört 
) ıl irindi' her sahada ntanda~ın imdadına 

ko~nlmll'; \'t kaMri degi:;tirilnıistir. 
n.P. nin ikh.,adi ..aharla temin t"(ti?!i r;ı· 

şan:.ırın grni~ hika~e~ini, bir tek ııı.ıl;:ılf'niıı 

bir rıkra•ına sıkı1,lırmağa imkan ~ oı.. . .\na 
hat:;ırı kı nea i~are( rdt\"İm: Ut>mokroıt Parti 
idare'i .\merika') ı Amerika yapan biitün amil
leri memleketimizde harekt't halini" ~etirıni~
tir. Bunlar lla; medtniyeti )·aratan kredi mü
essesesinin berekttlerini hayatınnza ~a~mak, 

halkın istihlak kudretini n geçim sc\ iycsini 
c;iir'atıe ) ükseltmek, hususi tt5ehbüsr. yani 
milletin rııerji kaynaklarına saha "' iı:ıkan aç· 
ma.ktır. Simdi)·e kadar yalnız ı eren. mukabi
linde hiçbir 5ey almıyan lı:öylu~ e ödenen yük
sek huğda~· bedeli, bir seçim )·emi dtgildir. 
Bü)l:.ık ilı:lhatc:ı Keynes'in İngiltere için rlü
sündıi~ii. fakat tatbika tamamıyle imkan bu
lamadığı mükemmel tedbirdir. ::\l.ıksat. piyasa 
h.ııicinde kalan milyonlarca in!ıana i,tiı'a kucl· 
reti Hrmf'l., genis ö]('üde istihlak ı:ı~mnı aç· 
mak, toövlece bütün bünyede har~~et \e lıt"-

r~kl!t )·aratmaktır. 

Kıs:ı zamanda memleketin hrr kısmı umu· 
mi ~oı. liö~ ~·oıu. liman, barınak, su i5leri. e
lektrik enerjisi. Takım ta.kını fabrikalar gibi 
ıeni- tethiıafa kaııışmuştur. Fa.kat bunlar an
cak bir l::ı~langıçtır. :Memleketimiz bugün ge
ni~ bir insaat ~eri manzarasını ıı;österi~ or. 
Billıa~"a hidroelektrik tesisleri tamamlanıp u· 
cuı elı>.klrik tnerji~inP ka\·w;tugumuz 1aman 
hayahm11111 ~ekli ta kökündtn değişecek, bu
giin lı:l) alimize sığmayan neticeltr alınacaktır. 

Bu sür'atli gidis murnkkat arızalar yarat
mı~lır. H;ırid ödeme zorıuklan bunların ara
sındaclır. Fakat ecnebi de,·ıetıerin tlt mevrut ~ aıı ı;ı l'r n ~.. d . .. 

h• ~1.1 bıiir .. ık ernegı n en, ın_ı-
' ~... t ~ .. ep arızaları, ı.iir'atıe boy atmanın tabii \'e mu-
1~ .'il 11 t'dhi~ ~·ıkıcı cephcnın \at. "' L v tt- k' nkkat neticeleri dhe telakki etlikleri. bize 

'l!ıı ••atirrıi-· S ılatı bulımduğu, 
Iİ!t ll>lta "•ııe kadar ~nkulmak kredilt'r arm"kta birbirleriyle yarış etmeıe-
t Q r teınin t . • riyll' aLlttir. 
ı ~... e tıgi nıl'yd.m.ı 

'ıt tt "'aıı 
' v, ~ 'eni 'k . ttıt. lıdtcti 1 lıdar, hatadan dön· 

~•t Gtı-~:sbaı etı~~ ~ah.ip olduğunu nar· 
lııa~k ~ıft11cı 1 Genliğe giden bütiin 

ı ltllıttı, k 'ın, it · ~Ienfi tesekkülltr hi
t~ır ~ aııuııi ~l'ırıyıe kapatıldı. Rıoji-

'4~ llQd~ .. arıuııli!te·dbirlerıe ~a.itlanıa bağ-
.~ •ı rı " ll \ . . 
1 ltıı Otnıaı " fevkalade te«lbıre 
{ıt'>aıı~tııı:ranı1!011~rla 'eliimetr ka
t~. b;d ~tına le a kar~ı gelenltr ,·e 

Dört !ıCne kı"a bir zamandır. Uer ~eyi bir 
hııınledt yoktan ,·ar etmeğe insan kııdre· 

ti imkarı \·ermez. Fakat bu zaman zarfında ha-
•anlan i~ter. milletimize ı;eref vt ~unır vere
C'ek kadar geniştir. Bunları yapabilenlere: ge
ri kalıınıaıı ela süı"atıe yapacakları. hatalarını 
tamir c>ıf,.rekleri ve maarif si.,trminıi1in kökün
den ı~bhı \"e ras~·onel "e tarar .. 11 bir idare 
ınel.;ıuıimııısı kurulması ~ibi i5leri de ele ala
eaklan hakkında ~ihen o-ö)ıternıekte ,.e kre-

"'"- ııı . apıla.n1 • "'4l , sıva i ~r. partıılfn cı- eli :ı,..m:ıkta tereddiit edemt>~iı. 
tı~it c dUru t oartııerimiz irin hu ıfü. her fikre hürmet edtıiz. Fikirlıor aı-a-

•u · ~ hareket ~ epyeni 'c ı .ında farklar bulunma~ı. cok hizumlu bir 
~ lıhı 

ı~L ~ıııd sahaıat" 
~ 1 t d •ıa vap l ' ).l> llıeıı· • 1 an , .e kı~a za-

~ · ilin ltı~!'n bati.tarı bir tarafr 

t ~~\ · 11 
bet icraat hazineı.ine 

ti, ~~il ~ınl't 
'4b... ~ )· • daha ·ı 

'~ı11·ııı,k ~lllllıştır k .1 ı. zamanlarila ıon 
t ~ ~lQ ~url'tiyıe ı ~ da Korp•, e :ı~· 

~ a~ı~trı hir Şeku nıu~terek emnh rt 
\~ • lltl~ • ııeıc h alınasını temin et· 
~ı. ~~ ·~ 11~tk,ıt Uyiik risktt>r göze alı-
' ~dl 11~rıu I' lnilli beL:amız Jıaı.ı

' ı~lıı • tlerin· 'llfukıar a(mı~tır 
ııııu ın . . • '•· ıııı ile arıfeı.indeki h ı· .. ı -. , ) itti l' a ımııı 

~' ıı~ ~ ~lıııı C re •m: Müsterek tın-
~h aı·bi A r.e.. llılor vrupanın nıüda· 
••er · Aıneri'· aı q .. an Er.kanı Har-

atk'ın b" 
........... ır makale seri-

e~·dir. Herkes aynı ~e)i cllİ~Üniir 'e söylerse, 
demokta!ıi gemisinin muhlal' olduğu hareket 
kudreti tı>min edilemez. rakat 1111'\l'Ut v:ui
ye1te 1ihni açık, idraki ~a~ıam. 1.in \'e g:ırPı
dtn mak Tlirk 'l'atanda-:ıannın tercih eclc>te
ği yül. mtmleketin beka ı. btikrarı. selameti. 
hari«i il ıharı ,.e geli,mesi bakımından hu ka
dar parlak imtihanla;· ıteçirıııi5 olan, hali!arı· 
nı diilcllme.k btidaclını daima h:ı~~il~İY<'lll' 
'österen Drmokrat Parti iktidarına, ba ladı~ı 
hlı~iik i~lr·re huzurla de,·am etmesi için la-
1 .. nı g<'IPn kunetli ekseriyeti \'ermek 'e mu
haltfet mrvkiinde \'t' seçimlertle herh;.ıt imti· 
hanlar ~l'çiren ana muhalefet ıt::ıı·tisirıc ıle bu 
gi1'i h.ırtketlPtin beğenilmediğini ,., a)ıplan

rlısı•.ı ~arahatıe duyurmaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

VATAN 

f EGE'DEN iNTiBALAR 

Zeytin ağaçlarının 
gölgesinden .. 

Yazan: SADUN TANJU 
Bilmem kac; bın sene enel, 

tarihin dillere de.>tan eıtiği 
bir meden:yetın: bir değıl bin 
medeniyetin fı~kırdığı berrket
li topı·aklar üzerinde. ~imdi e~
ki ;ünleri hatırlatan iki şey 
ka:mış: Harabeler ve zeylin a
ğaçlaıı. 

Her zcyFn a~acmın ~öl.;:e 
•ınde. bir e:.ki E~e'linin otur· 
duğunu hayal ettim .' Oıurmu~. 
her <eye yeniden başlayan biz
!eri seyrediyorlardı. Bereketli 
!oprakial' üzerinde. eski mede
niyetlerin hatıra~ı ıazeleniyoı·: 
ııarabelerin hemen yanıbaşında 
mamureler yükseliyordu. 
İzm:r. sahilde sel'e ~erpe u

zandı~ı yctmiyorınu~ ~ibi. bir 
de dağlara tırmanmaya başla
mı~. Aydın. kasaba olmaktan 
bıkmı:::. usanmı~: simdi güzel 
bir ;jehir oluyor. :'\fanisa. O\'a
da. b:r gül ~ibi açmakta: :'\luğ 
la. yaylada ;elin olmakta .. Bir 
değişme \;ar ki Ege'de. gözdol 
durmakta. gönül almakta.,. 

Sene:erce toprak ne verdiyse 
) etınmişiz.' Toprak b••reketli. 
toprak cömert ya: Allaha şükür 
demişiz. S mdi öyle mi? Ciftçi 
topraga eğilmiş: .,·er:• diyor. 
•daha \er. daha Yer!• 
Aydının 24 ka cm mahsulü az 

;::örüiüyO'l". •Bu toprak. bu kazı 
ğı çakıp erıe~i yıl sökcmcdiğin 
toprak. daha ne mahsu:ler \e
rir• diyorlar. :\iiliıs'da her yıl 
çifte ziraat yapılması için tec
rübelere girişiliyor. Bütün Ege 
de bu gayret var. Halk gözünü 

I açmış; bereketli topraklar üze 

1 

rine bereket tohumlarını saçı-

yor. • 

Fethiyede yerin altını kazıyor 
lar. maden çıkarıyorlar; :\tuğla 
da şu çamların yerine zeytin 
yetişıir~ek diye dü~ünüyorlar. 
Siz sadece :\Iilas kazası hudut· 
laTı iı;oinde 6 milyon zeytin ağa 
cı o:duğunu biliyor mu;;unuz'! 
Dağlar ~·abani zeytinlerle do· 

lu. Zaten E!:(ede. dağda ovada. 
bir ye{I cümbüşü içindes;nız. 
Yeşilin her rengi, ac;ığı. koyu~u; 
':!riye bakanı. ma\'i) e kaç;ını. 
o:\öm-;:ök olanı: tazc•ı. bayatı. 
her çe•idi Egcdedir. Bu toprak 
)ar üıer·nde yc~il ~alta:ıştını 
kurmu~. hüküm siirüyor. 

Sadece :\!· as'da 6 milyon ıey 
A_n a,ğacı \ar. dcdıfU. :\tilas ne 
kadarcık yrr? 1600 kilometre 

urabfüıt .. Bir :ıe. ln af!ac:ının 
ı\egeP :rn i e :rno l:ra arasında 
Siı. ona 101) lir;ı dey'n. 6 nı iyon 
:ığaç. 600 nı.l~oıı liralık -er\'et 
edt'I'. \'erimi bir malı uldcn :!O 
milyon kilo zryıinya2ı çıkarın.ık 

me~cle b'le değil. İki ı:radan 
sabanız, ne eder? Kö) lü bunu 
anlamı~ ya; çam ) erine •zeytin 
yetişi rmek arzusu bundan. Dağ 
lardaki yabani zeyıin'eri bunun 
:çin a~ılamağa ba~lamış. Bunun 
içın: •Aman de\·lel baba a~aç
larımızda hastalık ,·ar. Gel bir 
bak hele: dıyc ~ağa sola ko~uş 
mağa yönelmış. Geçen yıl, :\li
las"da 350 hın a~açı iliıçlanm
lar. Sadece ,·ercmle sıtmayla mü 
cadcle kafi ;elmrz . .\ğacı da iyi 
edeceksin. A~açla in5anın. mu· 
kaddcrat bakımından b•rbirine 
bu kadar yakın o'du~unu. iııraf 
ederim ki. bu defa E5ede ö~ren 
d im. 

Sade ağaçla mı bağlı mukad 
deratımız? O yıllar yılı bir has 
talık kazanı olan Tekfur ambarı 
bataklığını. köylü:er pamuğun 
para ettiğini görünce. _ daha 
doğrusu toprağın para ~eıirdi
ğini :oriince - b:r çırpıda kuru 
tu\'ermişler. Hükümet de yardım 
etmiş. On b:nlercc dekar arazi 
böylece J.:adeTini bir felaket ya 
t.ağı olmaktan. bir saadet men
baı olmağa değiştirmi~ .. Tekfur 
ambarı bataklığı 93 b'n dekar 
araz:. Bir dekar toprak. en a· 
zından 100 ki'o pamuk, 50 . 60 
kilo tütün veriyor. 

Bir .kilo çeğitli pamuğu g·ecen 
sene 70 • 90 kuru~tan: tüıünil 
275 . 280 kuruştan satmı~lar. O 
halde, 'I'ekfurambarı batak!ı~ı. 
gelecek yıllarda. ~rnaslılara her 
sene 10 _ 15 milyon lira kazan
dıracak. Sağ:ığa kavuşmanın 

karşılığını da bir o kadar ko
yun; en aşağısından 20 . 30 mıl 
yon lira:ı.k bir kazanç .. 

iste. dağda, sırtımı bir yaba 
ni zeytin ağacının gövdesine \'e 
rip vadideki o doyulmaz manza 
rayı seyrederken bunları düşü 
nüyordum. 

~Iilatattan ev,el 11 inc.i asırda, 
bir İ) on da, be'ki buna bı>nzcr 
seyler dü~ünmüştür. Eti hüküm 
darı ikinci :'ı1urşil'in ai>kerleri 
de bu topra~a şehvetle bakmış 
!ardır . Lidyalılar, Persler: İs
parıalı Lizandros. :'\takedonya 
kralı büyük İskender. Anıigon 
\'e binlercesi bu topraklar üze 
rinde bıı dü~ünceler'c hatmıla 

rını bırakıp göçtüler. Şimdi biz. 
8 a~ırdır. ayni toprak.ar üzerin 
de haııralarımızı ~elec:ek nesil 
lcre bırakmak 'çin çırpınıyonız. 
Fakat .bu kadar der;ne inen. bu 
kadar köklü bir faaliyeti', 81 
as'l'Cl.1' hasrettik. R r bahar öğ
ır~indl'. zeylin ::ığaçlarının gö• 1 
g<.' nelen bu hasret kaldıgımız ı 
fa::ıliycli C'~ rl·ımek ne güzeldi. 

Sadun Tanju 
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odalı iki daire. PRATİK ECZACI yetiştirilmek 

SUADiYEDE TELEFOXLU - üzere ücreı:c ::en!:ler alınaca~~
miistakil bir ev möbleli veya 
möblesiz kiralıktır. tır. Boğaıke~en Sıhhat Ecza!la-

Japonya' da yapllacak dünya 
. , üreş şampiyonası haz1rhğı 

Tokyo, 27 (.\.A) - (United Türk, Rus, !<ve!,' ve Finla•1- ............ ,,..,...,.., ...... ,..,.-.J'..,..,,._.,.~.w•""•""•"'•"'• 

Press Spor )tuhabiri Lesıie xa diya k3rşı1a~:ııalaf!nın ~ampi· lngı'lfere fufbol 
kaşima bildiriyor) : yonanın en faal \e he~ecanh o 

22-25 mayıs arasında Tok- yunlarını te~kil edeceğini zan 
yoda y3pılacak olan Dünya Gil nederim. Liginin kaf'i 
reş Şampiyonasına Türkiye. Sov Turnu\":ı. olinıoiyat k:ıidel·~-
yet Rusya, İS\eç, Finlandiya, rine göre cereyan edecektir.• N • 1 • 
Birleşik Amerika Ye .Japonya- T<ıkyo Be'ediye Reisi Seich- ehceıen 
nın iştirak cdcceklen ~anılmak ro Yosui, inca edilmekte olan 
tadır. yeni atletizm binasının 20 ma-

Japon Amatör Güreş Federas ) ı ta tamamlanacağını ve mil-
yonu Reisi İçhiro Hatıanun tah .sabakaların burada yapılaca~ını 
minine .c:öre, RılS\ a h:ıfiftcn a· söylemi~tir. 
ğıra kadar 8 siklette de .kuv- Şampiyonaya katılııcak olan 
vetıi ~iirc~çilerle istirak ede- yabancı takımların 18 mayısta 
cekıir. Rus takımı 1952 He!- buraya ee!ecekleri tahmin c-
sinki Olimpiyatlarına da ku,·- dllınek•edir. Evvc~ce Birle;ik 
\'elli bir takımla i5tirak etmis- Amerıka eliYenlik kuHetleri-
ti. nin transit oteli o'arak kul!an-

Fcdcrasyon Başkanı, Türki- dıkları «AO) oma Yovug ~Ien's 
ye ve Birleşik Amtrikanın da As::ociatian • binası misafir ta. 
Dünya Şampiyonasına kuv\'etll kım:arın ikametlerine tahsis e 
\e muvazeneli takımlarla işti. dllccektlr, 
rak edecekleri kanaatini izhar Güreş Federasyonu Reisi 
elmış. Japon takımı için ~u İchivo Hatta, !!erekli hazırlıkla 
tahmini ileri sürmiiştiır: rın yapı'abilnıesi için şampiyo 
«Japonyanın hafif ve orta 31'" naya i~tiriık edecek mem'ekeı-

lette başarı göstereceği kanaa- !erin kaç .ki•ilik bir heyet gcin 
tindeyim. A~ır siklette ise ü- dertceklerıııin e,·,·eJden bıldir-
midim ) oktur. nıclerini istemi~tir. 

----------------------------
Profesyonel künie 
Karşılaşmalar1 

Profesyonel küme maçları
na cuma ,.e cumartesi ).'!Ünleri 
de devam eôHerek, üçiıncü 
hafta maçları neticelendirile
ceklir. 

Cuma günü Şeref Stadmda 
saat 14.30 da Beykoz - İr.tan· 
bul$por, Dolmabahçe Stadında 
16.30 da Be~ikta~ - Beyoğlu
spor kar~ıla acaklardır 

Cumartesi ~iınü Dolma
bahçe St!dında saat 1·130 da 
Vefa - Kasımpaşa, 16.30 da 
da Fenerbahçe - Ad:ılet m::ç
ları yap:lacaktır. 

Serbest güreş milli takım 
seçmeleri 

Japonyada ~ap~acak Dünya 
Serbest Gurcş Şam pi~ ona~ına 
i~lıriık edecek milli takımımızı 
te-biı ttmek iizere cumarıesı 
gunil oğlecleıı ııoııra Spoı· ve 
St>ı gi Sarayında seçmelere ba~ 
lanac·aktır. 

lllıı·::ıb:ıkalar. eumarıesi iJecc 
si de ılcranı edecek. pazar gii
mi yapılnıı~ acak; pazar 2ecesi 
deram edilerek neltcelC'ndin· 
lecektir. 

Varşova - Berlin bisiklet 
yarışı 

T,ondra, 27 (A.A.) Altı 
İngıliı: bısıkletçisi Yar~ova · 
Prag • Berlin bisiklet yarı,;ına 
}:atılmak üzere dün uc;-akla Var 
~ova~ a hareket etmiştir. Yarı~-
çılar şunlardır· B. IIa~ke!ı 
<IIudder~fıcld), T. Gerrard 
(Fiııchlcy), J. Peru:) (Birmin·•. 
ham). L. Gıll (Coventry), F. 
Gan·ey Olanche:.ter) re D. 
Clarkc <Oldh:ı.m). 

Voleybol'da Bulgaristan 

Rusya'yı yendi 
Viy:ı:ıa, 27 (A~KA) - Ru ~

ya ıle Bul!!ari:.taıı arasında ya
pılan voll'ybol maçında demir 
perde gerisi rneınleketlerı a
rasında ) eııılmez armada o1a · 
rak tanınan Rus takımı mağlıiJ 
olmu~tur.' 

Bulgarlar maçı 3·2 kazanmış
lardır. 

6. Saray -Emniyet 
Bugün oynuyor 

Profesyonel küme ıkind <lev 
re. üçüncü hafta maçlarının !! 
ki bugiin Dolmabahçe Stadın
da ~aat 16.30 da Galata>ar:ıy ile 
Emniyet arasında oynanac.ıkıı•-. 

Bir Arjantin basketbol 
takımı Avrupa'ya geliyor 

Buenos Aires: 27 (AA) -
Juventus Ateneo Ra$ketbol Ta 
kımı bu ~abah uçakla A'Tupa 
ya hareket etmiştir. Takım 
Fransa. İspanya, İlalyada re 
muhtemel olarak )!ısır ile Tür 
kiyede maçlıır yapacaktır. 

Ordulararası basketbol 
şampiyonası 

Paris. 2i (T.H.A.) - E\\ rl. 
te :'Ilı -ırı organize etmesi ka
rarla~tırılmıs bulunıın Ordular
ıora,ı basketbol .-ampl~o.,a ının 
tu defa :\tısırıla v;ıpılnıayıp, 

C\Jayısı ı ıkinci 'ar.~ında kuv
\ et., bir ıh•ima!le Fraıı< d:ı 3a
pı'acağı b'ildırılnıektedir 

ispanya l'g maçların~a 

vaziyet 
:'\tadrit, 27 (Anka) f span 

yada .sonu yakla~makla olan lil! 
maçlarında hiılen Real :\Iadrıt 

adlı l\Iadrit ~ehrinin en ku\ -
,·etli takımı b:ışıa ı:elmekte· 
dir. 

400 metre 4 stilde dünya 
yüzme rekoru kırıldı 
Berlin, 27 (THA) - Dres

den 'de yapılan yüzme mlisa-
bakaları ~snasında ,\iman 'ü
-ıiicüsü Spengler 4 ~tilde 400 
metre ) arı~mrla 5'.18.3/10 la bi 
rinci gelerek dUn~ a rekorunu 
kırmı;tır. Eski rekor 5 27 3/10 
la Fransız yüzücüsü Lusiene a· 
itti 
Boksta Fransa, Danimar· 

ka'yı yendi 
P:ıris, 27 (THA> - Rre.st'ıe 

Fransa \'e Danimarka amatör 
bok~ takımları arasında ~ apl
lan milli ho\\s karşılaşmasını 
Fran>a 7-3 kazanmıştır. 

Loııdra, 27 (AA) - İngil
te.re futbol şampiyonası için 
dün son k:ır.)ılaşmayı yapan 
Sheffield United takımı As
ton Vi!layı 2-1 yenmiştir. Her 
takımın 42 karşıla~ma yaptığı 
bu ;ampiyonanın tasnifi aşa. 
ğıdadır: 

1 - Wolverhampton: 53 pu 
van. attığı gol 96, ytdiği 56. 

2 - West Bromwich: 53 pu
nn, 86/63. 

3 - Hudder5field: 51 puvan. 
4 - ?ılanche.o;ter United: 48 

pu,·an. 
5 - Bolton: 48 puvan. 
6 - Blackpool: 48 puvan. 
7 - Burnley: 46 puyan. 
8 - Chelsea: -H puvan. 
9 - Charlıon: 44 pU\·an. 
10 - Cardı!f: 44 puvan. 
l 1 - Preston: 43 pu\'an. 
12 - Arsenal: 43 puvan. 
l\Iiddlesbrou:h ,.e Li\'erpool 

gelecek ~ ıl ;kincı kümede oy
nayacak' ardı:. 

Yunanistan'daki ctletizm 

yarışmaları 
Aıina, 27 CTHAI - Burada 

yapılan aUetizm müsabakaları 
esnasında elde edilen kayda 
değer neticeler şunlardır: 

200 rnctrt: Çolak!s 22.2110. 
Sırık: Ef.statiadis 4 metre, 
Disk: Yataganas 45.00 metre. 

112 Kilo ağırlığındaki 
atlet 

New-York, 27 (T .H.A.) - Ye 
ı;ı açık ha\'a nıeHiminin ilk a~
letizm :nlisabakaları esnasında 
en çok dikkatı üzerine çeken 
atlet Tom Jones olmu~tur. Y i! 
ııi bir atlet olan Tom Jon ~~ 
ı 12 kılo agırhğıııda olup g!ll· 
leyi 17 U3 metreye atarak. düa 
) ada ı i metreyı geçen nadır 
<ıtletlerden bıri olnıuştur. 

Yugoslavya Dinamo 

takımı Belçika'da galip 
Ilrük~eı. 27 (.\nk:ı) - Ha. 

Jen Batı A Hupada maçlar ) ap 
makta olan Yu.zosla\yanın ta
nınmış futbol ta\ımı Dinamo. 
Belçikanın kuHetli takımların 
dan Gantoise·n 2-0 ~enmiş
tir .• 

Ordulararası yüıme 

şampiyonası 

Roma. 27 <THA) - A\TUPI 

d<?ki Amerikan Ordu Kun·et· 
lerı tarafından a~u.stos ayında 
tertiplenmesi lcabeden Ordular 
arası Yüıme Şampiyonası. A
merikalıların mazeretleri dola-
\ ısiYle kU\>·etli bir ihtimalle 
l'B İtııl~ a veyahut da İsYe<: ta
rafından organize edilecektir. 

Lüksemburg ordu takımı 

Mısır'ı yendi 
Lüksembur~. 27 (THA) 

.Mısır ,·e Liık>emburiJ Ordu Ta 
kımları arasında hususi mahi· 
) ette yapılan futbol karşılaş
masında Lliksemburglular 2/1 
galip !:!elmislerdir. İlk deneyi 
Lüksemburg 2/0 galip bitirmiş 
ti. 

:\lüracaat: 52603. ne~i. 
~----------_.:..·---------------------------------------------------~ 

r--------------------------------------------------------------------tı ~ım son plan pek dahiyane, 
Ha\'a alanındaki ~umrük me • 

nıurtarının bu anla~ılmaz ha· · 
ı·eket taı-ı;larını öğrenmek i· , 
çin D\\Orkin bir iki yere tele-

fon etti. Telefonun öteki ucunda 
ki adamla acele acele \'e hid- _ ~ 
detli bir edayla sla\ ca konu~u- ' 
)Ordu Bir müddet karşı taraf- --..~~ 
tan \erilen izahatı dinledi. 

Konu~ma~ı bittikten sonra 

1 

Dwyorkin güldü. ..çok tuhaf 
bir i!',J dl\·e izah etti. ııZa\'ai
lı ad;m e~·lenişinin yıldönümü 
~erefine \'erdiği ziyafette <ar
ho~ olmus. Sonra da merdh·en
lerden dü~erek bacağını kır. 
mı~. GU'TT!riıktekı vazifesinin 
başında bulunmayışının ~ebe
bi de buymup 

«Ben bunda tuhaf bir taraf 
göremiyorum. A~ıl tuhaf olan 
tara( biıim bir hiç yüz.ünden 
az kalsın hapbhane) i bo) la
nıak üzere oımu~dur. Bu ela 
beni !!Üldlirmez. 

Dworkin onun sırtını ok-ı
,·arak uKusura bakma dostum.» 
;li\·e özlir diledi. dlaklısın. bu 
hiç de komik bir ~ey değil. A
ma ne yapayım, kendimi tu
tamadım güldüm. Bu ınanasız 
A\·rupalıların arasında \'aşa
ya!ı biı de onlar :;:ibi baıen ma. 
nasızlaşabi!iyoruz. • 

Guy iki konyak ~oda hazır· 
!adı. Salondaki rahat div:ına 
uzanmıştı. 

ba§ımdan geçenlerden ~onra 
bana hak \'ereceğinden eminim. 
?\e)~e bunları ?eçelim ~imd:
Jik, Bu i~ten hb~emi ne za
man alacağım? o 
«Yarın.• 

c.\merikan doları olar:iK ta· 
bii. Öteki paralar hir gecl"de 
allak bullak olup, metelik et. 
ınez hale ~eliyor. Güvenemi
yorum onlara.» 

Dworkin i:iıldli. aİstedigin 
gibi dolar olarak alacaksın.o 
İçkısinden bir 'udum daha 
aldı. • İkinci sev~lıati ne zaman 
)apınağa ni)etlisin".'• 

• Haydi oradan be. Acelen 
ne. Bunun he~· ecanı yatışsın. 

bir:ız kendimi topar:ayayım ba· 
kalım. Şu iki ~ün içinde tela· 
şımdan çorap değl~tirmeğe bile 
vakit bulamadım desem yalan 
değil.• 

-38-
bir iki küçiik seyahatten :ıonra 
ıengln olup çıkacaksın. Bak 
bunu i\'i du ün Gu) .» 
«Be~im iibi bir ı:encin ağ

ımı sulandırma~ını çok iyi bi
lirsin. 

O\\\'Orkin elindeki bardak
t::ıı hir yuiuın daha :ılarak 
":\Jcse'a, diye devam etLI. aSe· 
İıin gibi bır ıırnç'e e\'lenebil
mek için beş bin dolar verme
ğe hazır bir zengin du' bili
yorum.» 

,xe. cadalozun bin) le mi?• 
E\'lenınc'.~. beş bin dolar ıc;ın! • 

•Hayır yanııs anladın. Ka
dın aslen Avu,tııryalı oldu~u 
için bu suretle Amerikaya gi
dip. Anıerıkan tabası olmak 
istiyor. :\!aksadı bu. Evlenip, 
nikahınm kıydıktan ~onra 
istersen onu hiç görrniyebilir
sin. Aradan bir iki sene gl"ç
tıkten sonra da bo~anırsınıı 
olur biter. Nası!, basit değil 
mi~· 

.ki.o dedi. oBunda bir is var a
ma ben anlayamadım.11 

oSon zamanlarda çok değiş
tin Guy. Seni daha enelce bu 
şekilde koııu~urken hiç gi~;:·me 

miştim ... 
oKimbilir belki.• ııa,a mey 

<13nında rastladığı genç !mı 
dü~ünüyordu. 

a:\e)c:<! bu meseleyi dii•Ü!l 
bak11lım. Belki n:-rini de~iştı
rir. razı olursun,,. 

Guy. D\\ orkin'ın ) üziine ba 
kıyordu. Bu )iizde eroinman· 
)arın hepsinde görulen \'\? e· 
roin ~üzünclen iyi l:tda alama
manın \'erdiği solukluk ve si
\ ah lcke'er görülüyordu , Fa· 
kat Dworkin bugiln her zanın 
kinden cok daha sakindi. A~
h başında, muhakemesı 5ap 
sağlamdı. 
.• :ıtar;.ilya ne alemde?» di)e 
sordu Guy. 
~Çok eğlenceli, çok güzel. 

Herkes şu veya bu şekilde hir 
suç işitmekte. Üzerınde ça'.ış-

bugilne kadar hiç tatbik edil
memiş cin:.ten bir seydi. Bir 
gurup serseri han>te bir deniı 
allı ele geçirmiş. Şimdi onun 
la kaçakcılık yapaca~ız. İçin· 
de kadın da dahil olmak ih:e
re Afrika ile Fr:ınsa arasında 
bol bol mal gidip gelecek. AC· 
rikaya kaliteli orospu ihraç et 
mrğc başladık. 

, Cok dahiy&ne bir buluş ger 
çekten Bana da l.!ir iş bu'abi
lir;,in bu deni1altıda, ha?n 

.s~\'di~imıt insan'ar için her 
şeyi ) apmağa haıırız.n diye 
;aka etti. cEe. dostum lıen ı:l
deyim artık. Bu ara i~ler ha) 1i 
sıkı~tı. 

Guy onu kapı~ a kadar g& 
tlirdii. oHa aklıma ge misken 
turdü. «Ha aklıma gelmıskı>n 
~Ö} le,eyım.) dedi. aShlela bir 
ı •kadaşının senın bu ~ aptı

ğın işlerden haberdar oldu· 
ğundan bahsetmişti b:ına ... 

«Evet, haberim \'ar. Çoktan 1 
dır böyle ~öy!üyor o adam.ıı 

•Anlıyama<lım?• 

oAvusturyada bir meseleden 
dolayı atlattığım biri. Beni bu 
suretle tehidit edip, işten u
zaklaştırmak ::ıevdasında, Ap
talın biri, bir ~ey yapacağından 
dc(ıil a » 

..Ama bu ~ckilde konusması 
seni müşkul me\ kie düşür-
mtz mi~ 

<!:e\'amı ,ar)ı 

•Sinirli oldulum için özür 
dilerim.» dedi. 11Belki bu vUt· 
den kalbini bile kırdım ama. !...----------------------------------------------------,_ _____________________________________ __ 

~Bu tamamen sana kalmıs 
bir iş. Fakat böy'e fırsatlar 
bir daha kola~· kolay ele geç
mez. Başka başka yollardan Guy başını saJladı, cBilmem-
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BULMACA Gıda Maddeleri Alınacak 
1 2 3 4 5 6 7 1 Trabzon Nümune Hastahanesi 
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Cinsi l\li.ktarı \', K. 

Başta bi pliğ inden: 
Tutarı 

Lira Kr~. 
Geçici teminat 

Lira Kı·, . 
1bale tarihi 

Amerikah sanayiciler 12 mayısta 
memleketimize gelecekler 

Bundan bir kaç gün eı"\el Ttirkıyc. Yunanistan Mısır ı;e 
:Mıclııgan'ı 45 sanayicinin 12 • 15 İsraıldır. Yeni ı;ıkarmn olduğu· 
!Iayıs tarih eri arasında şehri- nuz yabancı serma) e kanununu 
mizc gc:eeeklerini bı dirmistık. henuz tetkik etmediğim için bu 
Şehrımizde Uç gun ka acak o· hususta bir ey oyle,>eme.>ece· 

lan san ay icı er 13 Ma.> ıs Pcı- ğım. Dığer de\'' et erden Yuna-ı 
~embe günü Ticaret Odasında nistanın ~ abancı serma) e kanu· 
Turk tacır ı;e sermayedarları i- !lU en cnterc an gözıiknıekteclır. 1 le ı;:oriışerck .> abancı crmayenin 1 raıl yaban erm:ı~ e kanununu, 
ne art ara Türkiye) e gclebı c· Caza tak~ it ı bu duk Mı:.ırınki 1 
ceğını 'lie yabancı sermaye ara· de çok zıyodc cntere~an bir nıa-

1 ~an tc ebbu erbabının iste .... c. hi\'et arzetnıcmekıcdır. 
rini kar~ı ıklı müzakere edecek· Eğer vabancı serma.>e kanu
lerdır. l\Tıehiganlı sanayici'er ay nunuz yabam·ı sermaye bakımın
rıca ~abancı sermaye komıtesl dan iYI avantajlan ha\'i ise mem 
ile tema· etmek üzere Ankaı· .. - leketiniıe milyonrarca do!ar ya· 
~a da ı;:idecek'erdır. bancı ermayenin geleceğini şim 

Sanayici'erın memleketimız la diden teb~ır edebi'ırım. 
yapacakları tema:ı'ann progr. - Ge ecck ana.> ıcı'er ara ında 
mını tespit etmek uz:.>re Detroit bel i ba ı olıırak çelik. e cktrik. 
Tıcaret Oda ı Dış llluna,ebc 'er krom \C kimyc\I madde er. na
Senı ı mudurıi Mr. Haller c h· ki \'aı.ıta arı motörlcri. ı·ad\O 
rimı:ı:c gelnıi tir. \e tclc\IZ)on, balık yemi ~e pct-

1\lr. Ha ter, sana\ icıl!"r• va· ro rnC\'ZU arı ıle i gı'ı firma arın 
rıacak arı temaslar ha,.kı'ldJ u mümcs i leri bulunmaktadır. 
be) anatta bu un mu tur: Pctro mevzu unda Türkiye, 

ımdh e kadar l'i ıv uzc- tabii menba.an ıtıban i'e mün· 
rinde yabancı crmayc nı. zuvn· bıt hır saha tclllkkı cdı'ebi'ir. 

da yaptığımız bcşincı ur o ma· Petrol ı ı ile i gı i ol:ın fir
ıana rağmen, mem'e'H' 'lı:ı:c manın mumessıli teknik bir zat 
Michiganlı sanayıcıler '111Z i ~ de olmnyıb cı ma)edardır.n 
fa gc eccklerdır. Bızce yab:ıı cı Mr. Halter bugün .'l\"ustur-
1;erma~ e mevzu unda en faı'a a- ı ~ a) a muteveccihcn şehrimizden 
lakadar o unacak mem'ekrt'cr ayn mı tır 

E.P.U. dısma • 

Verilen tahsisler 
Ekonomi ve Ticaret Vei\:ile'i 

tarafından E P U. dı ı an'aşmıı ı 
mem ekctlere 11 205 mıh on ı· 
ra ık tah ı \erı mı tır. 

15 :Nı an 1954 tarıh ltıbarı ıle 

\'erı en tah ı crın tarıfe 
tatıstık numara arı a~ ğıd 
lcrılmi tır: 

66/162. 71/174 • 175 ı. 71/176 
177, 106/380 3 236/i31, 284/9'10 
935. 414/1398, 417/140~ 417/ 
1403, 444/.14:'i5. 469/l 531 ·7. 520/ 
1723. 1724. 1728, 1729. 523/1740, 
1741, 529/1791, 1792. 1793. li04 
179i. 1796. 1797. 532/1813. 53f:/ 
1854 !1311/1966. 1967. 664/23~4. 
7 GM/2389 664 2393 2396. 23!13. 
2401, 2402 2405 • 2413. 24l:i, 
2417 • 2420 2421 A. 23~9. 669/ 
2464 702/2"49. 710/2600, 725/ 
2839 822/3232 810 • 853. 

--0-

E.P.U. ya verilen 
Tahsisler 

1 Yugoslavlar 
Fiaflan yükseltiyor 

Yu o la\ Tıcaret ıa-c i i'e, 
Tıcaret Oda ı tem ı ci,,,ı dun şelı 
rımız Tıcaret Oda ınüa ke. este 
ltha atçı arımız a bir gorucsnıc 
apmı lard r. Go u me m~\'Z.ıu· 

nu Yugosla\)anın kere le fbt
'arını \lı:.: e'tmekte olduğu ~c.s· 
kı ct~ı tır ltha lltçı'ıırımız fı:ı!. 
kontro u c naı.ıııd:ı ) ugo l .. \'ıa· 
rın hatlarını ) Ukse'ıtik erinden 
51kfı~et etmı erdır. Buna nıuka
bi •• \ta e. çok bek emek ) iı~ün
den Cıatlarının vuk eldiğıni he· 
lırtmı tir. '\ D\H an görüşm,.lcr 
sonunda. fıat kontro'u içın Yu
,o 'a' 'arın 1.5 ay müddellt' hat· 
laı ında her hangi bır değı)ıkllk 
~ apmnma'arı hu~usunda tcşcbbü· 
e ~cçı me ı karar aştırılnıı:•ır. 

---Of--~-

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKLiFLER 

Joser ;lohn., 
"the tr:ı sı> 17 
nrcınrıı 2/,\lnıaıl\ a 
Kullıınılmış u)g~n artlıır'a o 

ıomobil ıthal edcceı. Türk fırma 
Ekonomi ve Tıcaret Veka eti tarının adre ıı ı isti) ol'. 

tarafından 'E.P.U. meın'eket eri· ,\fric·an ı ndfötriat Shipping 
ne 3 625 mıh on lira ı'{ tal:<ı~ & lınpoıling ('nrı~ııan~. 
verılnıi tır. !l. nc.m·rnft Uııildin ı:,, 

15/~i :ın/954 tnrıhi ,tin rı •'ı• :\'rw Kin~·~ Ru:ıcl. 
\Crılen tahı.ib erın taı· fi: \'C ,<· l'ıılhaın - ı.onıhın. S. \\". 6, 
talı tık nun\ara arı i e t ı 1ı~ıs ı::-:c: ı .. \:\'U, 
\erı en mem'cketlcr a~ • da Baharaı. kurutulmuş hındıs· 
gö tcrı mıştıı ırn ce\ ızı. kah\'(', karahıbcr. kır. 

71/174 - 175 İ. 176. 177 'iur~· r ııı bıbcr, zcnccfıl hint ya~ı 
nbtan. 106/380 · 3 A'man)a tl'humıı. kurutulmu~ kola cC\W, 
Fransa. İta ya, Yunan t:ı:ı, 23!i/ \crlı potas lımon ~ekirdeği, ka · 
731 t'ran a. 335/1095 109? Al· lı.; 0 ,ağı. tap)ol:a, t:urma )ağı, 
man~a Fransa. 361/1155 lta ':ı. hurma ç<!kirdeği, ç ğ kauçuk, 
fran a, A man) a, 414/1398 Al- ı crcsteler· maıın. lroko. Obeşı, 
mam·a. 417/1405. 1408 Fra a. nhura, aba oz, be~aı kereste. 
440/1447 A. E P U 441/1450 ı;rirh Uahn 
Frans ... 444/1455 h\·eç -16!l/11'i3P 1 llliicherstrass~ 39 
fran a. Yunanıstan. 482/15.'3S nrrlin ~\\' :w 
E.P.U .. 524/1770 \ manva. Yu· nı:t·l'~CJIJ.ı\'.\'O 
nani tan. Fran•t. 529/li!ll. 17D2 fmcrtypc \C Unol;)'pe matbaa 
l703, 1794 1795. 1796. 1797 Yıı· r1 .gı makınclcri ,edck parc:aları 
nanıstan, Fransa. ;i32/1813 Yu- ı'c alakalı ı rınalardan tekıif 
nanistan, Fran,c;a. 5:18/1854 h· :.ı<'kll;>or 
veç. 545/1880 f: P .lT 55'i/l 2P3 R. ı:ı n t S«hiııcider, 
\ manva. 558/1966 1967 E P l'. 

569/2021) \ E P U.. 58? /2080 
};.P U. 617/2215. 2217 Fral'~a. 
619/2222 E P t:.. 645ı '.?280 I • 
veı;. 646/2281 lsveç, 651/2302 
Pran a. Yunanistan. 647/2:?1'.-I 
E.P U. 664/2399 Fran a 661il2 • 
2443 • 7 E P U. 702/'l!'lll E P l 
710/2600 E P.U., 725/28':cJ E P 
U.. 756/3001 E P U . 773/3049 
E P U .. 805/3114 E P U 8?2/3232 
Almanya. 810 - 853 \\nı:ın) a 
Fran a. ita 'a. Yunanıstan. -o---
İhracat durumu 

1 21 Nisan 1954 Çarşamba g•İ· 
hU Ticaret Odasından t'ob: 
1061863 !ıra değerınde 16 adet 
men c fahadctnamcs 'erı mış· 

tir. 
Almanya'ya 7091 !ıra değerın· 

de 275 kılo bağırsak 3640 ıra 
değerınde 238 ki o eccade· 

ıınrburgcr ~tra~sc 

< ı:ı.u; 
Blıro, otel \e eder ıçin paıı· 

cur tıillcrı sat::cak bir mümessiı 
aramaktadır 

<:u tB\' Fi «htr and fo, 
l.an~r.rstraı; e 9 
23 Rrf'mf'n 1 - <.ER~IA~l' 
Ha ha tohumu ıhraç edebıle-

c<'k Turk fırm:..larıyla alakada•· 
dır. 

K . and il Jlcalt} 'lru t. 
82 ~la)~adıu etıs .\\enue 
\rlington 74, 

,\(,\SS \CllUSE'rTS - U.S .• \. 
Keten tohumu yağı talep et· 

r.ckıedirlcr, alakadsrların fir
r.u.ya ynznıalnrı beklenmektedir. 
\ ~ano llııs an Co .. 

Ogura IH.UG. t :"\ilıomba!ıhi 
Knbunacho 2 - ('home 
C'hıı·Kıı - TOKYO 

be +o çır;ıento levhalar ıck 
ıf ediyorlar. Tlirki) enın bu 

BORSA. 
J ı . Rorsa•ının ıı~.4.~.H lı.atbrı 

ı Sterlin 184.00-784.001 
100 Dolar 280.30-280.30 
lllU Lir~ t ~4 80-44 80 
ıoo tnıçre f'ranrı 114 03-114 03 
ı 00 P'lortn 3 68 40-73 611. 40 
100 Orabml O 3.14-0 334 
ıoıı ceıtosıont Kur. S.50- s.su 
ıılv !avıçrf! Kur. S4 12..50-64 12.SO 
~. 1 f \JZl.I TAB\'İt.1.ım 

EıtH'I." H T\lnlı.,.ı 
Sına • Euurum ı ~O 85 
Sın.s - Erzurum 2·7 20 20 
1941 Demlr)'OIU 1 :ıı ıı;; 

1941 Demtrroıu ıı ~ı ~o 

l?il Demlr~olu 111 2 'lO 
~mıı :ı.ıurtıru ı 21113 
Mili ı:l!Odaraa il 21 40 
Milli MUdaraa ııı 21.65 
Mlllı ;ı.ıudaraa J \' 21 75 
Zlraı;t Banliaaı I 2ı 27 
Z:lnutt Bllnıo;aaı il 107.50 

... 1 f' \l/.1,f l Ul\ILLt:K 
1!14ı Demıryotu vı 102.so 
Kalkınm• ı 102 00 
Kılktnma il l03.00 
Kalkınma ili 103.00 
11148 İstikrazı I 102 90 
19"8 TahYlll 11 102 90 
1949 rah \'ili 102 ıo 

... ~ 1 \ll'.11 1 \fi\ lLLt.K 
1948 h:ramıreıı 22 00 
iıcramıreıı Mucııraa 23 -
İkr ı941 o. lolu iV 103 50 
Jkr 1941 o Yolu V 109 50 
19l3 TıhYlll 100 50 
1951 TahYUI ı00.30 
Ziraat Bankası 111 103.GS 
Ziraat Bankası ıv 103 10 
zırnat Bankası V 104 oo 

tH,1'\ nt fi.EKi 
T O Merkez Bıınkuı 255 50 
Garanti Bankası H. 128 00 
Obllgasyon ... nd. l·Il 160 00 
Osnıanıı Bantuı ııu.ıJO 

ı Orl: Kredi 128 50 
Sanayi Kalkınma B. 100 ou 
iş Banı.:aaı R. _.3,:,0 
Yapı ve Kredi Sankuı l' 18 50 
At.:banıc 'f.A.0. l320 00 
Türk Ticaret Banttaaı 650 
Aralan Çimento 45 O\J 
Şark Dctırmentcrı 39.30 
l''l.R .... lllltt~Al>I Al.fi' FIY" il 
(l ı kilo attın 415.000 Fr 
11 ı Dolar 360 Pr. 
~l llül '1 t•İ\ ~ \O., IJO\ 1/.1,t.U 
Türklsch-Account 16..ı0·163'J 
franuz Fr. lti31 100 
Dolar Eftktlr 617·618 
Dolar N Y \ merlkım tn:ı-634 
'<tcrlln EfektU 1550-ı ,;. 
ls\lçre Franıı:ı 146-147 
'tl<lif.~1 \l. 1l:S Fl\"\11.\KI 
Reşat 

Hamit 
Gulden 
Vahit 
AZIZ 

56 25-56 40 
S0.00-48.2S 
48.20-48 :ı.; 
49 00·49.2J 

fııııııır lirası 
Napol\•on 

4!180-49.00 
61 5-0·Gl 60 
45.25·43 50 

B Horo7 

'" 1 l,:l: 
n~ uao 
Mekslkn 
• ıandart 
Külçe 
Y~rll 

KHI' 

45.25·4.ı 50 
ALll=" rı1•u 1 \ICI 

7S3·7SS 
7ti0-765 
7~8- ,50 
748-750 
748-750 

n..:siulRr.tı.ı.r:K 

Cumhurly•t Ata. 
Re.pt 

:ıso oo-2s2 50 
427 ~-(3 00 
3S000-Jj2 ~ 
305 00·306 00 
~dildi. 

Hamit 

aat 
............................... 

Kredili listeye 
Alman mallar 
iktisat \'e Ticaret Vekaleti 

tarafından 493 ~ayılı sirkulere ek 
o arak neşrcdi en 495 sayı'ı sır
ktiler gereğince I\'. sa~ ılı 'i te· 
de \'er a!an haı.ı maddeler VI. 
a,·ııı uzun vade'! krcdi'i ithal 

lı.steı;ine ılave edılmıştir. 
Kredili lıstc)'C a'ınan madde· 

er'e tarife 'e ı~tatı tik numa
ra'an unlardır: 

284/891 - 893 ;>alnız fırınlan· 
mı~ mc e kere,tcsi. 284/935. 939. 
9'13, 947, 950 951. 952. !l55. 956, 
962 'a•nız bıı istatistik numara
sına· "İren kere leler. 452/1479. 
1480 )crP ,crmel!e mah us lıno· 
reom, 469/1538 çimento :ır, 665~ 
2426 mayi at, gaz. ha' a \'(' aire 
için el e mlıteharrik olanlardan 
maada her ne\i tu'umbalar. 

ıncıtlde) i ithal edip etmediRini 
ş:ıyct ithal ediyorsa ııe miktar 
da , e hangi memleketten ith<ıl 
c•tıklerini. bunların ne bliyük· 
IUktc, ne kalınlıkta \;C hangi k:t· 
tilec!erı olduğunu soruyorlar. 

Chambre de' Commer«e 
n~plito 

YUGO~L,\ \' İE 
Yugosl l\ya'dakı Split şchrl 

T.caret Oda ı bu ~ebırdeki it
hc;'aJ 'c ihracat i !eriyle uğra· 

Son Cirnııılarını Odamıza bildil
mi•tır. Bunlarla temas etmek J,,. 
t.:ıycnler. adre !eri Ticaret O· 
dası Enformasyon bıirosundan a 
labılirlcr. 

Dipl. • Ing. 
Laslo ~1olnar 
lndtr Hobi 1 
Sulı.bat·h - S,\,\R 
Bir maden miıhendısi memle · 

ketimııde iş aramaktadır. Tar ı
lat için ~ladencılcr Derneğiyle 
temas edebllirsınız 

ve Zahire Boı•sası 
Bır cşık Amerika') a 1323 Jır~ 

değerinde 525 kı o ayçıçeğı ) a 
~ı. 857.820 Jıra değerındc 500 
ton blister bakırı: 

Finlandı"a'~a 20 748 ıra de· 
ğerinde 6751 kılo bağır ak. 6258 
lıra değcrındc 1541 kılo Sıga'a 
yağ. 

27 • 4 • l9S( - S.\Ll 

i: vcç'e 6272 'ıra değerinde-
l60 kılo ham af\ on. 44 923 'ırn 
değerinde 1868 kı'o bacır ak: 

Non•eç'e 7056 lıra değerıııde 
!l.80 kilo ham afyou· 

Po'onya'yn 93.800 lira de ~
rinde 153052 ki o cem kiıtü~li; 

Yunanistar'a 1762 'ıra dci'-e
rinde 3750 kilo taze ba'ık, 11170 
lira dcterinde 100 sandık yu· 
murta ıhraç edilmıstır. 

ZAYi 
11140 - t941 une inde ErenkOy Kız 

t.1aulnden aldı ım diplomam Fen 
:Fakllltut yangınında )-andı ı ı ın 

yeni kayıt ıureıı ataca m llAn ol ı· 
nur. 

Sa~lar: 

Buğday orıaın 

Butd:ı.y yumupk 
Butday yumUfa'-: IUb 
Susam Çu nllı 
Fındık ıc tombul 
Fındık Ka Sivri 
uıı Ekstra Ekstra 
Un Ekstra 
Un birinci ot.Ti 
Un ikinci nevi 
Un ortıln 
Razmol 
Kepek 
Kaşar peyniri yatlı Traty& 
Su m ya ı rafine Çıplak 
Pamuk yatı raflne 
Tiftik ırı ~uındarı 
Tırtık aıra standart 
Tiftik ine~ standart 
'.!'av n derisi adedi 
Porsuk demi cıru 
Korun drrll1 T. ıt. Kaup 
Sııtır derbl :ras 
Sıl\r derisi lamııra l:ıuarı 

Ktıoau 

> 

> 
> 
> 
> .. 
• 

28.83 
307.5 
34-
ıoı.-

us-
132.-

3300.-
3050.-
3075.-
292S.-
2d13.-

18.
ıs.-

420.-
228.-
220.
aoo.
Gio.-

1020.-
83.--

1600.-
170.-
139.-
150.-

29.20 kunışa 

34.75 -.-- .--.-
3630.-
3300--.-
2930.-
28".-

21.---uı.--.--.-
-,,-
-.-

-,,-
87.-

180.-
1S4-
176.-

> 

• • • 
• 
• .. 

• O)=---. -. · ı_=-· ı-
1 1 1 .r-. 00 

Soldan Sata ı - Istanbul ıtlA· 
~NI kazalarından biri 2 Cll•ell 
ta nr 3 Pe) ı.ıamber, Blrll. 4 
Cllnl inanç. Kör S Sehiv. 6 Ot· 
nl.Şlll: 7 Bir il' evva. Bir nu \an 
ıemı 8 F.mre uyma 
Yukarıdan Aşa.ıra ı Rlr mem-

leket. 2 F.mln bir klmıe llırakı· 
lan şe~·. a Dil. Bir ııot.a. -1 - Bir 
maddeye bulam:ı S Bir hllyvıan. 

6 - Bir nota, Bazı bastalıklnrm de· 
vaıı. 7 Attır bir -- · Bir u~ ı. 
8 - soylutuı:. 

OÜ~KU BUL:U.\l \ \l\ HALLİ 
Soldan Sata. ı - a 1 - ..... 

3 Baykuş. 4 - A ıa. laı. " - Kral; 
ı-:lk. 6 fock. 7 .\ • 8 - Fil· 
18k1 
Yukarıdan \ş:ı.ğl\1' l 

l'.f. 2 Asri 3 $tı\IAp 4 
S .... 6 Arşın, Ak. 7 
8 - .\rtık 

Kab:ı ... 
Kate. 
Sinsi. 

~~~~~--~~ 

~ \it-< \~m' - 2s.1.19st 
AXK,\R \ 

7.28 Açılış ve ıırogram. 
7.30 Güıınyctın IPIJ. 
7 45 Ha1Jerlcr •e hava raporu. 
8 oo K rma saba il murı ı !PIJ 
8..30 Hafif Vi~aııa melOdlletl tPJ) 
9 00 OftnUn programı ve kapanış. 

11 58 .\ ılış ve program. 
12 o Alt.er saati 
12.ıo Muaıı. .\racı. 

13 00 M s. A)'lln Tr. haberler. 
13.15 Virtüozlar geçidi ~Pi). 
13 30 Oğle gaıı:~teaı. 
13 45 Müzik holltrden nhnele: 

'\o 

1 Tip ekmek 
2 Koyun eti 
3 Sı •ır eti 

Karaciğer 
Koyun paça 

4 Xışa ta 
Biskuvi yerli 
Arpa ehrh e 
Tel şehriye 
Çubuk m:ıkaı·.ıa :\o. 2 
MeıciınC!k ye~i 
Kuru ıızüm ~o. 10 
Kuru K:ı)ısı :llalalya 
Toz şeker 
Buğda~· unu 
Pirinç To,,,~a mıbek) 
Pirinç unu 
İrmik 
Kuru ı-·a~u ~ e Horoz 
Kuru Bamya 
Domate~ 'salça~• 
Tut 
Xohut İ:ıpan~ o' 

5 Zeytin 
Çama§ıı' ~odası 
Beyaz sabun 
Ye il sabun 
Reçel (Gül. k<i) ısı 

Yi~ne) 
Şam fı tığı 

Ku;; üzümü 
Ze) tinyagı 

6 Ta\Uk 
Pı 'I\' 
\'umuı1a 

40.oor Kilo 
16.000 
8.000 

50 " 
150 Adet 

:.?00 Kılo 
80 

500 
200 

5000 
1000 
3000 
800 

14.000 
1.000 

12000 
1300 
300 

4001) 
25 

1soo 
2000 
1oou 

:?O il 
5000 
5000 
1500 

700 
20 
:!O 

500 

" 

11 

ıı 

.,, 

... 
ll 

D 

ıı 

ıooo ,\det 
:?00 ,. 

20000 

Kr . 

37 
300 
190 
100 

10 

1.15 
1.50 

75 
i5 
75. 
60 
90 

200 
U2 
60 
95 

150 
75 
70 

650 
80 
10 
93 

14S 
30 

190 
145 

150 
8.iO 
H5 
aoo 

200 
125 

6 

14800 00 
48000 00 
15.200 00 

50 00 
15 00 

15.265 00 
230.00 
120.00 
373.00 
130.00 

3750 00 
600.00 

2700.00 
1600.00 

19880.00 
600.00 

11400.00 
1950.00 
225 l)O 

2800.00 
162.50 

1200.00 
20000 
9~0.00 

48892~10 

290.00 
1500.00 
9300.00 
2175.00 

1050.00 
170.00 
29.00 

1500.00 

16214.00 
:!000.00 

250.00 
1200.00 

1110 00 
3600 00 

1144 00 

3666.93 

1216.00 

258.75 

Açık 7/3/9541 
Kapalı 15/5/954 

Kapalı 15/5/954 

Kapalı 15/5/!l54 

.\çık 7/5/954 
IPI), j 

H.oo Havn raponı, alı: m prO",;ra
Erımı sadeyat 
Tereyağı (Tuz.suı) 
Br-aı peynir 
Kaşar pe~ nıri 

5000 Kı'o 
500 

350 
550 
300 
'40 

3450.00 
:!7.300.00 

2750.00 
1500.ÔO 

68000 

mı ve kapanı . 
11158 Açılış ve p~ram. 
17 Oı.1 Rad)o s.:ılon orkestrası Şef• 

:Seda:! Edlır n)Ketelbey: In· 
trrmez?.o, b) Kormann· 66~· 
suz şarkı, c ı nobrecht: \'alı 

500 
:.?00 J> 

2-132.25 Kapa:ı 13/5/954 
potpurisi. dı SaıJlet: Halk 8 \'o1'iuı t 
şarkıaı, eı cuııott.a: fnter- Sut 

20000 
20000 

• 
'il 

45 
.ıo 

32430.00 
9000.00 
8000 00 mezzo, !) ::>trauu Perpctlum 

Mobile. 
17 30 Radyo ile İn~lllzce 
17 45 aehhe Al:sov • s .,.:m Tar> 9 Odun 

Ürek • Mustafa Satr•pr'dan 200000 
lOOıJ 

R 
20 

17000 00 
12000.00 

200.00 

1273.00 Kapaiı 15/5/954 

beraber e.arkılar. 
18 ıs Köytın saati 
13 30 Yurttan sesler 
1840 Konu mn (seçim). 
ıs 50 Yurttan sesıer'ln de'l'amı 
19 O M S Aynrı Ye haberler. 
lD 15 Tarlhten bir rapr"k 
lD 20 Haydn • RP maJor '1'1 1oıorueı 

konçertoS\ı iPii. 
19 40 Konuşma •seçim,, 
10 so ~c in DemlrdöTen. 
20 O Konuşma Ueçlm 
20 ıo Bir tamhur takıılml • 
20 ıs rwl<I~ o ı;:a eten 
20 '0 G<nç g~ 'erden prk•ı .. r. 
20 40 Komışıruı seçimi. 
20.50 Gl'nç ıı~ltr korosu. 
21 00 Konuşma ıf'çlm). 

2ı ıo Ttirkuler. 
2ı 20 Konu ma (seçim). 
21 30 Dans muzııı;ı. 

21.50 Konuşma taeçtm). 
22.00 Serbest saat. 
22 15 Yeni müzlk lı:onserl. al Bar· 

.'.\lanıa! kömuı·ü 

10 Balık lstanit 
Balık :ııcıgıt 

1501) 
500 

il Portakal Adana 72 lık 600'J 
Limon 170il0 
E ma )'eri 150:> 
Taıe ıizüm (en i~ı~ı) 700 
K 'un İstanbul 600 
Karpuz fstanbu' 600 
:\!anda ina 4000 
Şelta i 100 
.\rnıut Glimü~hane 200 
Erık (Can \'e Amasya) 100 

Adet 

" 
Ki o 

• 

,\del 
Kıo 

• 

40 
40 

20 
10 
30 
50 
25 
20 

60 
70 
30 

12200.00 
60000 
200.00 

80000 
1200 rıo 
170000 
450.0ı') 

350.00 
15000 
12000 
200.00 
60.00 

140.00 
30.00 

915.00 

60.00 

330.00 

Aı;ık 7/5/954 

Ar; ık 

Açık 
tol:: YM'lı sar.lar, Plıtno Ye 
\'llrma 7lar için müzik. b) 12 Havuı: 700 20 

60 
4:5 
6.'i 
20 

4400.00 
140 00 

30 00 
90 00 

32:5 t)\) 

~·ııhaud. ~Ult (Pil 
22 45 :.ı. S .... yıı.rı \e haberler. 
23 oo P:ogrnm v~ kapanış. 

İST.\NBUI. 
12.57 A~ılış TC P?OG,ram. 
13 DO Haberler. 
13 ıs Harır kcmnn melodileri (Pi). 
13.30 Güzin Siper 'l'e Pcriba Tun· 

celi. 
14 00 Radyo uıon orkeatrası ton

serı. ş .. r Semih Argeşo ) L. 
Slede Stflra •İntcrmczz0> 
b) L. Sledl\ Rendcz • YOua 
•Seren:ı.d• c) Aub. W!nter 
FestlTalla •Potpuri•. 

l 4 30 Saz eserleri (Pil. 
l4 4S Dans muzıcı (Pi). 
15.00 Kapanış. 

*** 18.oo Açılış ve Leror Ander&on or-
kestrası (Pl). 

18.lS Türlı:ulcr Mthmet Ali Erdem. 
18.3u J.'aruk Akel n arkadaşları. 
l9 00 Haberler. 
19.15 Radyo küme !&aıl he7etl. 

•Mahur>. 
19.50 Konuşma. 

20.00 Akordeonla hatif mclodl!e: 
•Taki Çenerlııl ,.. arkadafll• 
r1.>. 

20 15 Radyo cazetesl. 
20.30 Kısa ıseh!r baberlert. 
20.:ıs:ı Radyo tıratroau Ecel k6p· 

rüsU - Yazan: Adnan Tabir 
21 20 Kanşııı: hatır müzJt <Pi). 
21.40 RIZA Rlt. 
22.10 MUll tesanut blrllll adııu 

komışma. 

22 30 Cemal Kamil Gönenç. 
22 45 Haberler. 
23 00 Kambl)o • Borsa n proeram 

tar. 
23.07 Dans mlizl~I <Pıı. 
23.30 GlınUmü::ün muztfl Samuel 

narh:lr Viyolonsel konçerıo..-u 
(Pi). 

24.00 Kapanış. 

iz:uiR 
IS.58 Açılı, ve ııro;ram 
16.00 Suzan Yam~n. 
16.30 Dans mıı .. ı ıe dıını ~arkı· 

lnrı lPlJ, 
17.JS BaşJıca D"fl~rı\mların takdimi 
17.20 Kemal Mısı:ı1. 
17.50 İki UYtrtnr a) Rou:nı: wıı-

helm Teli b) BeethOYcn: tJ'. 
çfincü Leoııore UTer~llrU (Pi) 

ı8 IS HUıeynl tnstı. 
18.45 Radyo rur' t•t•toıerı toroıu. 
19.00 Haberler 
19 ı5 İsmet Ccttnuı. 
19.30 Blr derıtl aııyonız. 
19.40 Dlskote~ınuı tçln ~trl;'ıç .,.,. 

nl pllk. 
19.SS ııarta A.matlden Xc:n:ı.-.ı so!o 

!arı. 

20.10 Şehirden ktlçük haberler. 
20.ıs l1adyo ı::az-.teat. 
20.30 Yalnız ı;azlarıa mUıtıı: (Ot•. 

Pl), 
20.45 Bizbtze. 
20.55 Nat •Ktng> Cole 16yJU7or 

tPI). 
21.00 Radfonun müzJkll otıme:e!J. 
22.20 Spor bülteni, bors& ~: rt.rın 

ki prorrım. 
22.3n Yavının '<Onu. 
TEKNİK tlNiVERSlTE 

20.15 Açılış ve ııro:ram. 
20.16 Bmetann: cBatıı~ 1\~nlıt 

unrtürü. 
20.25 Dvoratı:: Fa majör. 1 •~font 
21.03 M•ııdel.!sobn: Re mıı::o: Ko

man konccrtosıı. 
21.2S Schumann: R• minör. Xe· 

man - Piyano 90nstı. 
21.52 Schubert: Lledler. •Bariton 

HeJnrtch SchlunuS>. 
22.03 Program ,.. kapanış. 

Kcreııı 

Karnabahar 
'l'aze ) aprak 
Semizotu 
Biber dolma ık 
Fa~ulye taze 
Bamya taze 
Patlıcan 
Domatts 
Bakla 'l'aıe 
So~an Kuru 
Patate.s 
:lllarul (\"edıkule) 
t\larul kıvırcık 
Hıyar 
.'.\faydanoz 
Tercotu 
Top lahanası 
Kabak Taze 
ıspanak 

Pırasa 

Sa'amura yaprak 
Kara:Ahana 
Pazı 
Sirke 

50 
200 
500 
150 
600 

5000 
50 

300 
1500 

150 
4-000 

15000 
500 
500 

1000 
2500 

50 
2000 
2000 
3000 
4000 

Taze bezelye (kabukiu) 
Tat.e beı.elye <tane) 

150 
4000 
1000 
100 
100 
300 

• 
• 
... 

" 1' 

Ad el 

Bağ 

Kilo 

il 

> 
il 

... 

..,. 
~J 

25 
90 
25 
20 
20 
20 
20 
4 
2 
:; 
2 
2 

1.'i 
15 
20 
20 
~5 

20 
1 :'; 
30 
30 
60 

30 OJ 
130 Ol) 

1250 00 
45 1)0 

75 00 
300 00 

30 00 
800 00 

3000 00 
20 00 
10 00 
50 00 
50 00 
1 00 

300 00 
300 00 
600 00 
800 00 
82 50 

800.00 
150.00 
30.00 
30.0() 

180.00 

9688.50 72665 Açık 7/7/954 

1 - Ha~tanenıizin 1954 m:::i yılı ihtiyacı bulunan cıns. mi'dar ve gec:ıcı teminatları yazılı 
gıda maddelerınden 2 3, 4, 5, 7, 8, ncı ~rup'ardan yazılı o:an1ar kapalı zarf ve ı. 6, 9, 10, 11, 12. 
nl'i gruptakl'er açık eksi'tme 8'.lretryle ihale edilecektir. 

2 - Kapa:ı zarf iha'esj l:'i/5/954 Cumartcı;i gfinü ~aat 11 de Trabzon NUmune hastane· 
sinde yapılacağından teklif mektuplarının iha'e saatinden bir ı.aat evvel komisyona vermiş veya 
komisyonda bulundurmak üzere iade.l taahhütlü postaya veriimiş olmalıdır. Pootada vaki ge
cikmeler nazarı itibare alınmaz. 

3 - Ac:ık eksiltme suretivle yapılacak gıda madde!erinin eksiltmesi 7/5/934 Cuma gilııü 
saat 15 de yapılaca~ından ge~ici teminat makbuz \'eya mektup;ariyle birlikte muayyen saatta 
komisyonda bulunmaiarı. 

4 - Her gurup ayrı ayrı e!•siltıne mercii olup ta'iplerin bu gurupların htr birinin tama-
mını teklif verme mecburiyetindedirler. Kapalı zarf ve açık e!{sillmeye verilecek kısmın teklif 
ve iştirakli naıarı itibare alınmıyacaktır. Kapalı zarf ile yapılan ekı>iltme!er<le verilecek tekli[· 
!erde gurup yek(ınunun yüzde nisbeti üzerinden yapılacak tenzi!at1ar verilmesi. 

5 - Faz'a bilgi almak ve şartname:eri görmek istiyehierin Ankara \'e İstanbul Sağlık \'e 
S. Y. l\tüdürlilklerine Trabzon'dıt hastane idare memur:uğuna mUracaatları- 5166 

1 Tekel l! mum Müdürlüğü İlanlan : ı _________ _. 

Sah na ima 
~lalın cinsi 

Iskarta kanaviçe 
Iskarta çul 
Jüt kınnap parça.,ı 

Komisyonu Başkan h ğ mdan 
l\Jlktart 

41910 Kı. 
8186 .. 
9186 il 

J\luukkat 
teminatı 

1402.;o 
20250 

1033.50 

Tarihi -
İHALE 

Günü 

12.5.1954 Çarşamba 
12.5.1954 Çarşamba 
12.5.1954 Çar~amba 

Saati 

10 
10 
11 

1 - İstanbul Ahırkapı Tütiln Bakımevinde bulunan }ııkarda cins \'C miktarları yazılı ıskar
~a kanaviçe, çul \'e jüt kınnap parı:aları 19.4.1954 rllnkü ihalesinde had<liliyıkı fiyatı bulmadı!ın 
ian tekraren paıarlıfa çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlıkları hizalarında yaulı ıün \'e saatlerde Kabataşta İnhisarlar Umum Müdürlll· 
fü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her giln komlsyonumutda İ'Zillir \'e Gaziantep İnhisarlar BaşmüdUrlüğfin 
de mallar da bulundukları yerde 2arfilebilir. 

4 - İdare kısmen veya tamamen ihale etmekte veya kısım kısım, a~Tl ayrı ta!iplere ver
mekte serbesttir. 

~ - Taliplerin muvakkat teminat makbuzlan vcsair b..nunl vesaikleriyle birlikte belirli 
giln ve saatte komisyonumuza müracaatları jlan olunur. < S O Z ı > 

BAYANU 
MUA' 

'AMANLAR 
SANCtLAR 

KAP.$1 



- V \'TA~ -----
llııa k · ,,. 
.~.:·"· ~~ııin hakkı yoktur 
4ıır, P ha tan ha . ) ucum uzdan uzun bir mektup aldım. 

ltt111d;opteri alnı ş~ şehı ın temizJık i lerinılt'o ikaHtle 
l.L IJ, b ak ı~·ııı ı·Öp ·iıJ • •l • "'lqSed' 11 ; iizde •. ' 5 enn e\ ere pek ~t'.) rtk gel. 
•\"ali lldıkten n Çoplerın şur:ı.}a bura)a dcikiılıtuğun-
'a..;Yet bu ~onra <ll'nilıyor ki: 
'~d ınerkezd "k j ltııı.! Sokakla c ı en temizlık aınelt' inin günun 
t hpıı b ldığl.;ı tııpürmcl\le meşgul olmasına ne de. 
~ trj ır. Batı ın • emizlık 1 lcri halk sobğa çıkmadan 

Ctııı Sokakları eınJek_etJ_erınin hep ınde bu bö, ll'dir· 
~ ~Uı 0kakıar ~ s~pu~ulduğli gciriılmez. Jlalbuk; bizd; 

>tr a toı lutt purulur. Yapılan hakikatte temızlık 
..:lıe ~ konına ı~~:ktır; bir_ .}erden kalkan tozlann 
~~de e lı>ınızlik ıba rettır. Bu beyhude ga.} retten 
~ktııb daha faldala~~ıc. ı d~h-~ e. a h hlerle me gut ol· 
~tıb u gond ı ır ıs gonılmu olur.• 

,:ı. lenı1z~~e~ ~tın \'erdt'n göğe kadar hakkı ur. 
~ l'ldır. Ru a ı~ınden mt'mleketin biıçok ehir. 
•ıı lııı~ıniş ~uıı hır · ebebi de temizlik işlNinın n i 
q a katmas~ n:ıasıclır. •remizlik amele ınin ortalıgı 

!ttijd~lı •bda 'ö er~e i toz ~utmıığa nıechur tınıe i. 
ltt \ t, Altı )~ t'e~ılen kavıtsızıık aklın kabul l'ıll'(·t'ği 
'ip• etdıgj 

1 
C\ ~ 1 ) ıl ~nel bundan ikli) et Ptmi. tik. 

'- hı~'lı>rj tanıt'a ·~op~·ıi leı in toz kaldırmadan ~okak
.. ~_ lı te\ap ını 1 nı., jdılmıştır. denı)İ} ordu. in ar t'<Iİ!· 

1~~ aılcnıaına 
1 ır. )ke sulanmadan süpıirıılen sokıık 

l ~tdtn takın~ !mk~n '~r mıdır? -
~itlık lülı; tıa ş Her l tenz. Bunlardan bir kı r.ıının 
»tkı !•ı bci>~~)a, ~vah.ut u~un çalı matara müteukkıf. 
~.. la tan degıldır. Hır parça bilgi ıle hareket • 'l. ·•ııı zını c rı b "" "'t\k ta il an t < 1 e ılır. Hele bınbir turlıi hastalık 

CJi:.P. F atih'te bugi!in, ...,..~,..,_:mi .... "" ... ..,. 
miting yapacak 

1 

<B~ı 1 indıteı Jlareketlerı) e, tutıımu\la 
zabıt.arı incele.·. en Savcılık. te· fıi'en ~o. terınesı Jfiıımdır. 
le alınmış o'an plak muhtevi. Memurlar Kanununun 9'unc:u j 
~atını da tetkik edecektiı . maddesıne clavanarak benim , a-

Sançar'ın Gökay'a <·t>\ alıı t 1 1 v 
1 

an.< aş arı adP.ı.ı ı~fal \'e ken<li-
k a i f Gô~~y~n _dün 2azeıelerde sının emnı) etını suiistimal elti· 

ç~I an nonuyu oven pla:ı ılc il· ğımı ıddıa edi)or. Mlmurin Ka 
~ı ı. o ;n mekt.ubu uzerıne C. ıı . ı nununun bu had t ile ne alAk:ı 

1
• ı a kanı _llhami Sançır şun ı \ardır llu madde hukmiln 01 

arı sovlemıştır- k ci 1 l · en ı erının \ a ılığı zamnnında f 
. •- ~'alımız bu pJak çalma ha miıteadd ı t defalar anlat mı- ın;. 

dısesının ne re) toplamak ne de Demek hafızalarınd3 vanlıı: • ı 
herhan"ı hır tehdit, mak adını mış olacak. Vatanda İarı 'klm· 
taşımad_ı~ını, sadece, bır mııın;:: lerın ,ğfal etml'kte o duğunu bL' 
ha\8s~ ıçınde nfıktelı hır hare- le bu son gun erde herke:ı gôr1;p 
ket. o duğunu anla~ acak kadar 1 ani maktadır.• 

i 
ıek~dır. Plfıkt~ki . söz er üzerine C.H.r .• Ra~ın - \'a, ın'ın filmine 1 
ulımıı, mes_eıa. hır he~tekiır ~ıbi itiraz l'!ti 
telıf_ hakkı ıddıa edemez. 

1 
İl Seçim Kurulu dün saat 15 

Dığer taraftan kendı i polıtı- te toplanmıştır. Kurul, Be~ikta. 
ka dı~ında olduğunu soy:erken: f·~e Set,·ım Kurulu tarafından ,o 

_ı -- ~eyanatındaki ı;ok şii· ru~an. seç~m l!Li~ü "azife i ~ahıs 
kür• kelımelerınin ta>ıdığı ima laı la partı P.re aıt otomobıllerdc, 
ile, tar:ıf tutmuş, po" ıtika , ııp. partı i~aı_:elıni h:n·i hazubentlt'
mıs olmu)or tnu? • rın \e flamaların ku 'anılıp kul 

2 - Po ıtıka\a karışmadı ına lanı am&,acağınn rlııır suali görli 
dehi olarak hazır attığını so~le- •erek ka~a.ra bağlamı ıır. l\urul IBa<bakan, ın D. P. 

1 dıği beledhe ergi:ıı iktıdarın e .eçım eunil flama 'e bazubP..nt 'f 
çım propa"anda ına 'aradı(!ı ı kullanı ma mı ~asak etmıstır. 
çin Yuk ek Secım K~ruhı tara: B~n~an baka, Basın - Ya)ın ){u Tetkilallna lamı"mı" 
fından ~ a ak edi"mi- , e bu er- dUr uğu tarafından hazı:ıanan 'f 
gi buı:iın kanatı'mış bul H' l\Jelt>k Sınema~ında go teri· (81$ı 1 lnrlıtp\ 
K

. f 
1 

- unm or en fılme daır CHP 'nin itirazı c aslı hizmetler b,"ş"r3bılme,1• 

E 
• T h I l u tur ı m erı dediği fılm'cr de nıu·zak" • 1 K 1 1 , • " " nıs a sin T L bu kabıldendır ı "re eaı mışıır. uru dan amamıy e uphel dır. eç mle 

re
'd --:-------------------! B ıd . . . 1 UÇ kı Iık he~etın fi 'ml gorme- de b r takım idı oyun! ı lo mum 

I )Oktur, Otları halka adeta zorla yutlunnağa kim 

e d .. k ~ a~e amırının ben poli- ı ~ındcn sonra hır 'karar ıttıhaı.ı 1 kün olduğu kadaı rey kazan 

(8 un Kore meselesi görücüldü " • , '" "'m ... ,,., '"m" "' "" "''" m"''"' . • ımo• '"'""' ... , '" ... ;,: lııd iljı 1 in 'd 1 1 ı'ıterde kaların bu llt'\İdC'n ald lıl'ı \C> 
tel'. tınış ve p c:ı e) l~mak ~ görev endırılmeslni tc-k· partı" toplantılar 1 Cır-at ko ) ) ıcı l!'•ebbu•le nt> Ilı ~I Şarı an l\fıın lıf etmıştır. Bu seçimler netice· karsı ga} et \1) wn ık ve ıedh "rli 
dellıietllliştır arına §İd· ı sinde toplanacak olan mec'ıs. bir <Ba•ı 1 inrlrlel I hıı muazznm toplantıda Ankara bulunmak 'üzuınuna i :ıret e• aıı. ılır k,a ·su h leşmis bir hükumet teşkil ede larda bulundu"ar Sırrı Yırcalı D P. arlavları birer komı<ma mek dt> bu me\'Zuda olduğu gib 

dns rıa satın u. hilr cektir •. BugunkU top':ıntının son ah:.ı hakkında b r ıakım <ledı ') pac klardır seçlınle-rle alakalı bulun işleri-
lh.,.1 arıın12 alama}ız. hatibi o an :Ko ombı·,.3 d Jege t 'l·odular çıkarıldıfi nı. banka ar m zde çok dikkati \'C tı''anık -...ı11 ı. a b 

1 
k • RehrP.t l'z'un dt'mt'ei b 1 • tel"'~ ı. kı h ~ ı ·te Zuleta Angel. Korenin b.rıe~ 

1 
dan bır tek kuru' almadığını ld tzm r 27 ( Husu~n _ Simd" u unmalarıııı leşkıla•ınıızdan 

llıı tcektır ' 
1 

a • er- r lmes' için bir tek ıfte bulun- dıa e ti. k d \ e parti mensubu muhterem ıır 
h Ilı e bı emle_ ke· muştur. B ltıhaı e C H P. lller mit n" H a ar ec·m kampanvasına k_ada~Jarımızd n chemm·' etle 
•vtı c m " f Pr.11 ist"rakten eekinmiş olan r d · 

h 
lllasına t esı '.·c Bu tek'ife göre: 1 _ Kuze' 'er ndc m !Jet\ ek··· adaY!uın- ıca r er•m Tlirk mi'let"nin ka e e J Ye lzm r D. P. ad y li~tt'slnde d · d 

b 
Şelın f şne_yız. Kore'de Bırlecmış Mı etler tn • dan Xıyaz· Gurer. ~anıı Do"um. erı uzcrın r ceıe\ n elmr>kte ıı cvk d w ' , • b _ım ız o :ırak ~er a an dok· ı b · ı·~ arzunun b ın e ki'atının nezareti atında seçım- ıhat \taç. Xejat sarl calı bı o an u mlıcadelede 'l' ımnın '" u k •or Behret Uz bugUn ı:aıe•ec p · d 

• 
1
llde lah k ·on- er yapılııcak \ e bu seçımlerde ı er konu-ma ) ap rak ık darı arıım zc ur ımrı o mn~·nı ni· a kuk dd 'P.re n C'ln D P. 1 ıc 'ne girdi az d k h 

• \e teınennl e: intıhap o'unacak meb ıslar ) e- ı l'•lt> !'nkid ~ ett•ler. ı? r.i iıah t>den b'r konu ma ,.80 e ere· cp m ze memleket 
ede gane mesru par amento sa\'ı' - Iuteak ben c. M. P. 1 ler de m•ctı" Buna r.öre doklo B h ha) rına b ~ar, r d lrr m.• 

lctıerar ması gereken Güne~ Kore par· a) n nıe· dand::ı b"r top anlı ) a ret Uz '>·,ilk • r t ~ . e -:-, -----------
~ore•1 ,:~n~~n: lamentosunda uzıfc gorecek er- parak D. P hatiplt>r nin .ah~i re•arP.t.nl ugöster

1

~na~: ;~~l~~ J • ( H p ı tı.. bancı b" Ş dır. \ata kaean konu-malarını tee 1 madd' \e İı I t h'-"' l l zmır 1 
• • ilerı" ·ıı ar ır mem-

2 
D h b"" ü • ur' k 1 d kl b 1. . ı m ne\ aa ı\lıt er a •oıı ır.ıs gıbı. kar· - a a sonra ut n :Kore. e ar~' a ı · arını e ırttı· tına ~irrn bir portikanın va. 

&o derece ~~ gene Bır eşmı_s Mıllct er :eş- lt'r. .• . . . . tand:ı~·ar tarafından büvük b:r Bazı hSdiselere oıııu lenıış \'c de ~m kılUının nezaretı atında gene' E~kışt'hırdt D. P. mıtıngı sam ·m ·~etl dl'"t kl • . • ~~ ' , 
< allı l tah kemış. seçimlere gıdi'ecektir. F ki l'hir, 27 (llföu,i) - De- ,. r· 1 ,.. . _. .. ~li u' ~f denmc~ı~· 7.8 z 

il ı.- a ·kumü Z J ' k k p • b .. . • U ı ~O"'ltll>; n ta e eırrıış \"e• abıt futl d 1 , hı a n.<ıre e . u eta nın ·onuşma ınd:ın mo rat artı uııun c;ehrımııdc h d D p 1 cı·· I ur U ar 
1 

hrıa, ;
0 

rın ken sonra .:\lo otov oturuma son ver b r açıkhava ıoplantı-ı tuıip 1 u_ a~a a · n.n .s~n ° t yı ıaı ~ 1'aınaın·ı ~rı bız- miştir. Konferans ~arın s:ıat 15 " ın <:. mitin~dP. Mal ye B:ıkan ~~ dım!:lnt 1 bl~.\ ~k ~~~ılelt>r 
~k bir reıtı~ e mcr· de İngilız Dışı Jerl Bakanı E· Ha an Po atkan. Bavındırlık Ba n e '" ç n so) em ~ r. 
~d tad r ar mı~ bas- dcn'ın bakan ığında me aı"·:ıe kanı Kemal Ze\tino~lu. m"lleı ·Time • in ,azısı 

-t 
1 

bıı GÜ u du 

1 

de\am edecektir. '"k i adaylar ndan ~luhtar Baş Londra 27 C\'a!l'n) - T"mes 
t t 'arımı ney Ko· Bidauıt - Molotof görü ml' i kut bırer konu~ma ~ aparak mu gazete inde. Türk•yede \apıla· 

(8~~1 1 fnf'iıff•) 

•inginde Kasım GU!eğ"n konuş 
~tasına m~kabelede bulunulmak 
{ızeı e ıerııp edıleıı D p mi ·n 
ginde öz alan e k" hnıir b le 
~) e b_aska~ı Rauf Onursal şun 
arı •ö) lemışt:r: \e te~ı, zıı um Bu sabahki Bıdault - llo'otof haldt>ı "n ıenk dlerinl cevaplıın- cak erimler hakkında 1 ·anbu' 

ll lllı21 :ıcen )Ok gorü me ınde konferan:.ta Çin· dırmı 'ar H' Demokra• Pıırt" "k muhahir·n ·n ~önderdı~ b"r ya 
~ d azıniıniurtarmak 1 hindi mest' e inin gönişıilmt' l •idarının dört y 11 k faalı)e'le zı in l" ar c mi.tir 'Muhabir . •e 
a

111 
i n ku, ı sı~dı içın gerekli ça'ı m •arın ba a r n belirt mi erd r. c·m kanununun girirınr her-

•- Adam nnd •"ınız Giile!!" 
ı::ördüniız. 50 ya'ın; girdi. hfü • • , , ... e\l,.nemedi. Karndclll:Zlıt' r9ı\a1!1 ku,undtn c:azi Mustııfa .\\UZ i imi" hl 

n · , ıandıı~ :\lender 5•· k · ı r 'a. 
l'in teklif~eıl dn· ma ı 'e dıiı.en'enme 1 me elesl llu arada. sehrimizde baıı hl hantı:i b r tnhm"n '\ap imasına 
a oz 1 bahıs konu u o.mu tur. 35 da· z oler ıarafından haz•r'. nan k lmkôn 'rrmemektC'd"r. dh or. 
lla a a an Kuzey kıka de\ anı eden .ııorli me sıra· ı dar 'c nnlhalefet p:ırı· erinin Fakat 'rıme muhab'rin"n ·:a-

de buı nı Gcnera sınd:ı, tercume müddeti de he- d:l\ Jaı ını ıhtn a eden k rma ıs H' eııi~ine öre. uarsız çev 
~ l.arı eıın u~an biltun aba katı acak olur a. uzun boy- te ele al nmı~. bu · · ~ cn·n kabul reler Demokrat Parı"n"n aza"

ırıda t:htı O\ ık •u göıuşli memi o duğu an'a ı· ı edi m('ml'~i tav"iye ecl"Jert'k De mı~ b'r ekc;erhetle sel'im" 'kaza 
ır tek f 1>elt>rınl lır mak'T:ıt Parı' :ı e) hinr hir hare ıı <' kları 'kan atinded rlcr. • 

~a 1 le bu un- Fran:ııı mahfı IP.ri George Hl ket olduğu ıeb:ıriiz ett'r lmi . T"mes gazete"in;n 1stanbu' 
\e Ilı tı bu dault \'e V. M. Molotof arasında tir. muhabiri. slirprizler n clC' beklen 
Ilı ~Uney ]\ndan baş- yer alan hususi gôru me)i mii· Ankarada n. P. mitingi me ·n·n muhıem!'l olduğundan 

lekkkn or~ dele- teakip Çinhindı konferansının Ankarıı 27 <Hn'usi) - ne- hah etnıekıerlir. • 
le ~ııı1 \' bır ko· tertlp'enme şek'i hakkında ın· mokrat Pani Ankara il idare 'rimcs muhab'ri. ik' muba'e-

1 •etimle ?u ko • la"ma "mkinlarının belırd ğ nl kurulu 'arın ııat 14 de Cebeci ret parti" n n a) rı a~ rı ~eçimle 
~L erı hazır- sö~ emışlerdır. çavmnda bü~iik bir acıkha\a re gitmelt>rlnden Demokrat P.'lr qlS top'anııcı tertip edereklir. Saat t'n n fa\'dalanacağını da ilave 

Çocuk düsürmekten 18 ze kadar de\•am edecek_ol_an_e_tm_e_k_ıe_d_iT. _____ _ 

~ bilde Çin Hindinde Köprülü, 
Muhalefet tezatlar ~~ndu ~~o~~ ~~=~~roa••o~ı 20 5!!aşlar 

~ 'na ~~m~~fk~a•a~~~~0~1:!~ap~~·~:: Devam ediyor 
t de 5ı l ine mckten, Kasımpa~ada oturan 

. 
içinde, dedi 

nll öz..:er halk ııı a ındıı Ozlin ' l' ın onuşma ını haz n JDf'mnunlukla dlnli)or. 

tii le kar~ııanmı tır. 1 8 k Tiuncl:ın b ka Ba\ındırın e~I ayar, (( arma listeden sakınmak 
ki b;lt'~i} e b:ışkanlarından Yah 1 
~a Keıım de kah\ede bir ·"çh · la"zımdır d d" nıa~a Uzer ne çıkarıp (' ne \ ' ;.!" » e 1 
d• ği şu yaz~yı okııımu•tur: •Tıın 
rı uludur. 1 met p~ anın kafa~ı 
suludur. Ona \'e pıul'Sine rey 
verenlrr gavur kııluclur.• • 

Buna tahammUI edrmiven 
Hıılk Partililer kend" aralsrı~da 
hadise; .. bir zabıta te>bit edc
rt'k save 'ığa 'eım Jerc\"r. 

Hasim İscan . . 
Bursa .. ya yapflğım 

Hi~meffir diyor 
• <R:ısı 1 tn<'idr) 

<Bası 1 lnridl') !eri bıı .,"ece Cumhurbaskanı bılıihare •rü:-· O P . j t~~n:uı ermektedir. 
kı~ ıı:"dıı: :ktısadı polıtikanın e a s~n. i~:n konu. racll~o u~da 
l.ırııı • h · ~ma~ını stıınııul 

ı ıza eımıs ve hundan ~oı. lıllet\'eki"erindcn D Müker-
rı demokra-i rejiminın memll1 j rem Saroı vt Basba{" dnan 
!-de getırdıği feyizlerden ba':ı Menderes ~apacaktır ag. Mü 
sl'lm!Ş, ~unun Turki) e ıçJn en kerrem Saro 21 10 ·_ 21' "O d -
ı) gu? bıı· .. r<!jım olduğunu b"- Ba,bakan Adnan· \I d :· e, 
J"·tmış, muteakıben Meclis C:i- 1 21 30 21 40 • en r e ı•e 
lı,.ma'arınııı memleket ha)atın· ı acakl; d • da rad}oda konu· 
d 

... . . . . • r ır. 
..... ı enemmı)etını anlatarak 

part lerın :ıeçım ıçh çıkardıkla - 1 D.P. nin dlinkü -;l\'a i 
rı 1 clerin aynen kazanma ı 11 ı toplantıları • 
ç?k d kk3~ etmelerinı sö)lem ~· 
t.r. Bu :ubarl:ı mılletımiz kat. . D :'· dün chrın 16 yerincle 

ı Nuri Sait 
Paşa Irak 
Basbakanı • 

, _ 

<Başı l incidt) 
tanda başladı~ı müzakt'rt 
leri Başbakan ~ıfa:ı i!e 
Türk 'erlt' neticelendireb• 

lecelt b"r durumda olaca 
ıır 

\,.ap Biıl ğ" ~\Te'erı. 
;\"111 i ~~it Pa.anın çok ya 
k nda Irak n TiiTkbe • Pa 
k ·'an oaktı kar ı-ındaki 
kat i durumunu açı ki \ara
ğın muhakkak naıan • iie 

bakmak ad rlar. 
"hırın durunıu 

Kahl"C 27 <THA. 
Birle k \mer kanın fr3ka 

lıih \ ard mı ~ apacağı hu 
su unda Ra~da•ta )ayıoJıı. 
ııan ıcbl f!, \rap memll'kl'•· 
•er' h kentler"nde H' bil· 
ha--a \1 ırda bih ilk bir 
tepki \ aratıııı ıı . Mı•ar ba
sın . h·akın \mcrıkan "·ar 
dım nı kııbu' etme n· · hu 
nıem'ı-kc ın Türk • Pak·~ 
tan pakıınrı .. :rmPk Jç'n ilk 
ad mı te kil e• iğ nl bildir· 
mqr --- --------..a: 

Leyla Gencer 

1 
Belgrad' da 

! Başarı kazandı 
<Ba~ı 1 incHl•l 

'a Ge~çer bu rolunü RR~et mu· 
1 ff:ıkl\ eılı b r ı:.ekılde o~ nam•• 
ıe dak lrnlarea atkı l,narak, mü: 
:raddıt defalar sahnP\l' çağrıl
n ıır Sana•kara göodPr tn H· 
1 ı:ı. bı..!<et er at ında Mare a' 

Tıto ıle e ıni buket de gorul: 
ml'kte\dı. 

l.e' IA Genrer oeı stmbt' ıeced 
I< 1.ı ar a~ 11 ro e cıkacakur. 
Mareşal '1 lto'nun Tiirki} e'rl 
7i) art'ti hakkındaki raporu 
Belgrad, 27 ( A ) _ YugoJ-

la,. Fedeı a ı icra KonsP\ 1 b•ı 
sabahki toplant~ında ~larecal 
l'ıto'nun. Tıırki\ e~ P yaptığı ; 1_ 
\:>ret ve rürk de\·let adamları il t 
g~ı llJlli.<!IPrı h•kkıı dekı rııponı· 
• •ı tas\ ıp ctmi ur. Raporun oku 1 
r.ıa ınd .. n onra Yuı;o-Ja~ Dı- ş 
•Pri Bıkanı Ftdera kon P\"e ~U
z, kere er hakkında ıaf_ıı; t , eı:
nı ıtr. 

· K. Safir, C. Bayar 
Aleyhine dava açh 

(Bası ı incide) 
b' •ab" olmu \e propagan<lasını 
adı "Cçcn kanun ahkamına u~. 
gun olarak \apmak durumunda 
~en 25 4 1954 p .. zar iınu -aat 

1- .30 da \danıı beledıye b 01• 

sınd'.-1 halka hitap etmi . bir ~e 
\'İm 'e pı opagnnd:ı konu~ma·ı 
yapını ır. fmd" hu hare. 
k;t ' le eç"m kanununun 41 in 
cı madde, ni ıh il : e bellı mey 
danlarda konu ma ını yapmtyan 
'P. mP\7.uubah konu ma' ka· 
mu hızmeli gorull'n bir b;nadan 
'e beledi} ec·e gö ter· im ) en b'r 
me) dana karşı ) npan Celll Fla 
)ann haıekeıi k nuna ı:ora ~uç 
te k l ctmt'k ed r • 

C H. P • . , ha k nı savcılıktan 
tahk kat ıCTa•ını ı temek P. Ce
'al Ra) ıır hakkında ecım ka
nununun 41, 132 \'t' 160 ncı 

maddelerınin ıatb k n. talep et 
mektedir. l .,er

1
t 81 339 n ııle) Glllizar Ye l bulut da çocuğunu l CBaşı 1 incide> <B~ı ı lndde) 

t.o. " unıara- d ·· · ı. k •• b 1 t F k f d k' l -..~ Qıışı 'ltıtligıl' usurme.-ten sanı • olarak A •ır ru meye a~ amıs ır. a ·at ı•-. a ·ı seç ın heyannamemiz de 
.\dı ır Ce de aıt Ceza Mahkeme ine \eril mi 'er- tına heniıı )comünbtlrrın ınııha· meydandadır. Bunlardan ne mik 
a~1'l'abıp ~I~h ntU· 

1 

dır. D~n 4 Unciı ,\ğır Ceza ".lııh· sarası altında bulunan Dieıı Rien tarının tahakkuk ettirıldiğini 

1 

an gıren met rkenıe ınde başlayan muhakeme- J<"u garnizonunu tehdit etmemek hepiniz görlip biliyor U'lllZ. Biı. 
f' Ce_rde kaı~aban de okunan Sorgu lUkimlıği ka- tedir. münakn a)a halırız. Söı. hürri· 

dıyordu. \'ar"daıı hıı kın teber 
rularından ibareıl". Bu ct>nıiH' 
T_~orki) l'n•n hin yntaklı l'n bii 
yuk hastane,"ni )'aptı. Susuz 
R_~ırs.~ya su ı:eı " rdl. Kapalı ıri
bunlu muazzam bir tnd)om )ap 
tı.rdı. 600 seneClcnber· peı-1 an 
bır mezarda vatan Siilc\ mnn 
Çeleb"nin mlikenıme' bır türbe 
s'ni \'aptrrdı. Bur adJ 'iıcud:ı 
"eı·r· en \e biı"rilen bütiin bu 
i-lcr \'a anda )arın "Örül rıza 
lariv'e ) aptıkları teberru! Jla 
olmu nır. Sa,ın Ba)ar. m Jet 
'ekil' namzedi olarak konu u
:ror a aaklka<ı 100 l'ra olan de\ 
let Taci\ o unda ııu•uk :ıı ı nasıl 
~ ;ıyılı\or. Otuz S!'ne RuN':ı'ı ıı 

m '!("\"!'kili f:in: yapmı~ ol:ın ı::a 
) ın Ba\ ar nur ava t'n ufıık b:r 
e~l'r verrniş. tn~ l15tilne tas kO\' 
mus mudur? 17 •enl'llk \":ıl 'l.1? 111 
de 209 mlifcııiş tar:ıfınclan tef· 
fş ed•ld"m. Drğıl m hkemPVi' 
~e\ ked"lmt>k en ufak bir m~ıa 

n.a li teler iya eııne kt> disin• ~ a ı t~p ~ntı ) apmı tır. sa2t 

kaptırır,a selabetli bır hukumct l' de l' kudarda, Ahmedi~ ede 
k.urmaııın mü kül olduğunu an-1 'apı'an top'antırla konuşan ha· 
J. ıaıı Cumhıırlıaşkanı bôylc Jj,. tıpler ı;ık sık alkı~'anmı-tır. İ k 
ll'ler<IM <akınılma. ı Jiızım gel- ~onıı~mavı yap~.n ike ba,kanı 
d.ğini bildirmislir. lbra~ım Se\'e' UskUdarın D.P. 

\leclistf' su •ah 111 \'t'\'a tıu nln 1 tanbulda yıkı'maz kıı:e·e
, :-hsın de~il, bir parti progra· rınden bırı o duğunu ~öy emi~· ı 
n ıntn memleket mukadderatı 11 tır .. 
z,•rı•ıdP. fınıı~ olduğunu sozlerlııc Bıla~are D P. :Sa kanı Xecnıi 1 

~~ r ~l'ıt'ın sağ ığ!nı rarnamesınde Guliıar'ın kendi Hanoıdeki b3ı.ı suba) lar kızı' ~ etı. matbuat hilrri) eli. top an· 
'tab b~anca b ~lın- rızası i'c çocuğunu dU lirdilğll, General Gıap'ın ) enı büyük ta. lı hıfrrly"tl, 'ie<lan hiırriyeti ve 
d ~· ın, çok ı,ı un- Dr. Miha ~iko'aidis'in de pa- arruzuna geçmek için ) a murıın ':>Utiln hlirri)'et'eri mlldafaa ct

bııı ı belan yakı'l ra mukabi'i iğne yapmak sure- ba lama mı beklediğini tahmin I tık. Sı' a t hayattaki mucade·eıer. 
b 111lan t']d etme. tb le çocuk düşlirttuğli be irti•- etmektedirler. Çamur içinde ta 'atanper\Crftnc o' malıdır. Fa· 

hatı ıııunınas c ba· meldeydi. l"ararnamenin okun· arruz gıiç olac:ıksa da ~ağmur kat muha'iflerlmiz, kin, iftira. 
et lht~ ıetır~· ilk masını müteakip sorgusu yapı- bu utları hücum kıtıı.ıarmı Fran· ~al. n 'e tez\·ir i'e bizi kötü'e· 
•k ldlirnau ti ı~e· lan Dr. Mihal sunlan soylemiş· sız ha\8 km'\etlerin~en r:izle~e- meğc ça'ısmaktadırlar. Bu gıbi 

t d. ır ç · zerın· tir· bilecektir. ...nı umanda fırtına müftcrl'er, )alancı ar, mUteea-
"O le · unkıi hu • • ııı :tıeıtıı.1Clka., Per·; •- Ben muayenehanemde ça- lı hnalar nakliYt uçaklarının \izler kar ı ında ciddı münakasa 

~.".i ~ b·/ ır. Saat ..,
4 

1ı ırken Gülizar bir kadına gel- Fran ıı. birlıklt'rine paraşütle \apı'ma ına imkan görülemi)or. 
ita~ .. a al'ııg1azinoda i:. di, kanama o'duğunu sö)ledi. mal"Zeme atma ına da mSni o. On ar yalanı bulurlar, yoktan 
·~~ t ... etedtı an F'erıt'~n Kanı durdurmak için kendisinl' 'acaktır. U\durur ıır \e meydana atarlar. 

ı.. ı"ı' eL be hulundLı· bir iğne yaptıktan sonra, e"er 1 'ııkat ) ine tezat ara dü,cr"k '<ı .., ı:; Amiral Raclford'un tema~ları ı·ı d t ı (; r. 
1 

nuı tnl' kanama dc,am eder e bir ha • m ı ema i ezv rat yaparlar. Bız. 
Ut 1t ti 92a • ım· t h it • · ö dl Wa•hıngton, 27 ( A) - Yet· Tilrk mi11etlnln azıı mi !etimi· ~ " g,ıı dogumıu a aneyc g mesını s vle m. o " . tı~''lltııi • Sultan ha· akşam Ycşilköy'e gltmhtim. Te· kili siya t ~ah ı) etlerde hAsıt o. r.in aklı selimine glı\'cniyortıt.• 
~~ atetha Sokağındaki lefon ederek karakoldan iste- lan kanaate göre, Amerıknn mile; Sıtkı YırC'alı Tav an!ı'da 
ı . \>e rıe lrı n h" dik'erinl soy edi'er. Ben çocuk terek kurmay baskanı Amiral T . 
• ~1~ara ?tılidürUdı~S· düştirtmüş deği im.• Anhı.ır W. Radford. Çin Hindin 

3
' şanlı 27 (AA.) - Jslel-~ ıı. a otu ır. B d :'>..... de müşterek harekete aeçılme i mrler Ba.ka_nı Sıtkı _ Yırca1 ı ka-

r .., 
0

1 .. u ra11 ev- un an sonra su~,usu yapılan " zamı~~ .. " 'il 
11 

G ·ı· hu usunda inailiz müdafaa 'ider 1 ~ .... ge mı5 Ye ezcum'e dcmış-
1~lttıes·ı ı>ı.u ve bu u ızar da şôy e demiştir: . • \.. 1 tır kı· .. n h erını ıkna etmlştır. · , . ıo &tl;H rnu - •- Ben ev kadınıyım ve beş •. •- '\eni ıkti adi \e sınai kal-

&! lira cnnıekte- çocuğum var. Kanama oluyordu. \ ıne _bu şal. ıy;tıere l!"." k!nmamız, her ınıf ha1kım:z i-

hezC';ı.e marııı kalmadım ldı 
ğım har, ç değ l, 'aptı •ım h"z. 
f!leltir. Bunun kar ı ığı kacl r 
ş.• a lık olmalı idi ,. 

~ ~ 0rıa it cıkan Pe· Komşumuz He na hanımla dok- B~ kan_ Eısenhowerın. Çın llın· ı çın o duğu kadar memur , c i -
~ı lto aldırıJrnı;r tora gıttik. İğne yaptı , e devam dınde~ı Fraru ız \e \_ ıetnam ku\' ı ı;ılC'rimizin • osyal şartlarının ,·c ~. '\ ~ r 'l'e tan Savcı ederse hastahaneye gıtmemi sö)" 'eUerıne yardım edıp etme~ek Jıa) at ~e. ı\•e inin vıık~elmt> i ba Petrol için bir müracaat 

ıı, 'e ctm tır. Ate~ bır konuşma yapmıştır. 

Ö 'e vem('~i eker rabrik'l· 
, ınd :ıe ıllml • müteakiben Çıı 
' uı h sar, Bozöylik, Pazarcık İ· 
negöl. Yenl-!'hir ''c Orhangazi 
'ı.lu ile gece , arı-ma doğru 
\ &lo,·a ya muva atat • cdılm" ur. 

D.P. nln T:ıksim mitingi I 
D P tarafından bugiin aat 16 

da Taksm mt>)danında bir mi
ting yapı acaktır Bu mitıng 1), 

P. tarafınrlan al,'ılmıs o'ıın se· 
çim kampanı;asının sun topları· 
t•sıdır. Bu bakımdan mitingi! 
hG) Ok bir ehemmıH'l v('rı'mek
teıllr. :ıııı ingde i'k konuşnıavı 
'.\'.C'cıni Ate~ yapacaktır. :\!üte;· 
kiben Başbakan Adnan :\lende· 
res ve Cıımhurba,kanı Ce:~ı l3a
~ ar birer konuşma ~apaca;.ı:;. -
dır. 

1\fiUngde bu'unmak 1.iztre <'l· 
var kaza ardan dunden ıtıba. en 
fiehrimize ge'meH ba;.lamı J' • 
dır. 

İstanbul İl~alerinde 
Seçmen sayısı 

~ llıektedi~lz. 'fahk!. ledi. Çocuğumu dü Urmüş değ!- kararı Radfordun Londra muza· kımından hüklımete bir r.ok tcd RO)Bl Dutch Shell Grupu pet. Rad~o konu ınaları 
' 'im. Yanız h&diseden bir kaç kt>r~~ennden a~dıf! netı~eye ~e birler a mnk imkanını vrrm ~tır ro araştırma musaadesl a'mak Radyo arda propaganda 

''le giın cwel kocam a•cyhimde bo· bugun. Gu\ enlı~ ~on e) ıne 'e- Memıır'arımız. 1·ktidıırını•zın l'n üzere müracaat etmıstır. ı için tı " d" ııı d k _________ :_ ___ _:.P_a_rt_ı_e_r.:.e_a::~:....'n.:.':.::n:n~k:.:.o:.:.n·::.ıs~ıı:.:.·:.:..' saa'.· 
" ı una 5anma .. vası açtı. Ben de ken· recee;ı rapora OJJ ı ır. uz .. ·takı \"atanda ın a"""L'la ka· .:::.:::.:__ ___ ~~~~'.:::'.:..~===~~~~~~~~~ 

'I.. 'il'"· n d' · b ,. ı ı ,, ıs ---,, vtcıı· ısıne osanmayaca6ımı söyle- Bırleşik Amerıkanın, ngiltere car Amme hiz.mel!r.rlnl gctlir· BA$. Oİ$. NEZLE, ROMA TIZMA, AD Ali. 
h_4o~lfııs • 1 rince: niıı l ardımı o' nak~ zır Cı{I )l,n nı<'k \e onları mi'•ete f:mla!ı kı-
h'~ A 11~1) s b" t k k d di Harbıne dogrudan doğruya labilnıek için en lt"lztım1 11• cı,em•n 
·ı ı.t\Lr'ı\ \l\tpa- NATO - ana ır uza· ·ur um. " 'it" B k iştiraki! razı olmJ\ aca ~ı an ,Hl- lıırıdır. icra kol!arıdır. f c;.-i'eri· 

1 
~ ,

11
,lto .... utllllittefik a • nasıl bosanacağım, dedi.., . . , • "' a maktadır. mız ıc;e bugünkil inkiSJfı:nız n 

, a •
11 

ııı. "en· llı KoT- Dunısma ahitlerln celbi için t "'eı çeki · d '\~ • ~ ı y ngiltcre B:ış'Jlkanı "'ir Wıns· .. . eşmesın l' "~ ,·e~ımli bir 
ll 'l'U Unan ba ka güne bırakılmıştır. ton Churchill H nw~Je.-t Bı:· ekılde vatana ynrar'ı o·mada 

e"' bu.,·· ıngencral ke d 1 · d ·•ıer •Un ~ h kanı Anthony Edr>n Ccnevr~ _- n_ ı erıne üc;en vazifo;?vi t'n 
~il g a lrn1e k e rımı baylariyle tanışan Yunan ene Konfeunsının neıi •c .mi bt>~le. 1 erı memleketlerin i ei'l'l·i kı· 
\ lta~;r~hli ~~~~~~ ralı nt balan meyanında. Atı meden harekete ::eçmemel~ Jı:a· dar liyakat ve Türk İKisl11e ya-

as .. cı na ., 
1 

türkUn 1'urk - Yunan do~tluğu rarını almışlardır. raı;~r bir _vatanpervcrlilc du ·gıı· 
Ilı teftı be e nu ilk defa dlişilnen bir insan Çin Hlndindtki komünist Çin su ıçlnde ıfa etmektedir"er.• 

~ıp ~ etmiş o'duğunu batrrlatmıs ve At•· kun·etıeri 
~\To turk tcıhayyU'Aunın ımdl b r New York, 27 (AA> - .:--ı.B. 

.\ıneı k n n~u~ hakıkat hal ne :cldirni sö~lc C • rad~osunun Hong Kon~ mu 
m ı r. habııı Ron \\'hıte Head'c gure, 

Çin Hindinde Vietmin kuv\"eıle 
rh le birlikte çarpı san 3 komil
nist Çın tümeni \ardır. 

4 saat ara ıle günde 

3 adet alınabı/ır. 
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GiRiYOR HİZ 1,IETİ1\1 İZE 
YALNIZ BANKAMIZA MAHSUS ZARİF VE CAZİP ACILIŞ HEDİYELERİ BALAT AJANS 1 NA ait 100 ALT 1 N Keşide s . 

MAYIS iKRAM1YESI 500 ALTIN 

iter 100 Liı·aya l . Kur'a Nuınarası 
AÇACA(;JNIZ EN AZ 100 LIRALIK HESAPLA BUNLAR/ KAZANABiLiRSJNIZ 

o 
AÇILIŞ GüNLERI GISELERIMIZ SAAT 20 YE KADAR EMRINIZDEDiR. 

_,el .foıı Nunıarası 

ılegiştiriliyor 
Sandığımız Fatih ajansı telefon numara5ının 

26/4/954 tarihinden itibaren 11571 olarak 

değiıtirildiği muhterem halka bildirilir. 5237 

ISTANBUL 
EMNiYET SANDIGI 

ALMANYA 

AVUSTURYA 

BELÇ\KA 

FRANSA 

HOLANDA 

\NGlLTERE 

11 Nisandan itibaren 
K L M Yaz tarifesi ile 
lstanbula servislerini i
ki misline çıkararak 

Türkiyeyi bUtün dUnya· 
ya en yakın bir mem· 
leket haline getirmek· 
tedir ••• 

• Şahsi ve nazik servis. 

Telefon· 

. , .. __________ ,,, 
\TAL YA 

'SKANDlNAY' A 

AMER\KA 

• Dikkatle hazırlanmış ne· 
fis yemekler. 

• Dokru ve muntazam ak· 
tarmalarla bütün dünya· 
ya hizmet. 

,, 
/ 

! 
Kuııa,ıı$ı ' 9alfBf kolatf ı 
Hawl;in .~ i • 

UN tv c• a A L 

iunyınm ~n üstün fa;ıikli 
fe 11c~rt!lt!nl~ , 

V YA~ITTAH EKO.VOMİ \ 

V' ZAMANDAN isrifAOE 
V SIHHATtl YEMEKLER 
./ TEMİZLİK V"' KOLAYLIK 

t~mi11 eu I r 

• SATIŞ Of POSU HÜlllR SAFRA •tORTUlARl ·Sat• cıı lı:ırı uıl 

Sahhk Kıymetli Arsa 
Si li nıe~rlanında traııı\a \ <lıırağı karşı,ında 19 ~la\ ı~ 

ilkokulunun liıerındf' bulund ı.ğıı 19 60 m cepheli \'e cem'an 
319 metrekare ıır a, s rı\ccide \'t'nlpo tııhane bin .. sı:ıdı is
tanbu 7'nci İcu Me'lı:ır'u u a onunda 4 5 1954 •'inli :ıat 
10da ıza cı in.ı :ı-•ıd<' :ı :ı a çıkarılaraktır Fa.:Ja ma· 
lumat alm.ı~ i 'c•<'n <'rin rn-4 -fi:l ayı ı do ~ .. 111~ nllır .. • 
caat et.-.e erı laıı:n.l r 

Seyhan Vilayeti Kozan Kazasrnm Hacılar 
Köyü Muhtarhğmdan : 

Kb~ umuzün mc•rkez ııı h 1 e inin 1/2000. 1/50 l mikya-
11ndaki halıhaıır hım a~ı r 1/1000 mık~ a ında tesvı) e mün· 
hanı i harita ı 'e ı 11'1 ı• ıını yaptırı'araktır. 

l :\lerkcı. rr .. ha it'" Kozan • Ce~ han .o a~ı üıerinde 
700 nliCus ıı bir O\'a kii· ııl;ur. 

2 t\Ö\Ün kad~~tro- ı ~apılmı .. tır. 1/1000 ınik'a 'ı ka· 
dutro haıitıı ı \t' J>'>ı,.ron ar me\cuttur. 

3 • r anın hazır anm2Sında 2290 a) ılı Yapı "' Yol ar 
1\anıınuııdaki csa :ırd~ıı fa• dalanı acaktır. 

4 - llarıta'ar \e pliın 31 du to- 1954 gunune kadar il:'· 
ma t>dı ccektır. 

5 Tıl.p er ıır. ında 2290 a) ılı kanunun 2 el maddesln-
dt b.ah edı en ıhti a b~ ı:e-ını haiz bo unanlar terl'ih tdi ccek· 
tir 

6 Ta ıple ir 17 fa) ı-/19:W Paz rJ.c 1 EÜnune lcadar 
dıp oma \e belı:e ,uıet e le beraber tek if erını bıldırmeleri 

lıır.ımdır 

7 Ktı) İhth ar He) l'lı tckhf erden hrr hanti birini 
tcreıhle •erbe~ttır. 

8 - Haz.ır anar ı.: ı: .ıq lh lı}ar lley'rtın<'e kabule ayan 
ı:oıUliıp Karnıakamlıkça ta,\ p edılmedıkçe ıkmal edilmemiş 
U) ılaeaktır. 

!I - K;ı~ nı.ık.ımlıktan mı>ktııp H:rn lt> 'e ı~tenN·ek ıııü· 

tPnııııım ma ıiıııa ı ıılll , eaatı;ı~ a derha bi dırllerektır. (5251) 

... ~··- .. ..... ............. ' 
İstanbul Emniyet Sandığından: 

Her ne\I De\ et Tııh\ ıl erıle Boı a koluna dahı :\li li 

Banka 'c . ıgorta ~ıı ket eri hi e encdl \'e tahvıllerı kar· 

cı ığında ıkrazat )apı'rr.akt:ıdır. !"aza ma ıımat ıçln Şube ve 

Ajan larımııa müracaat edı'me5ı rica olunur. (5243) 

Karayollan Umum Müdürlüğünden 
l - i taııbu' \J alıepe tran it aııbarllirımıza fl',liııııne kadar 

bedelı 110.00U- li ·a tahmin olunan 600 takım ~ol nıa· 

kine eri \e kam~on takımları. Anupa Tediye Birliğıne 
dahi mPnı ek etler \ Pyıı Yııgo la\') ;ı ve i p3nya men c'i 
o mak iizere \C r O B. \kredilıfi l'mum lüdurlüğümüz 
tarafından açılmak .artiy'e pazar'ıkla mübayaa edile· 
ccktir. 

2 - Pazar~ık 7 Haziran 1954 Pazaı le:si ı:Unü saat O:'\ DÖRT.de 
Cmum Mudüdük Ialzeme Şube.sinde ~apı'acaklır. 

3 Bu 1 e ait ke ın lt'!minat tutarı 13.500. - 'ıra olup ~art. 
namesi Umum fudur uk la :ıeme Şubesınden bl'dcl ız 
a:ınabılir. (5125) . • 

Yapı işleri 11 a n 1 
Van Belediyesinden : 

l - f;k.~iltmt'ye konulıl\ i~ iki adet umumi htU olu!) kcşıf 
bı>dt'i 18644.SR 'iraclır. 

2 - ı-::ı :ıtıne 28 .Ma~ı 9'><4 Cum;,ı. giinü saat l4 de rel5 ık 
oda-ınd:ı müte ekk ıl Re'Nli~e Enciimenınre kapa'ı ıarf usu
lilt ) apı lll'tıktır. 

3 - ~artııaıııe \t buna ait ağıtlar muha-cbecı'ikte görü
·ebi ir. 

4 - r:k .. ıltlllP'. .- ıırt'bilnıek için i tek'ilerin u ulünc göre 
140 ira ık "Cçıcı temi!'lat Vt'rme'erj ve 953 yı'ı Tic:ıret Odası 

ve ıka ı, ıkameı:ah kfifıdı lbrıız etmeleri laı.ımdır. 
:> - 1 tek tlerin bu : in teknik öaemindt' tek bir i'i ba· 

:arını o'duk'arına dair be 2e crını ibraz ~uretıyle ,hale gunlın• 
den tatıl ıtinleı-i haric en n üç giin e\'\Cl \'ilfı} et makamına 
mliraeaat'a Bayınrlır ık Mııchirlıiğiinden a'aeakları )eterlık be. 
ge ile birlikte ihate ~aatınden bir aat ÖOl'C eneiimene 1eklif 

ile 
UZAK 

ve 

e Lüks ve 4 motorlu uçak- ı 
lar. 
KLM'i seçmenizin bau se· 
bepleridir ... 

lzalıal için scggahal 
ncenteniz• müracaat 

, ......... iıiiiiiiiiiıliiııilll----------· 
BAYAN ARANIYOR 

"'~ }. ---- . ~~'~ 
---- 1\..' ,r .. .,. .. l4 S\\\\\" ~~r ' ocutiu'4uıu ~, G\O 

\ (t • ·~ 1'l0\U ·ı 
\ oLt~"S\ 'tt' ~&•E.ÜS'~' . 
• l'"' • n ı 

Halis taze süt'deflı e ·r 
. . \ ' 

' . . .. ... : ... 

. 

.... k bl 
zeme ile ve buyu 1~ 1 k• le yapılmış bO · 

-·tER1 
ARI eisKUI 

'h eti 
her zaman tere• 

ı dır gıda oıma 1 

Is tan bul Tıp Fakültesi 
0çünciı iç Hasıahkları KlıniğimızdP. Jıcrnşıre :11 

' 
dın : do •uın 1\ in•ğindc d:::kli'o hcm.irc 'c ct>e $ 

Istck'ılcrın 7 ~lı ~ ı ... !1:;4 akşamına kadaı ~oıV 
!ere müracaatları. 

mektubunu vermiş olacaktır 
6 B 1 t (il !'il b' ın' r •· nıuka•·•ıe İki .va-ındaki kız rocu"'un bakımına' 3r<lıın edecek ba,an lmıı~n sahibi: <;İS'\' KOR! Y .. 

- 11 · en 111 1 eve 1 umum \ e ·.,ı t':ııııı , "" ~ • • • f!rnurnl (l,e rıraı Muduru: .\ır.ı tıı vı:ı~f: ... 
harç ~e ma~raflan'e ilan iicreUeri ) itkleniciye aittir. aranı~ or. Sirketı, Büyük Postane karşı:ıı .\Tımar \'eda. l·:ıd. rıu n••da i\lu'ııJ Mtldur: 001 

7 - Po:ılada Hki o <il'ak ıeeikıne erden mesu iyet ~bul de ı ~o. :.rn. Telefon: 2983ti. lıısA'li rnA ııts~ 
&.. n \I A...-ı <.aı~ıel'lllk '~ 'latbacılık ı . ' · s. - 1 

~e~rl~ıl~m~e_:z. ______________ _:_~<~5=:?33~1!_)~~..,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "-- v " ı " , ~ı " r R \ ' !l 

•· -
Jlsiıı:izi en i.Yi görecek la 

~j 
- ~11~~ 

ıl , ·e • : •Jj 
liıım~- ~ -

t<amro"" Atjır Kamyonlar 

Goodyear şimdiye kadar• altıyüz • Milyondan fazla 
lastik imal etmiştir. Bu ~mık.tara yaklaşan dünya 
yüzünde diğer bir marka yoktur. 
Evet • Oünya' yozünde Goodyear lastikleri ile dı· 
~er markalara nazar:ın daha fazla yolcu ve daha 
fazla yük taşınmaktadır. 
Bu hakıkatlar Goodyear'inJ_müşteriler!n emni~~t 
ve itımadını kazanmasından ve mamulatının Faıkı
yetindcn ilerı 2elcli2ine şüph; bırakmıyacak pra· 
tik. delillerdir. 

Mertcu aayıı :.ı A ı 1\0 OtomobılyUatik-v• 
Makine Tlcaretı T.' A Ş. -

Seyagıu. TakaJm Bahçeaı kartı•ında 
Telefon 82240 • 87419 - Telg. adr. TATKO 

Memleketin her bir_. tarafında GOODVEAR __jtıyllerı .. mevcuttur_, 

• • • 
ı sızı bekliyor 

e>(I. 
DÜNYA YOZONOE G000

1 -p.·' 
LASTiKLERİ iLE olGER ~~ı· 
KALARA NAZARAN OAt'f/j 01 (1. 

LA YOK T A S 1 N M A K f /j 


