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,·;ı,~ .. ~.~;t!~~ aday tesbit ediyor 
~ıgına gorl' komisyon to -----~.:------------

ı a~~sil~arı ~e ~ e idare Kurulu dün 
. se~un işlerini ıörüstü .., 
lstanbul C. H. P, merkez adaylarından 

bazılarının isimleri belli oldu -----
Gu 

.. LE • ----\ Hu s ııı Mohablrlmh:dt-n •• 

K'IN Ankara 6 - Demokrat Partı 

1 
umumı ıdare heyeti bugün öğ- ' 

TAHRI. KLERI. {:~~1n ~~~\~! t~~. ~:;~a~!! ~~~: ~zmir' de seçim 
. n~n lle~d~resin ~a kanlılında. lhtı'mallerı" 

- ı kı bu ıçtımalar oğleden ev\e, 
O p /'f 11 den 14,30 za kadar. öğleden j 

.: • I er tuzağı :.onra da ~ine .,eç vakte kadar 
gorebilecekl . de\1lm etmıstır. Bu toplantılar 
b er mı, da b lhas:.a feragat eden parti 
undan koruna- 1 adaylarının yerine gösterilecek 

cakla ~ şah iyet'erin teı;bıti üzerinde 
r mı . 1 durulduğu, \ila~ etlere ait P3[· 

_ il . ~- ti ı.lcrinin tetkik edild:ği talı 
.. et eke de karştlaı.lı- mm cd:lmektçdir. Umumi ida 
g~ \'alandaslardan :.ıal· 1 re heyetinin göstereceği l Uıde 
clıgıın ilhamı: .. _ ) i:mi adayların tesb:ti i/ne he 

nüz ba~lanmamıstır. 
l' A z A ~ : Rad)odakı parıt propa:;:anda 

Ahmet Emin YAlM konu~malarını takip itin sa\-

B 
AN t'ılık odasına b r d ıktafon kon 

ura ti l\ı an_ Buraya l'en- mustur. Bu fı'et \a ıtasble r:ıd 
Jan dik ile iznıit aıa ında ~o konuşmaları tele tesb't edı 
j-. lcnı sahil lolunda ldap- lecekt·r. 
..... ıtten on n gc ım. p . 
ınürseı , . ra Golcfik, Kara- art lerın rad) o propaganda 
lı~tın e \ aıo,·n iızerindrn ıto. kcı uşmalarına ıki hafta son.-a 

\'e~: b. ~ı:.nacaktır. Bu ayın 16 oc1 
.. ı )olun hal 1 

SADUX TA~·Ju 
\'AT\:-.' Yau Hıuetinderı 

İzmir 6 - Burada şeftali a
ğaçları pembe çiçeklerini açtı
lar. Yaılık elb:st>lcrlc gezenler 
çoğaldı. Gerçi öğ'eden onra 
bir rilz"lir önüne bfrkaç bulut 
katıp gök:ııtiıünün o açık ber
rak mnisini bounağa çalışıy,r 
amma. artık yaz geldi demek
tir. Baksanız.a nbanın ilk hafta. 
sını bır ham l'de geçiverdik. 
'.\laj ıs ve onunla beraber fzmi
rin en güzel me\ mi yakla~ı
)'Or. 

Malum. ma;ı.b deyince ak'ıı 
seçimler geliyor. Daha e\;·elki 
)azımda belirtmiştim. İzmir bu 
bakımdan çok heyecansız. Bu 
öy'e b•r süküncl kı, insana her 
hangi bir fe' kalade ):ıadi cnın 

!Oe\amJ Sa: 6 Sü: 1 de> 

GE~Ç ~IİLIJ Tı\'Kt:\I GİTTİ - 1R l'\isancla Almanyııda ba liya. 
cak diin~a genç tal..ıntlar futbol 1urnuu~ına katıla(al. genç 
ınillı takımımız ıllin ııs-akla rrankrurt'a harl'kl'l ctnıi~tjr, (~por 

haberleri 5 inci sayfamızdadır> 

Samsun' da sürpriz 
olması muhtemel 
D. P. de adaylık anlaşmazlığı halledilemedi. 
Bir kısım D.P. tiler müstakil liste çıkaracaklar 

EISENHOWER, BiZ H 
CIKARMIYACAGIZ, D 1 
"Rusya, bir harp çıkarsa bile, kuvvetlerini 

kaybetmek tehlikesile karşılaşacaktır,, 

Eisenhower, Aınerika'da25 bin 
konıönist oldugonu, Ö)rledi 

" .. oc:ıa l rd r rcu 

\\'<&Shington, 6 - Başkan Eı. 

1 senhower dtin Ru:.ya, Birle~ık .\ 'ı 
merikanın misillemede buluna
cağını bildikçe Kremlindeki a
damların bir harp ı·ıkaramı) ... -ı 
caklarını. çıkar:.alıır bile ku\ 'et 
!erini kaybetmek lehlike~i) e 
karşı karsıya bulunacaklımnı 
sö~lemiş Ye .. Birlcfik Amerika
nın Atom silahlarında elde ctti-

1 ği tcrakkilcre rdmen biz bir 
harp çıkarmıyacağlı denli~lir. 

Rusyanın peyklerin! ima eden 

1 
Ba~kan Eisenho\\ er, bir harpte 
böyle bir si:.tenıın çok bUyük 
bir zayıflık kaynağı olacağım 
.öylemi~ \'e buna mlı;al olarak 
da Fransa harbe ııirdiği \akit 
kaçmaya başla)an Napolcon·un 
pe)klerlni zikretmı~tir. Komu
nistleıin Birle sik Amerikaı a sıı 
dıkları me\'zuuna da temas eden 
Bafkan Eiscnhower. halen Amc 
rikada blllnen 25.000 komünist 
bulunduğunu ve bunların mem
leket için halii bir tehlike te kil 
cltik1trini oylemi tir. Boskan 

meumı Sa: 7 'ü: ı ele> 

4 nisan giinü Parh.'te Çin • Hindinde J>ien Rlen Fu Kalesi mü
dafileri ~erefine ~·anılan bir törende bazı gösteıiriler, Fran a 
.Müdafaa Bal.anı Rene Ple\·en'e <onada şapka ız) hiicumlarda bu 
lunmu~lardır. Gö~trrkilerden biri Ple\·cn'c bir tokat atmı. \C 

saçlıuını ~ekmi~tir. Resimde Pil'!\ en m i ıafaza edilme) e 
çalı ılu1'cn görülmektedir. 

oyliye)ııu· il 1111 orar:sanız 
tU\'aletini . 1 azı kı ıınlaı ı on 
kenınıeı ... a Bnu~, ı·ahat \ e nıiı
henüı, ınsa ~ıı. kı ımlar dn 
buında K alınde ... Yolun 
durıu~ ·· .. aıa):oıııırı Uiilge Mu 

--------- KE:'ltAI. AYD.\H 1 

r , \T\:-1 \azı .. ~,ellnd~o • Asya'da kızıllara karşı 

bunun bır 1 , 1 •Cıı :ı:olcla tehi ~' ıası a ılı 
)olu trrtih d'lke ur. rnkarı 

si s;~~:~~ri~ -;e~~m~::::ıı~ifa~~ 1
1 

' 
mü,·azeneli b·r ~ek,! alacağı • • t k iht 

• yerde ::ün ~eçtlkce girift ve <<IDUŞ ere at•>> 
mtinaka alı bır duruma ~lı·mek 

.... 1 t' ınıı. d , 
.ıo aıkada ı.oı. 

· tedır. Yer ) er iht laflar devam 
Dulles'in bu teklifi, harbi Çin topraklarına sürükleyecek 

mukabil tedbirleri ihtiva ediyor 
rlis Nebil ım uk ek mtıhen
du ıınduk· ~l'Pel ılc beraber 
\ar a hli''. • ııer tıddı tr.hlıke 

' •Umet' ıı 1 ıııu ın olu kapama 
ciddı de·g··, Demek ki lehli&.e 

ı •• , . 
lltedik. cnı a\ ı c ı dınle-
l'adan oyl oldan geçtik. on-
öziı ıı e anladık kı tehlike 

• ereke " heyelan . t'd tnarındukı lıır 
li3 or R ı ı adından ilcrı J;I'-

• ura, a 
hır i Unat d \a daha t.:ıınr.lli 
Ya Yol iter uu~ı yapılacak , e
rilecek ekenın ıçlnclen gr~ 1• 

. '\'oıu;uz n . 
ı~ln oradak· eı eke\ e du iligıi 
hlm Apal;; :ı nıııhabiriıniı lbra
l'lı nırk a . e lanışmak 'c gö
kendisiylc rLıu~u~u duymu \'e 
tuın. 1 e c onıa konu mu • 
\'alari)l~~r h 0 • llrrekenın da
imkanını h:ı: Yakı_ndan tema 
kadar '•la dam ıçın otuz, kıl'k 
&Unda b' n a ı sahil &:aı.ino-
d. ır arıya t 1 
ınıi, gayet op nmı • Ku. 

Zlk hl guler Yüzlü ,.e na-
i . r \•atanda 
tınde buldu ~ toplulu unun 
nıokratı var ~İ Aralarında De
BeledlJe : . 0lk Partilisi \'ar. 
-1 · rt'ısı Ta•· ,. 
ı e l'llilli K k .,)ur ıldınm 
r~i i \e Cu 

11 ın.ma Partisinın 
lısinin m. ınhurıyct Millet Par. 
1'eisi de hııncner imalı, ı;enr 

U Bl'ad ' Pattı I k a ... 
ladt.ıncıe ar ları; ııartılerin baş 
·ında , ıkınde hutunanıar ara 

"or ·unç • 
Yor, fakat 1 uçurumlar açı-
ekıneklerlnı a _ıntarının teri} le 
!tın saadet. kazanan memlekt!t 
ıçinde )a rlimet 'e huzur, 
de h ~adıtarı bolge . . 

ep bcrab ıçın 
li nıe i h . er dah faz.la ge-

etmcklcdır. Her •kı part·de de 
ba lıca ht laf cbcb aday lis
lelcı ıdıı. D P. sle i uzcrinde 
Çar~amba \C Bafra kazal .. rmın ı 
elan rl lek \ e temennilerı ' ı-ı 
dır Ç.ır ml>Ad la l. tcdc kruı 
dıleı·ınc}cn bır ada~a ver \ erıl
m'~ o rna~ına ı·agmen ~enci ıncı·ı 
kezce o·r Çar< mbalının daha 
rstc~ e dahıl edilme ı husus..ın
da ı-rar clmektedirleı·. Kcıa 
Bafı alılar da a~ ni yolda ı~ı ar

----, A s:ıcıaıed rrus 
ı Pam 6 - Fransız Dı~i~ eri 

\.~KARA'DAKİ KAZA - Anlıarada ~ıimune Ha tahanesi ~oku. undıın inerken frenleri bozulan 
hır kam) on, as.ken sıhhh c bm,·onuna rarpmıs Onera :\le danındakf k:ıpalı duralı; bıüesiJli 

dt\ i ı-mi Ye büfeci İ mail de aklı mU\·atene ini lia)belmi tir. 

M. T. T. 8. Lefkoşe'de, Kıbrıs 
Meclisi kuruldu 

< De\ amı Sa: 6 Su: 4 ele> 

•• Edirne 
Bölgesinde 
Bir anket 

BURHı\~ ARP.\D 
\ 'atan \azı H~yetlnden 

Edirne 6 - Trakyanın tiç 
ili arasında 2 ma~ıs seçimle
rini en az heyecanlı Edirne kar 
fllı) ora benziyor. 

Yunanistan'rn Londra Büyük Elçisi, Eden ıı.r.~e~·og·an~; ~~r:ı~rc~:~ic~: ~~l~llm 
?ılı li Tiırk Talebe Birliği ls~ ile Kıbrıs işini görüştü ı l~nnin. bura~a az munakaş~ ~- ı:ıııı.;.;a.ııııı-;.::or.;ı: 

Genel Başkanı 
Müstafi addedildi 

tanbul merkeı icra !koınıte~i- ------- _ dılmesı 'e d ı •er yer erde gorU-
nin bugünkü toplantısında Bir ı .\nAdolo AJ.uı•ı len h;zbin faaliyctınin netice· UALYAX ARTİ:slLERİ - İl;alyın artistlerinden Eleonora Ruf 
lik genel baskanı Kllmunn Ev- Amerı'ka Uzak '.,ef~o: c, 6 - Kıb;·ıs O_rtodoks j !erden sonra devam etıneınc~i Co <~oıda>. \'\onnc ~anı;on . ile suıtanııhmct Camii il\ luııunda 
ıyaoğlunun. merkez ıcra !komi- l; ııse.ının. eu )·u.k.eb ma."amı o. !OC\ aıııı Sa: G Sıi: 1 de> lıı;onu~urlarlı;en. 

lesl
, b k 1,. d .. l ~aıı Ruhanı meclb, dun Kıbru a. 

a, ·an lı;.ın an mustafi ad· Dog""u'ya yardımı ~d~ının bütün :ehir ve körleıın 
dedilmeıoine karar verılmi~tir. · " c:e.n ,eıecek !em ilcılerle bır 
Bu karara. Kamüran E\•liyaoğ- A ı rKıbrıs medı ıı. kurulmasını ka-
:u'nun icra komitesi toplantıla- rth r ıyor ı nı·la tırmıstır. Bu meclis 1<SO\'l 
nna istil'llk etmemesinin sebep \.:adise1er ın ı~ı 1 altında halk 
olduğu bildırilmic<tir. d I' ~ Aı.ocıate reu ile Ruhani konsey ara.ındiıl. teına 

<De~~-: _7 _~_u: g de) "'a.shıngton, 6 - Ba~kan Eı- ~ ıemın gayesile kurulacaktır. 

Mısir'da, 
takip 

ınürtekipler 
edilecek 

Salôh Salim, basmda liulunan fena niyetli 
kimselerin de temizleneceğini bildirdi. 

1 Eakanlı ından buııun bıldırıldı-

1 
ğine ııuıe Bır·e ıı. Amcrıka, G11 
ne~ • Doğu A ) ada komunı ~ 

1 

nıüteca\ ıılerc mu terek bır ih
tar ~ apılmaı;ıo ı teklıf etmı tır. 

1 Bu husu ta ılk fıkır, mıi_ terek ıh 
t~ı ı \merıka. Franı;a , lngiıtcrr?, 
.-\\ustrabıı \e Yeni Zelandanın 
destcklcmcsı Uıcrindcı;di. Son
radan l'ilipınlcr \'c Sı~ am gıbi 
komüniı t lecavüzunc en yakın 
Güney - Doğu Asya millclll'ri
nın de ıthal edilmesi batılı de\' 
leUcrcc kabul edilmıstir. Fran. 
sız Dışişleri Bakanlı~ı sôzcusii
niın ila\ e ettiğine göre Dışişle· 
ri Bakanı Dulles ~mu:ıterek ih
tar» iikrıni ılk defa geçen cu· 

IDenmı Sa: 7 •'ü: ' de> 
-0-

Amerika pasif 
Korunma teşkilatı 
Başkan ı telaşta 

\s•oc iattd rrcss 
Sacramento (Cahfornıa), 6 

nırıe,ık .\ınerika pasif korunma 
te kilatı başkanı \ .. al Peterson 
ciun burada yaptığı basın toplan 
~mda Bırlccık Amerikanın b'r 

L't:>m teca\ üzüne karşı tamamen 
nı•idafaa .. ız olduğunu söylemış 'e 
a-Sığınağıır.ıı 'liOk, kafi dere~dc 
bir teca\'tiZu CV\'elclcn ' haber .. 1-
mcı \·aktimiz ~ok, hır tecavüz O· 

<Dc,·anu: Sa 3; :SÜ. 5 de> 

lcrinin 1 /'
0 \atandaş kafılc

rı, 0 cı. :1
17.dıı POiitika farkla

ıını lıayb d~ 1• du manca mllna
hl) etinın e . ı ·or, A ıl meşru ma 
)·or ıu 

0 
Jerçe,·e i içinde kalı

ıınctaki fı~· Utandaıııarın ara
tanı \e b r ''e gor115 farkla-
1ia \C teku~arla ilglU münaka
lıatnçısı d~. etleri hirt'r trnld•i 
leket atak l c kullanarak, mem
Utnunıi ~~annı ranlandıı mak, 
İtta 11 gc •~meyi hızla tınuak, 

Askere alman 
Yeni erat 

senhower 1 temmuz 1954 de bas aSon hfidi.eler .. den nıaksat, 
!ayacak o.an yeni mali yılda ya. f. brıs'ın Yunanisttn'a ilhakı 
bancı memleketlere ) apılacak menuunda lngiltern hükumeti 
yardım için kon~eden 3 mil- ı eylul'c kadar müzai>erelcrde bu 
~ar 497 milyon 700 bin dolar ta- lunma:ı;ı kabul etmediği ıakd!r
lep etmi~tir. Bu yeni ın·ogranıa de Kıbrıs meselesiuin Bil'leşm!s 

Kahire, 6 - Mısır askerı re- ..... ---------------------. 

.h><>Wl4'd Preıs 

1 iimi miırtek!p ye bo:ıgunculara 

Rosıısl llluhablrlmlıd.-n <Denmı Sa: 7 Sıi: ı del <Devamı Sa: 7 Sü: 2 d<.> . 
\'atife ~a.:"u~kahc ara ınıta bu· 

stmı hazırlamaktır. 
Batı Almanya'nın 

Ankara. 6 - Temsıt Btirosun. 
dan aldığımız malumata gore. 
933 doğumlu ikinci tertip er!er 
ııAh aluna alınmab ba5Janmı~
tır. Bazı vi'ayct ve kazalarda 
yeni ce!p eratı kıtalarına kendi~ Doğuya karşı va~iyeti ije~e.keclc: \atanda lık ,, leri gideceklerdir. Tecrübe ma

bitltr~ın crılik bağlariy le bır- hhetinde ilk defa tatbik edilen 
faı·kıaırnı', .. ~erdçınlcşmiş, partı bu u~uıd~n müs~~.t netice a.ın- Batı, Moskova'nrn giriştiği teşebbüsün Alman-
ı . -: uzun en karde !iğ" h _ dıgı takdırde blitun mem!e ·ete 1 
k~~~:Siy;!nı~:i 

1 
bir \ata~d:s <Deı·amı Sa: 7 'ü: t de> ya'nrn birleştirilmesin i güçleştirdiği kanaatinde 

la, k d flt a lağımdan do İ--:--------------..:~;;,.;;;;~~::;: 
1 

'nat!olo \!ansı 
1 

"ı.1 ne ·a ar !.f'\tadiğlmi ne Bonn, 6 - Umumbeıle iyi ha-

d' 'tlılere anlattım \e mi' k • G.. H 
]
_en muhite dogru gıttik~: ez- oçmen u·· seyı·n Ersoy'a be...- alan bir kaynaktan bildirildi 
•lika h t' . •" PO- ıb!ne göre, Batı Alman~·a kabine. 

u ume ının ı:e\· Pd ğ" f~lldüğü \e mıı terek milli ~c~ ·'l bu aLah toplanarak, Sov~ et 
k~atlerın ağır ha tı 1 hakkında. şefk f il • I:ı:sya tarafından Doğu Alman -

t
. nıuşahedelerimden bahset- • a e erı uzanıyor ya'~a \eıilen hükümranlık kar~ı 
ını ıı l>!ıtda. hiıkumetin dı.ı-uınunıı ı. 

.... . . ~psı bu hıs 'e orüslerı. uıco ı)tırak rttilrr. r:~ııtarla'daki mezaı· hi :.ini , eı-ea rutubet l uvalınnda çıldıyan bir beyanat üzerinde ça 
lle k roaıatıanad k -•- t <De\amı Sa. 7 Sü. S de) 

te ·e, bir fabrika etrafında an a:ua ı l.esilen 5:? ·aşındaJ.i Hu~c' in Er oy coft, .. .. Un tedul •dı'lm .. ı I . . • . O-~ ,, amı Sa: , Su: 6 da) d . "' e ını em n ıçın açtııımız yardım listesine --

r:d~)!;:;~en iştiıikler olmuıtur. Teberruların listesini ne~- Vali Gökay' a 
"ATAN 

Rcutyo İ lüvesi 
ı!~ u1e Aı.ı:oyun:u Go .. nderı"len 

Vatan Gazetesı , 
25 İ hami Ömekıl 
!~ 0,sman Kurucu c,·e hır :i~ kolonla) Bir mektup 

Bugün gazetem-ı·zıe 1 Nhır Gtiresen ve Sımueı Bali ~ı.rli:eti t 50 M. R. y, stanbul \'ali 1-e ~lediYt rel-
bir/'k i Ord. Prol. Dr. Fıhr~ttin Ke-

l fe veriyoruz : 280 y, r ft n I rim Goka)
0

dan a ağıdaki yan)ı 
aldık: 

•------- -------------- <Devuı:u Sa: '7 Sii: 7 ele) 

kar~ı mücadele~ e yeniden baş· ı 
lamaya karal' vermi~tir, Bu ka. 
rar ihtilal kon.c)'inın \C kabı • 
nenin miışterek top\anlbında a
lınmış 'e millı ıstikamet bakanı 
Sa!Ah Salim tarafındın il~n e
dilmi~tlr. Kon ey ve kabine top 

" . . . . . ıantısı ;,ı!tı .,aat de\'am etmiştir. 
1'filhendı~ler. bırlı!iı~ı~ t_oplanh-Lalah Salim hükümet liderle· 
ı.ındı teknık .o~ul ıçın ııahat cDenmı Sa: 7 Sü: a de> 

'erılırken 

TekııikOkolMüdürü 
• • 
ıcuı tahkikat aeıJ.dı 
~ J 

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

Türk Mühendisler Birliği, dün tertiplediği bir 
toplantıda T ~knik Üniversitenin karaflmn 

yan'1ş olduğunu bildirdi 
Turk ~Iühedi:ıier Birliği, dün \ 

:.<>At 17 de Park Otelde bir b1. 
sın toplantısı yaparak basın men f 
. uplanna 'l'eknik Ünlver:ıiteve 
bağlı otarak açılacak olan Tek
nik Okul hakkında , birliğin gö· 
rüşüniı açıklaını-:ur. 

Faflml'nin 
Sağlı.k durumu 
Tekrar ağ1rl@şfl 

Ats,)t_ıalt4 Prus 

1( 
- .. ı 

Birlik idare he~eti üye!crl je
ni Teknik Okul hakkındaki ı:ö· 
rii~iinü dort kı ımda top!amt:i ,.e 
mühendis:ık tahsı'inde aranılan 
şartlan, tahsil süresini ve bu su 
re içersinde \ eri'ccek muhendis· 

Tahran, 6 ·- )ıfusaddık hüku-
metinin Dışi~!eri Bakanı Hüse- .. ____ .._ ___ • -.......-:: 

;·ın Fatimt dün gece kendisini 1 - \'ali, br~ am:ı.ıor ruhla cal!Şı:ro m cıedl -
e ait genel kiıltürun sevi;ııesi

(Dcva.nu Sa: 7 iSii: 6 de) 
o:ıime haı.ır'amı tır. - Bu, ............... , . .s .. , . .ıs ... o AmaUır Yali• Fwettln K .. 

(Deu.llU Sa: 7 Si: 1 M) rim GQW. 



-ı 

Tefekkür hürriyetinin 
muhafaza yolu 

Anıklt Burhan ( y A z A N: ) ı i arkadan vur 
Apı}·dın'ın 3 1 1 , mak iste)·en in 
mart ~arşamba B lJRHAN APAYDJN sanların dınsiz-
al<şamı İstanbul likleri ~e ahlak 
radyosunda Mil AVUKAT sızlıkları giin Jl Tesanüt Bir . .. ___________ ;.;;..;..;;.;;;;;.;. __________ ...J :ibi aşikirdır 

lij'i adına yaptığı konuşmayı cevaz vermememiıin esa.s ~ebe- Nısıl ki, bir kısım kara hü· 
sütunlarımıza ıeçiri)oruı : binin: komünizm. Jemokll.iiyi viyet'.i )'Obazlar, dlin mem·c-

B u top~ağ.ın insan:arı o:araİ 
Se\'gımız \'e ıdeal:erim!ı 

her seyden ÖllCe VJta11Se\·er
Jik fikri etrafında toplanıyor. 
Türk vatanının isti:..Ltrıi het 
ıuretıe korumak ve ~üdafaa 
etmek düşünce.si biz:eri \'eiı.dı· 
ğerimize bağiayan bir ffiilJl tc 
sanüt hali yaratmak~adıt. Çün 
kil. düsünüyoruz ki, "· .. ıJn bi
zim olursa yaşıyat>i'.iriz. Bu 
mem:eket hür ve müst:1k..il ka 
1ır5a teneffüs edebiliriz. \'e 
Türk vatanı her tür:ü teh:ike
lerden masun ka:dığı takdirde, 
inkişaf ve terakki sahasında 
hız alabiliriz. 

Yakın tarihimizin biıe öğ
rettiği hakikat şudur: Mil i 
Jsti.klil ve varlığımızı muhafa· 
zada ne derecede dikkati, u
yanık ve beraber o'.ur~ak, vata. 
:ııımız o derece tehlikelerden 
uzak kalabi:ir. 

)fem!eketin daha ileri ve 
medeni bir bayat seviyesine 
u:ışması mevzuunda gayenin 
tahakkuku için her birimiz ay 
rı ayrı düşünce'.ere sahip o'.a· 
bilir, memleket idaresine şekil 
ve istikamet vermek n1evzuun
da farklı . iyasi kanaatlere sa. 
hip bu~unabiliriz, Esasen de· 
mokrasi rejinlinden bekleni· 
len de bundan ibarettir. Siya. i 
kanaat ve görü~ fark'.arı mem 
leket bir:i#ini parç:ı:ayıcı b•r 
mahiyet arzetmediği müd'1et
çe, fikir haysiyetine ve ,a
tandaş hürriyetine saygı gös
termek şartiy:c kanaat ve dii
.şünce:erimizi izharda serbf>s· 
tiz.. Fikri ve si)·asi gaye'.eriml
zin tahakku.ku zorunda ırşat 
l-"e telkin suretiy1'.e her tür.il 
vasıtaya ba~ vurabiliriz. De
mokratik rejimin ruhu. düşün 
ce ,.e fikir hürriyetidir. 

Bununla beraber. fikir hilr 
riyetinin her dU~ünü:eni .-,öy
lemek ve her va~ıta i'.e yaymlk 
hak.kını bahşedemiyeceğini de 
kabul etmek zaruretindeyiz. 
Bir hak. diğer bir hakkın ber
taraf edi:mesini temin yo:un
da suiniyetle ku anı'madığı 
takdirde me~rudur. Yok~a. bir 
hakkın bahşettiği sa;ahiyeli 
baş.ka:arının hakkını ortadan 
kaldırmak için istimal etmek 
asla bir hak sayılamaz. 

Bu kısa izahatımız:a bazı kim 
selerin zihin:erinde hasıl 

oJabi:ecek bir sua:in cevabını 
vermek istiyoruz. Deniyor ki. 
insan~ar, fikir 'e düşünce hür 
riyetine malik o:unca ni('in 
kanaatierini serbestçe ifade 

ve onun!a birlikle ta:-ıii ha;,: \·e ketin nıi:li istikllli \'C vatan 
hürriyet:erimizi orlaıia:ı h.;.1- menfaatleri a!eyhinde ça!ışn11:) 
dırmak gayesini taşı!?\ ı.)ından Jar ise, bugün de din ile aıa. 
ilen ge~diği aşikirdır. İ~tc, ay kası bu'.unmayan bir kıc;ım sa~ 
nı suret:e, hür fikre düşman pık:ar, mem:eketin inkişaf ve 
olan irticai hareket ve tema- terakkisini öntemeğe matuf 
yüllere mani o:mak, hürriyet hareketlere teşebbüs ile v~tan 
nizamının varlığını muhafaza da~larımızı iğfal eyle-mek c:.i-
ga)·esinin bir tece:lisidir. İrtica retini &östermiş:erdü:, B ın:ar 
ile yapılan mücadelenin basta hem demokrasimiıe \."C he:n de 
ge:en sebebi, dil§tince hürriye- inkılap nizamımıza ~üşmanlık 
tinin bertarafını önlemektir. besleyen kimse:erdir. Demok-
Dit.er taraitan; irtica. ya:nıı. rasi. medeni esas11r üzerine 
hürriyet prensiplerine düsman kurulması icap eden bir rejim 
deti'.dir. İrtica, büyük ö'.çüde. dir. inkı:aptarımız ı;:e mr-•leni 
bir medeniyet düşınanıdır. Bu terakki ve inkişaiımızı temin 
bakımdan irticai teh'.ikenin edici esaslardan ib:ı.-ettır. Inkı 
bizdelti tezahür şekli, düşünce :ap:ar bu memleketi yüksek 
hürriyetini ortadan ka:dırıp, bir medeniyet se\'iyesine yük· 
fertleri a:eri ve iptidai kaidP- sellmek gayesiy'e y3pı'.mıştır. 
lere tibi kı!mak ve neticede Binaenaleyh, inkılap Ye den1ok 
mem'.eketin inkişaf ve terakki rasi birbirini tamam:ı~·an var· 
sine mini olarak milli gücıi· tıklardır. Biri elden giderse di· 
müıü zayıtatmaktan ibarettir. ğeri de ortadan kA'.kar. 
f rtica, mahdut bir takım kim- Bu bakımdan irtica i:e mü· 
se'erin kafalarında çörek'.•nip cadele hakikat halde, domok
ka·mıyor. O kendisine bir ya- ra~i v~ inkı'.'-P rejimimizi mu· 
yı:ma sahası arıyor. Bu suretle hafazadır. işte bizler. vatan-
kuvret:enmek ve kitleyi irticai !arını se\'en ve mem:eket~eri· 
bir baskı a'.tına a:arak yaşama nin yükselmesini ba~hca g3. 
imkanını kendisine sağ:ama'i ye bi:en insanlar o'arak. bu mü 
isth·or. İrticanın bir leh:ike o· cade'.e ruhunu daiına taşı.)·:J-
larak belirmesi de onun bu ma cak; inkıl§p ,.e demokrasi ni· 
hiyetir,den neş'et etmektedir. zamımız.ı her tür:U tehlikel,r· 
Tarihimiz, mem'eketin zaman den masun kı'.ıcı şeki'.de ~3~11::ı 

1 
?aman bu tehlikenin içine na· cağız. Çünkü bu \·atan b:~ım· 
sıl yuvar'anmı' o'.duğunun mi dir. Jlür dünya b'o::.u ıt:inde 
sareriyle do:udur. mi'.li istikl31 ve ,·ar'.t~ımız! l!'lu· j 

İrtica, hiç bir zaman 1s:3mi. hafazanın demokrasi ,.e inkı'I.p 
yetin hakiki esaÇari)·:e bir uy- niıamımızı yaşatmak'.a kabi1 '.l-

gun'uk arzetmemiştir. Biı.im di lacağına ınanıyoruz. 

nimiz daimi bir ilerlemeyi ve-:;-;;-::-:==::::.::::=====:::;: 
medenl bir hayatı emrettiği 1 l 
ha'.de; irtica. İs'.3.miyetin esas-

ıarını bertarat edici netice'er iWDJWm ~g 
~~~·~~;~k!~~u~;hi~\'.m~~;~~t~;: . 1 
den dın ıle a_akaq bulunmayan ~ _ ___ ~- __ 
sımo:;ar dilşünceii b~zı bedba~t 1 . ~a,:..;,...=.,3.;;. .,,.o;ıııW11 
ıar istifadeyo:una ;apmak ş."y/ Divan edebiya· 
tan'.ı~ını gost.ermışler Ye AL•- tın 1 n mümtaz 
hına samimi surette bağ~ı in· ı 
sanian hal< ıo'un~n ayırmaya sinıası Baki 
ça'ışmı}1ardır. 

İrtica, daima istemiştir. Bu 
memlekette isl;imiyetin bütün 

esaslarının devlet nizamına dahi 
h3kin1 o'.duA"u sıra:arda irtica, 
dovmak bilmez bir işliha ile 
ist~miştir. ~Jedeniyet illemi i'e 
temasa geçmek kararını ve· 
ren padişahların ha :arını ko· 
pannağa kadar gitmiştir. Mür
teci'.erin isledikleri. daima ge
riye gidiıı:~ temin !otek!inde te
zahür eylemiştir. Bütün bir 
Garp 3.lemi. i'.im ,.e medeniyet 
yo:unda inkişaf ederken, biıde 
irtica matbaayı istememi,tir. 
Testiye kurşun atar. keçeye 
pa'a sallarız zihniyeti le modern 
si'.~hlar memteketimiı.e sokul· 
mamış ve koskoca bir Osman
lı ordusu aciz ve peri5an:ığa 
düşilrü' müşlür. 

354 yıl e,·vel bugün. "1 ni .. 
;an 1600 do biııuk Türk 

şairi Baki ölmü'jtu. Daha 
sağlığlnda suıtanüş5lirra 
ünvanını alan 1\l ahmut Ab
düJbaki, Kanuni Sultan Sü
leyman gibi bir rıhan pa .. 
dişahının 11tiratına nail 
o lmu ş. Suıtan Süleyman; 

- Baki'nin devrimde le
ti mlı olmasından lftıhar 
eylerim. 

Demi5tl. Kanuni'nin 1566 
da Sigetvar kapılarında ve
fa tı şairi <:a nrvinden vur. 
muş ,., edebiyat tarihimi
zin ziyneti olan meşhur 
mersiyesini yazmıştır. Bu 
sahane mersiyede Osmanlı 
1 mparatorluğUnun haımrt 
devirlerini ne güzel an lat
nu$. ne içten bir duygunun 
niimunesini vermiştir. 

VATAN 

«San'atkarı cemiy et 
yetiştirir» 

f~tanbuJ Üniversitesi Ta'.ebe Birliği tarafından terlibedi
len !akülte:erarası münazara turnuvası dün saat 14 30 da ?tfar· 
mara Lokalinde sona ermi~tir. 

Birinci münazara •San·atk.irı cemiyet mi yoksa dehası mı 
yetiştırir? • konusunda Edebiyat Fakü'lesij le İktisat Fakii:te. 
si arasında yapı'mıştır Bu münazarada Edebiyat Fakültesi ce
miyet, İkti.lat Fakü:tesi de deha tezini savunmuştur. 

San'atk.lrı cemiyetin yetişireceızini savunan Turan Atpte· 
kin, ü:kü Özdemlr ve Servet Eren'den miltesekki: Edebiyat 
Fakültesi ekibi rönesans iibi !'.eri hareket.ere cemiyetin rol 
oynadığını belirterek • open memleketini terketmek ı.orunda 
kalmasaydı •Po'.oneı11 meydana ge:emezdi' demiş'. erdir 

Dehanın yetişlirdiğinı savunan :'\usret Ekin, Cüneyt Pek· 
man \'e Te\·fik Çavdar'dan mürekkep İktisat Fakü'.tesi ekibi ise 
J.Jasan Kaptanın yaşında, kü'.türUnde pek çok çocu~un bugün 
rnem:eketimizde olduğu, fakat H. Kaptanın memlekette tek 
dahi ressam olduğunu, Sinan·ın eser'.erinde, cemiyetin hit; bir 
te:;iri o'madığını. ~ır( dehasıy1e bu eser1erin meydana geldi
ğini ifade ederek • . .\tatürk eserini cemiyetin ihtiyacını karşı· 
:amak için meydana getirmişti, fakat şunu unutnı'amalı kı <;070 
itiraza karşılık dehası o:masa~·dı bu i~i başaramazdı• demi~

lerdir. 

Netieede Pel'~mi Safa, ~!•sut Cemil Tel ve Ekrem Reşit 
Rey'den mi.ıteşekkıl jüri, İktisat Fakü:tesinin 405 puanına 
karşılık Edebiyat Fakültesini 605 puanla galip i~in etmiştir. 

Ferdi tasnifte Servet Eren 240 puan:a birinci, Ülkü Öz
demir de 230 puan:a ikinci oimuştur. 

Günün ikinci n1ünazarası Ilukuk FakU;tesiy!e Tıb Fakül· 
tesi arasında •Sekso1ojik yayın'ar faydalı mıdır. ıararıı mı?• 
konusunda yapılmış ve zararlıdır tezini savunan Tıb Fakültesi 
ekibinin 510 puanına karşı'ık faydalı tezini savunan Hukuk 
Fakü:tesi ekibi 720 puan'.a münazarayı kazanmıştır. 

Hukuk Fakülte:ıi aynı zamanda münaıara turnua~ı şampi
yonu ı:an ed(miştir. 

r---

11eşilköy :\fcteoroloji İs
tasyonunun tahminlerine gö· 
re bugün şehrimiı ve civa
rında hava umumiyetle bu
lutlu, az bir ihtimalle ya· 
ğıştı geçecektir. Rüzgarıar 
kuzey yönlerinden orta kuv 
vette esecek, hava sıcaklı8 

ğında ise düne nazaran mü~ 
him bir değişiklik olmıya-

1 
~kh~ 1 Dünün en ) ükselı. hararet 
derecesi +12, en düşük -ı--6 
olarak kaydedilmiştir. 

Kücük haberler 
~~~~~~~~ * Havuza atınmı~ oıan •Ankara" 
yolcu vacıırunun atnellk revizyonu 
bllmtk llzer~ır. Ankara'nın 2J nl· 
aanda revlZ)'Onu t.amamıanmı.t olup 
l·az &t'rerlne çıkacaktır . * KaragıımrUk'te oturan Sılley· 
man Kızılok, Bull"at Uzerlndekl park 
ta kt:ıı ('OCukıarına mahrem rerını 

göatetirken yakalanmı.,tır 
Kadıköy takeleıUnde Şetllı:ara elle 

ııarkıntıllk yapan Şerafrı ln de r•
kalanmıftır. Sanıklar ha.:kında tıl· 
klbat& bulanmı.ştır . * Clball Abduıezeı Pt..$a C"ldde:ı 
217 numarada ot.uran Şabv<r Ytfll· 
ee, karakola mnraeaatıa, \_\"lu rer
de oturan ve aralan &('ıi~ buhır,,n 

~eıahat'ın bakkaldan aldh;.ları t:.ır
~u}·a tuzruhu Jı:arı•tırdı~ır.ı ıddla et 
mlşt!r. Bidt&e hakkında t~U..ata 

başıanmı.-tır. 

* Kı..:ııay tarartndan unıverııtte .. 
lllere vertıen ucur :s·emek miktarı ,., 
nlden arttınlmt•tır , ö,ııe )'emeıU. Uc 
.kap 30. ak::ıam yemekleri de iki kap 
20 kurue olarak tespit edtıml•tır, 
Ayrıca, alınan b1.1 para mekteplerdf" 
mt\·cuı Kızılay teoektUllerıne bıra
kılmaktadır. 

---
HBU 

Yunan heyeti 
Bugün geliyor 
Atina Belediye reisinin baş 

kanlığındaki 23 ki1ilik: Yunan 
Beledi~·e Heyeti bugün saat 12 
de Adana vapuru ile ~ehrimize 
ge'.ecektir. Ga'.ata rıhtımında tö· 
ren'e karşılanacak .mbafi;·:er bı-ı 
:ahare saat 13 de Istadbul \'al:· 
si Pro{, Gökay'ı, ~aat 16 c.'n Y ..ı
nan Başkonso:osunu ziyaret ede 1 

cck!erdir. Heyet perı;e,nl>e ~Ur.il 
saat 10 da Taksim A:1idesin~ ~c~ 
lenk koyacak, saat 11 de PJ•rJS: 
haneyi ziyaret edecek. saaı_ 17 
de Şehir :\fec1isinin fevkalade 
top:antısında hazır bulunac1"
tır. Gece saat 20.30 da Vali mı
safirler ferefine Emir!!an köş
künde akşam yemeği verecektir. 
9 Nisanda heyet. şehrimizdclı..i 
l3rihi yer'eri gezecektir. 

Kimsesiz ve Yoksul Ço
cuk la rı Koruma Derneğ i-, 

nin top lantı sı 

Kim!esiz ve yok.su' çocuk'arı 
korumak ve bunları memlei.:.ele 
(a)·da'.ı vatandaş'.ar ha'.ine getir 
mek maksadı ile kurulan Çocuk 
Do.stları Derneği senelik kong· 
re ini dün Liman Lokantasında 
yapmıştır. Yapı'an seçim'.er ne
ticesinde İdare Heyeti şöy:e le· 
şekkül etmiştir. Süreyya Ağaog
ıu. Naz'.ı Tektaş, Saffet Ta:i. Hay 
ri Pozan. Oğuz Ergin. Selin1 
Der:er. Nimet Se:er, Ferruh İl
ter. 

Bir teberrü 
?ı.façka İlkokulunun fakir ta

lebeleriyle daima yakından aıa. 
kadar olan ~Iaçka'da ı<Kıyık pa::. 
tahanesi ı-ahibi V.ui:adis \·e eşi. 
bu sene üstün başariyle sınıf ge 
çecek talebe!ere hediye alınnıak 
üzre 250 lira teberru etmiş \'C' 
75 fakir talebeye bir öi:lc zisa
feti vern1i5Ur. 1 HBU 

I Bankamız Türkiye'de 

, 
1 
1 

Okul Aile Birliği, nümune teş 
kil edecek bu güıel \'e temiz a
li.kaya teşekkür:erini sunmakta· 
dır. .......................... , ... 

1921 
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Dahili ve Harici Banka işlerinde 

30 seneyi aşan bir tecrübe 
1 

HESABINIZI BANKAMIZDA 

1 TEŞEKKÜR 
\ !evcııı otıumuz 

tXGİ'.'i A \"B_\ Y"ın 
·ı I ebedtrete tntlkaıt dola)·ışly\e CP· 

nazeıtnde bulunan telgrar. tele· 
!on ve mektupla acılarım12'a ı,. 
tırlk eden, <'eıenk condertn bu
tun akraba. ve do&tlarunı7a ıı. • 

1 
rı arrı te ekküre derin kedert-

1 
mlZ mlnt oldutundan muhtc- ı 
rem ııa?ttenl2'tn tavasautunuzu 
rica edtrl:t. 

1
ı--AlBAA__,;;AHt1 

ı ı ~ 
1 

666rt. 
LONDRA 

p!(L[ 
Pt-tv lfMEHic;rlv 

Baskan, haklıdı r 
' 

Ba~kan Eisenho,\·er s~ıı. 
bir demecinde komll" 

nistıerin Birle~ik • .o\merjkJ .. 
)'3 sızmaları mevıuuna d• 
temas ederek: ·H31en ,\ " 
merikada 2.>.000 bilinen kO 
münist bulundugunu ,·t' 

bunların ıııemleket için hi · 
li bir tehlike teşkil ettik .. 
lcrini.. sü)lenıiştir. 

Bilınmiyen komünist sa .. 
yısının da bir o kadar o1· 
duğunu fanetstk 50.000 kO" 
münist. Amer:kanın nü(U· 
suna ni~bf'J:e 111 tal:ır? 

Bu nısbrt aşağı yukarı 
r; 1 dtğil. '' 0.03 tür. 'fa ll 
tık ölçisüne ıöre. \\tıtiif. 

nüfusun ', U.03 l'nden ibartl 
olan komünistler. geri J;.a" 
lan muaı1am küUr i(in ua. .. 
sıl bir tehlıke olabilir'! 
Olmaması ıazım gelir ant· 

ma. Ba~kan Eisenhowtr 
.;;özlerinde tamamiyle Jıak· 
lıdır. Anıerikadaki 50.00• 
komünist yalnız .tehlikt' 
değil, hatta ·büyük te~
Jıke .. dir. 

Bunun sebebi şudur: J\O-

A 
lop 
tir 
!\li 
lao 
hu 
bih 
l•I 
tı. 

mlinist sinsidir. haindir• 
t •I 

zalımdir, milliyetsizdir ,-
l\losko\'a hiımetindedir. 1'fOS' 
ko\'3 hizml'tinde oldutu i· 
cin sabotajcıdır. ihtil;i.Jci· 
dir. ili 

Rusya dışındaki konıil.• 
1 di 

ni2m rejimli biitün mem e· 
kelll'rin ~fosko\·a boyundtı· ra 
rugu altına giris tanıar~ nı 
incelensin. görülecektir Ji ı I\(" 

bu ml'mltketlerdeki konıı.i• " 
nist sayıc.;ı umumi nüfu!ö1 

nisbetle rok azdır. Fakıı t lf" 
maksatlarına ulaşmak i(İll f't 

ta 
çok iJİ teşkiJfttlanan bu :I" bi 
zınlık, sinsi in"i çalışnıa)" di 
suretiyle l:iıın1 ,;elen Jıii,l;.iı .. 

t '• n1et darbesi şartlarını h:ıZ 1 la 
Jadıktan ,.e kl\·ama getir· ka 
dikten sonra ilı.tıdarı ele al· ti 
mııı:lardır. ııi 

Kon1üni~tlerin hıikU:nttl ttı 
darbeleri sisten1atikhr. aad di 
)·o, posta ve telgraf. eınn~ .. 
~·et, uçak meydanları ves•1: 

re gibi hayali ehenımi)'tl! <~ 
olan teşkiJ;it \'e tcsislel'i jtll .. ler 
baskınlarla ele geçirmek b.. da 
h uktınıet darbelerinin eO rl, 
eht"mmi\'f'tli taraflarıdır. la 

Ondan !ıonl'a komi.ınis.t 
a21nhğının, geri kalan (O' l'tı 
ğunluğu tamamiyle tahakıJ~J ,1 
mü altına alması. hır ı i\ 
gün ntesele!.idir. Daha soıı • h 
ra komünist olmamakta ı !i .. 
r:ır edenlerin temizlenmesi rı 
başlar ve temiılenmekttll 

t ti~ 
kurtulmak ;yolunu anyan13 m 
da konninistmiıı; \·eya h,i( j 1.:., 
değılse yapılanla_rı tas,·ıP 1 \ 

edivorlarnnş gibı görün' , " 
mekten başka çare bulanıaı• ı 11 

lar. 1 hl 
Sadun G. SAVCI 

Polis'in yara ladığ ı 

Mehmet öldü 
En·elki gece Kumkapıda ıf 

kadaşı )!ehmet Uludağı tab•''' 

to 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

AÇTIRINIZ -
ithal ve ihraç işlerinizi Bankamıza veriniz 

' ı 1 
1 
·ı 
, ı 

ıle vuran polis Kudret AksO) · 
intihar ettiiini bildirmiştik. P· 
nından ağır surette yara:al'~ h 
Mehmet Uludağ da dün gece ' 
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yoluna gitmesinler? Böy:e bir 
sual i:k bakışla masum bir ma 
ku:iyet manzarası arı.etme~te
dir. Fakat, mese:enin biraz de 
rinliğine girdiğimiz takdirde, 
fikir ve düşünce hürriyetinin 
intişar sahasına bir hudut ta
yin etmenin, bizatihi hakkı mu 
hafaza zaruretinin bir neticesi 
o:duğu kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Bir düşünce tar
zı ki, insan:arın tabii hakkı o· 
lan tefekkür hürriyetini berta 
ra! etmek ıay.,ini ııütmekte
dir; işte, o türlU düşüncelerin 
her suretle yayılmasını önle· 
mek, tefekkür hürriyetini mu
balaza etmenin tabü jcapların. 
dandır, 

Komünizm propa,ı:nnda5=ına 

Uıak:ara gitmeğe ne hacet!.. 
~Ii!li rnücade'.e yıllarımızı 

hatır'.ıya'.ırn... Anadolunun i
çersinde İstiklil ordusu, mem 
Jeketin müdafaası için kahra .. 
manca çarpışırken, irticaın kor 
kunç bir teı.ahürü !ıalinde Ye· 
•il ordu. :\!illi harekAtı binbir 
;af!iala içinde arkadan vurma· 
ğa ça'.ışmı tır. Memleketin kah 
raman ev:itıarını ö:dürmeğe 
kastedici menfur teşebbü.;lere 
girişmiş'.erdir. İstik!il ordumu 
zun mensup1arı hakkında <ka
tilleri vaciptir) diyerek fetva· 
,ar çıkarmışlardır. Halbuki ka .. 
lil:eri vaciptir denen insan':ı.r. 
vatan müdafaası yolunda ş~hit 
o:mayı göze almış Türk e\•l;it
:arı idi. Bizim dinimiz, vatan 
uğrunda ö:meyi en yüksek bir 
fazi'.et sayar. ·ve bu fazilete e· 
rişmiş insanlar manevi Alem· 
de en mutena mevkii alır!ar. 
Böy'.e o:masına ra"men. din 
kisvesi altında milli mücadele. 

Mekkt, ~rcdine ve t stan
bul kadılıklarını yapan. A
nadolu ve Rumeli kazasker
Jiklerinde bulunan Baki, dev 
rinin bütün Jı:ü 1 türüne Si· 
hip ince ve olgun btr şair
di. Nazım dilimize yeni bir 
ihenk ve selaset getirmiş
ti. Türk klisizmi Baki ile 
en yüksek derecrsine u ta,. 
mıştır. 

F. F. TtlLBE:O-\"ÇI iL-- -------- .J Guetemtze conderiJen J&l.I 
Ye resimler basıJs1n. baslllna• 
sın fade ed!!ıtıez.. 

MEVLiD 
Adana'da. !ect u•·alt kau.~ınd• Te· 

!at. eden Mwrçar$ı.sı No: 40 da h.lc· 
car 

I'ıtı\B~ll:T RL-:\1.\NJ'nln 
ruhu için a nıaan perşern~ ııuno 
otla namazını mouakıp uat. 13 dt>: 
Ç&Juı:ıalcçıtar Yok\ııu B uk Valdt 
Han Camıı şetiflnde mevlld okuttu
rulaealı:tır. 

Akraba, doat ve arz:u eden dlD. I 
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Hizmete ~irecek olan 

BEYOGLU ŞUBEMiZiN 
Sürprizleridir. 

En ax 100 Liralı k Bir Hesap Açtırmağa Haıırlanını;ı: 

İ STAN BUL BAN KASI 

Ertesi gün, \Vil!ic öğle yeme 
,Ginde kızarmış domuz yedikten 
:sonra baştarafa &itti .. Artık de 
niz tutmuyordu. Yalnız midesin 
de bir acaiplik vardı. Her za· 
manki vazifelerini biraz faz;a 
gayret sarfederek görüyor gibi 
idi. \Villie 1bu yüzden biraz ha
\'a almak ihtiya-cını duymuş
tu. Baştarafa çıkan su geçmez 
kapıyı açınca, Stih"·eilin kalın 
bir ceket ve )'Ün bir kep giy
miş, bir numaralı topun yanın· 
da çözülmüş olan branda bezi
ni bağlarken buldu. 
aTünaydın ~lr. Keith• 
t.Tünaydın Stih,·ell• 
\Villie g:ilçlükle kapıyı kapat 

tı "e bir )·ere tutundu. Yüzüne 
vuran rüz:i.r ve serpinti çok 
hoştu. 

Gemi iskele tarafına yattı. 
ğı taman, konvoyun ıri dalgalı 
dtnizde ilerlediği görülüyordu. 

Stilwell ftBu deniz hoı;unu
za gidiyor mu?I) diye sordu. Se 
si 5uyun hışırtısından ~üç işi· 
tiliyordtL 

\Villie bir eda ile •Hangi de· 
njza dedi 

Deni2ci ı:üldü. Dikkatli adım 
lar'.a tutuna tutuna aste"mene 
:yaklaştı. .. Efendim Kaptanla 

benim iş hakkında konujtu. 
nuz mu? Hani benim izin hak
kında.,. 

Willie utanarak t:Fıriıl ol
madı Stilwell. Ama eminim ki 
bir Jnahıur yoktur.• 

-
Denizcinin neşesi kaçtı. .Te- • 

şekkllr ederim elendim• dedi. 
'Bugün öğleden sonra konu. 

'urum. Saat üçte c,ephane sun. 
durmasına gel beni gör.• 

•Çok teşekkür ederim. ~lr. 
Keith.-. Er kapıyı açtı ve kay
boldu. 

\\'illie şifalı rü7gardan bir 
kaç nefes çekti ve kamarasına 
jndi. 

Queeg iç çamaşırı ile yata. 
ğına uzanmış, bir çin oyunca'" 
ği ile oynuyor. muhtelit par
('aları birbirine uydurmaya ça. 
!ışıyordu. Kaptan bunu, radar 
kulübesinde nöbetçiden müsade 
re etmişti. O ıamandanberi 
hep bununla oynuyordu. Gor. 
tona, hallettiğini öylediği hal 
de kimse ):apılmış vaziyette gör 
memişti. ıEvet \Villie, bir ~ey 
mi isti~·ordun?• dedi ve o)·un .. 
cakla lamba ışığında oynamaya 
devam etti. 

Kaptan oyunc:ıkla oynarken 
\\'illie meseleyi an:attı. e:İşte 
böyle efendim, bu defa size da 
nışmak istedim. Stilwel\ tami· 
rat esnısında da cezalı kıla. 
(ak mı?o 

-
PENıZlJE /'SYAN 

uXe kasdettiğimi sanmıştın?• 
,.Ben samıştım ki efendim .. o 
.. Eger bir adam bir yıl bap. 

se mahküm edilirse, yeni sene 
münasebetiyla on.u iki hafta 
koyvermezler ki' izinsiz demek 
izinr:.iz demektir.• 
Odanın ha\'asızlığı, geminin 

sal!antısı ve gözünün önünde 
ovuncağın şakırdatıln1ası \Vil. 
ıİe'ye dokunmaya başlamıştı. 
«Fakat efendim .. , dedi •Arada 
birat fark yok mu'! ~ihayct 
bu bir cani değil, iki yıldır da 
savaşta bulunmuş.ıt 

.\Villie. eğer bahriye disip
lini hususunda romantik ol· 
maya başlarsan, hapı yutarsın .. 
İleri savaş bölgelerinde hapıs
te ,yatan. kara ve deniz er'.eri. 
nin hepsi de savas etmekte .. 
idiler. J-larpte erlere daha )'U· 

muşak de~il, daha sert muamo 
le etmek gerektir> (Jigl, jigl, 
jigl) Onlar tazyik altındadır· 
lar ve vaıifeleri de hoş değil
dir. Fakat baskıyı kaldırırsan 
bütün teşkilat parça parca o
luro (Ji.il, jigl, jiılJ •Bu haki
katleri öğrenirsen daha iri mo· 
ral subayı olursun \Viilie ~ 

c~- A.K.rtAll/JAll 

\Villie midesinin mevcudiye
tini şiddetle bissetmiye basla· 
mıştı. Gurulduyordu ve a· 
ğırlaşmıştı. Göılerini oyuncak 
tan başka tarafa çevirdi. Gö
zü, lavabonun a:tındaki yeni 
sandığa ilişti. Sesi biraz da
ha hafi! çıkıyordu •Kabahatten 
kabahate fark var efendim• di
yebildi. 

c-Shwell iyi bir denizcidir. Siz 
gemiye J(elmeden e,·,·eı kim.se 
bunlara, nöb~ttc okudukları 
için kızmamıştı. Bu işin hata
lı olduğunu biliyorum ama. " 

ııBu işi ele almanın sırası 
gelmiştir 'Vil:ie. Eğer bu ge· 
mide istediklerimi )·aptırmam 

için daha iyi bir yol ta\•siye e
dersen, bunu naı.arı itibara :ı. 
lırım. Şimdi eQ:er Etihvell'e bir 
takdirname verırsen1. nöbette 
okumayı önliyebilir miyim?.• 

\Villie'nin başı dönüyordu. 
Kendisine h3kim olamadı: e:E
fendim, nöbette okurhanın. ge
mide viski tasımaktan daha 
büyük bir suç oldu~unu san
mıyorum.» 

Kaptan. dostane bir ~ekil
de züldü: ,İyi Dir nokta: Fa. 

kat rütbenin imth·aıları vardır 
'l/illie. Kaptan kÖprüsünde bir 
amiral başına beyzbol kepi giye 
bilir. Faka1 bir serdümen aynı 

şe)·ı yapamaz. Hayır \Viilie bizim 
vaillemiı, erlere dediklerimilİ 
yaptırmaktır, kendi }'aptıkla
rımızı değil,. (Jigl. ji~I. jig:I) 
ıı Ve dediğim ıibi dediklerimi· 
zi yaptırmanın tek )·olu da 
sert olmak ve as:a peşlerini 
bırakmamaktır-. 

\Villie ter döktüğünü hi~.se· 
diyordu. 

Kaptan devam etti: Eğer 
Stihvell talihsizse. nöbette O· 

kurken ilk )·akalanan olmu~sa 
ve onu misal iWitcrmcm ge. 
rekiyorsa ben ne )·apayım~ ..• 
Dedi~im ıibi, bu it'mide nö
bette okunmasına metni olmak 
ıaıım \'e (Jil:\ jigl jigl) c-Karı 
sını merak ettiğine üzüldün1 
Ve fakat benim bütün Caine'i 
dilşünnıem l:'erek (ji;l) b3zen 
bir kişinin ... • 

Fakat cümJe,·i tamam!a,·ama 
dı. Zira o oncİa \\"illie ~caip 
bo~uk bir !'es çıkardı \'e ~id· 
detle kustu Astetmen ~-e~il 

yuzunu tam zamanında Que~ 
den öbür tarafa çevirebilmi~" 
ti .. Özürler dile)·erek bir havlıl 
aldı ve yerleri silmiye kO" 
)'uldu. Queeg şaşılacak dere• 
cede hayırhahlık gösterdi. ,Al~ 
dırma \\?illie dedi. •Kamaro· 
tu yolla buraya. sen yukarı çıi' 
da biraz ha\'a al. .. Denize biraı 
alışıncaya kadar da domuz >"1 

mekten vazgeç.11 
\Villie"nin Sti~\\:ell i(in tefa" 

ati börlelikle sona erdi. Deniı· 
ciye neticeyi nasıl söyliye~e· 
ğini bilemiyordu. Fakat stı~l 
eil haberi duyunca yüzünde);: 
ifade deeismedi. Kuru bir ses .. 
le .Teşebbüs ettiğiniz için te• 
~ekkür ederim efendim.,. de<iİ· 

Sert denizlerde, alçak bulut· 
:ar arasında günler geçiyordll .. 
Sa:lanarak. ya:palıy:ırak gec:eJl 
bu günlerde soğuk rü1.zar·ar 
ve soğuk rutubet. he:ıtlıüstü'" 
ik~imi sıcağının yumuşattığı };:e 
mik'erine kadar iş'.i}'ordu; kas .. 
\'etli ve sıkıcı kaptan köşkilrı~ 
de nöbet üstüne nöbet tutu'tl · 

bit )·ordu: erlerin suratları 
karış asık ,.e subayların yiit .. 
'eri s;1p$arı Ye yorı:undu?af. 
Yemek'.er salonda sessiz:ik i" 
çinde yeniror; kaptan mas.anıtı 
başına oturmuş mütemadiyet1 
çe1ik bi'yaları ile oynu ·or ve e 
mirierinin tatbiki hakkında , .. 
ra~ıra baz.ı nahoş sözler söylii" 
yordu .. ________________________________________ .._ _______________________________________________________________________________________________ ~------~------~---" 
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~DüıvvA~ 
l!!fl.IEıELERIJı ' Amerika pasif 
Silahsızlanma 
Meselesi 

ALTEMUR KILIÇ 
A n~e~ika, Birlesıni l\lilletlcr 

Silahsıılaııma Komi!>\ onunun 
'?Plantı,>a çağrılmıı ını ·ist('mjş. 
tır. ll atırlaı dadır ki lıiı lrsnıiş 

NATO Konseyi Mareşal Juin' e 
teessürlerini bildirdi 

I Korunma ,~~~~'.~~!'. , 
Juıısa hu ~«ık fena bır ~l'Y olacak 
ııı » denıışıır. 

!'eter on hir t<'l'A\'üıü ıkı ilil a1 

u ,aat C\\ el haber almak tC'ap e
derken .),ıhı! şehirlt•rının anl'~ıt 
!5 dakıkn ,e iç şeh.l'lerın de ?ıı' 
~aat e\•ve habeı· alabıleceklerını 
fÔ) lemış , c bu :ıanıanın korun
ım. ıcdbıılerı almak ıçın kıfa)et
.,iz olduğunu ö)lemı tır. 

lilJP.tleı in on geneı' kunıl top. 
Çinhindinıle konıunistle· 
re karsı nııı t<'rck bir 
ihtarda bulunulması i. 
çiıı ınuzakert"lcr yııpıl
nıaktadır. 

\n:ıdolu \Jan.ı 

Jantısınd,ı ilahsıtlannıa Kom is.> o 
hunun hir an C\\ el toplanarak 
bilumum silahlarııı aı~llılması 
~ oııarını araması karala tıntmı 
tı, B<>rlin konfrranı.ında da hu 

J>ari • 6 - A agıdaki karar mın kUZC) AtlıımH.: kon <')İ ta· 
rafından alınmı:ı ,e bu abalı Oııa \\lupa ke ımı ba komuta
nıer<' .. al Juni e bı ılirilmı,ıir ~--

)olda bir karar alınmıştı .• \nla ıl 
dığına gıire koıııl )On toıılantısın 
da Atom siliıhlaı ı ıle doğrud.ın 
dofru}a ~llikadar de\ letlcr 1,\ 
ınerika, J nı:ıilterc, Kıınnda , c 
RıısJ a) mumrs illerinc1cn nıül"· 

Ra kan 1-:i cnhower hıir 
d un.> a nıilletıeriııin 
ll) anık bulunmaları lıi
'Zım geldiğini öyleıli. 
lUısır<la mıirte'kiplerl<' ) e 
niden muradele açılma
. ı kararıastınıdı. 

Kuze) .Atlanıık kon,,t) ı, Orta A nupa kesi mı ba komm:ı~ı 
tnrahnd, n 27 mart 1954'te verı • n bc) an,ııtan dmduğu dcrın 
tee süru ifade eder. Bu bc)aıı t halen ~aııfc ha ında bulun~n 
butu 1 • omuıanlıırl\ la bcrab ı !\ılan ıı: kon C) ı tarafından a ı· 
ı.an , e tekrar edilen kararlara 1 mam~ ı a) kırıdır • . 

11!arc,a: Juin. 2i martta \ı xerr<' de )aptı,;ı bır konuşma. 

M i lli p iyango bugün 

çekiliyor 

ıvıııı Pt~anıtont ıı 7 nisan c~ıı:ııı~ı 

bugun saat 13 30 da AntaM\da :rapı· 
ıacak. ikramiye kazıman num raıar 
bu ı:er.~ saat 23'de /.nkara Rlld\'oaıı 

ile :ra:rmıananık~ır 

<ia Hupa a\ unıııa hır'ıgi tJ -:ıı ı-ını ddcıl<· ıcııkıd ctmı;: 'e 
~enı bır hal tarzı teklıtınde bu ııııınu hı. 

•l·kkil bir komite kurulma ın.ı j 
'alı ılııtaktır. 11<'1' ııe kaıl.ır hu J 

---o---
Rose nbergle r ' in çocukla-

d~nt·e alr~ı ıınıııl biı ın<>~t'!c'ı I ng iltere b ü tçes i avam 
doıı dıwıcıın aıalannda nııımı- kama rası nda 
l..asıı \e nıurnkeıe elnıtl('ri, i'k °XC\\ York 6 (AP) - \toın 
~akı§ta IHrle nıi ı iııetlerin Londra, 6 (APı _ fngılı<>ren n, ca u~luğunrlan do.' ayı idam ed • 

rının durumu halle dild i 

ııı ensiplt'rlne a) kırı ı;oııilıirse u•ııi ma 1 s<>ne but{C ıni mu\'aze ı ('n Ro cnbeı g erın çocuk arının 
de, konu ulıuak b:ı me\Zu A-,~cli \C ,enı hır \'ernı ihdn et \'e a~etı m<>~e'e i bugün bir mah 
tom . ilahlarıııın tahdidi oldugu· meden b~"un \vam Kamara ına 

1 
keme tarafından kat'i o':ırak 0

.at gore, her. şe)den e\\ l'I bu dl\dım ecı;n Malı) c Bakanı But- •hal edılmistir. Çoc~k arı.n 'a:ı· 
~ılablara nıalık rle\lctlerin i~i '<>t, lng lıeren n daha muref- iğıne bab:ıannelerı ta;ın cclı • 
ele ~lmalan pratik olacaktır ka fch bır .!ı..)aı.ı doğru nıuhım !,;C· mı~ \c bu şcki dc uzun hır zıı 
naatındt-j iz. 1 ~l<' er apmakta oldu(:unu bil man?an berı iıreg.e mek olan 

a:rmı~tır ıhtı af da sona crnıı~ tir. 
B irle mi rnııetıer • İlah ı zlaıı. Malı\e Bakanı ,n unma nı.ı • 

. ~a Komls~onu \e ıınıumi)el cı!Iarının agır :-.uku hakktnd.ı ı. 11,'ba ı 1' le il İri(' mi Millrller im I c şun arı so:rİemı,,.ıır: Bu\ uı.. 
ılı'e kaıhır nr. k l.ı~ik ila hlarına- Erııamanın gelecekte a\'uPma 

• raltıl nıası ııe de ,\tom silahl.ırı· 'e ıç ınıaı , ardımlara u ırdıgı 
nın. men'i hu usundıı mıı ~ıırı bir ı ıw raflar ~uhakkak azalıilnıalı
ııe-twe) e 'arnnıaıııı~t ı . l\una da dır. \oksa Jngilteredc komüniı.
•f'h.rp · O\ ~f't ıı u~'a iıli. n ın koklc me ine ,ardım cınıış 

"
0

' "'
1 

ltus' a lıiı df' IH ıııillet- duruz Gclecck ene zarfında lrrarası kontr ı · 1 • k h ı 
. o sı eınını ıı ıı a, unnıa ma raflarının ~ ukunden 

ctmı~ or \e alınacak men \'c~ a ı.ıırıulmak fil<' re bır ~ rc bulma 
lahdıt kararlarının nıillr.tlrrara ı ) ız.a 

---0-
lzmir 'd e tram v aylar 

ka ldı rılıyor 

bir le ekkııl tarafından lefti e
dilme ine rau olnımoHlu. ij,ıe 
H, gazelec·i 'e ıurlsllrre bt·n1in 
i lllS) onınrını bilc gosterm<>kten 
k.atınan upheci \e rlemiı perde-· 
t1 Ru lar, na~ıı olur da askcrı te İımi 6 Hu u i ı lzmir 
si leı ini \ c atom <> nstitulerini de tran 'a) 1 rın kaldır lıp ) er 
n~:ııetıerarası tefti c a~·ablliı ler ler n<' trole) bJ · letı me~i hak 
d ı . • kındakı haıı !ıklar Jcrlcın ştır. 
Onla~ e\ \tla alom ı.ilahlarının Haıırlanan p OJ<') e ı::o c bu ın. 

nıeueıtı ımesini \C kontrol 1 inin lar zarfınd tram\ ' hatları ö 
de ~nra' a hıı ak ı lma ı nı isıeınls ku <'cektır Bo~ lclıklc gcıecek 
lcrdır. Klasik ilahlar hu~ıı sıın da ay iç,ndc traın\ a) cf<'ı lcr kal 
da taralları ıı ila hlı kunetlrrini kacaktır. 
ıl e ın usa, i lıir ınıktıır ııwltına. 

st lannı İ l <' ı i sıı rmıişleı ılir. 
0• Ru i le-kinin !('hJike- i a ik ır 
)(il Ilı: il uru l de\ lcllrr mrı mi 
ı;i Milletler kaııırl aıın a U\acaklar 
1,. Atom slokl.ırın ı dngı t.ıeakıar, 

M illi Savu nma Bakan ı 

lzmir'de 

Güvenlik Konseyi 

toplantıya çağırıldı 

• 'c\\ York, 6 ( \Pl -- Rır'<' • 1 

ıniş Millctler C:iı\'enlik KonS<'' i 
11111 bu avki ba~kanı Rıı,., del<' !'· 
· ndref \'ı hinsk\' İ raıl \ (' Lüb 

n. n'm ımiıarekc a~ıa~ma ının I~ 
ı,' cd idi hı hakkındaki ikih cıl • 
ı 'ııı gdriı~ınck ı.iz<'re Kon c~ i per 
·Lnıbe .ı:uııu hu u,ı bir toplantıyJ 
~ağırını ı.ı. 

~ilah .ıııaıınıa 
topl~ııı~ or 

~c\\ \ ork 6 ( l\P) - Bırlc-. 
m. Mıl etler ilah~ızlanma k·)· 
r ı• onu c.ııma gum: Turki~e n· 
• t ı e 22.00 de ıopl nacal!ını J 1 
oırnıiştır. Komı~) ona 12 meml.:
"<'' ıız:ıdır 

Dört Tür k askeri 

Avustralya' ya gidecek 

\\'cllıngıon, (Y<'nı Ze'aııda) 6 
Reıııcrı 25 .:\ ı ... an tarihıııcıc 

-----

Eı cnko) d!' Ethcnıcfendi a,fa tında Türkı) <' Kredi Ranka· 

sının \p:ırtman D, iıcsiııı '.\tart ~·ckı ıt-incle hır nrnf:ıı1~1<1a sa· 
fış nwmuı u 0 ıırak ça ıt'an Ba)ıtn s. Behnıuara kaıannııştıı. 

Be)oğ u :\lııdurıın<lcıı du)duğu hu sc,inç'i haberı 

Hehmuara aılesınc ınııjdc ıyor. 

Turkn e Kıedı Banka~ı Küçiık Caı i IJe ap ahıplcrıne ıt} 

.ık kc ıdc'ı<>rl<' her a~ bır .\partman naırc:.ı \C~a Bahçe•i bıı 
C\ 'crmektcdır. Sız d<' bıı· hc ap açtırınız. 

h lhukl nıue sir bir kontı ol ol· 
ıttadıgı için nu } a \ toın İlahla. 
ı !nı tok etme~ c df'\ anı edece\;. 
tt. Diğer sillihln ı hu u,,ıında cfa 
nıeseıa, herkes elli a k<>r bırn· 

~utla nacak olan Anıak giint n 
rie \'enı Zclnrla ı e k haı11 m.ı. 
1 ı ipl<>ri baba arı Canakkale h • 
1 .ne işıırak eımı buıunan 4 
genç Türk -kcrını ağırla) ac. 1 

1 dıı· Tmk a kcrl~ri Ycnı Zcl r. 
< Hiıkwneıı tarafından da\e~ 
eJ.tnıı .. buluıım3k tlır. 

=---------------------------------------
hrak df'nccck; bo) le ) apılınta 
\meı ikanın rlinde ıne el 50 a 

Ordulararası futbol ı• "sr ka lı ı a, nus)anın e-liııdc dıı 
ı tı t daHanııı e-lli askeı i bır~ksa 

hiı.c ı:ıe-nr. ıoo :ı keri kalacal..tı. Ankara. 6 (T.11 A) - Su 1)<' I hrük el 
6 

(AP) _ Duıl\a Or· 
ltirar edilnıelidi ı ki, Hu 'a a. hudut mıntıka ından Ba) ıı bu· c ıılaı·ar~ 

1 
Fu hol şampı,011, ·ı lııın l\onıb:ı ını <'lıle edrli, hele k t b d " " 

şampiyonası ba ~ladı 

ca a ıre ıne mensup ır ırk a- bugün ounıda başl:ımışıır. Tut'. ~n~ } nıan ll irlrojcıı 1lomb.ısı ımılın d ha nıem eketımızc İl· n,ı,anın ılk maçı ııoJlanda \(' 
nın1fıl~kın~:ıııberi, ı;uk Ş<')' dtgı • tıca etıığı bu un a iıka ı nrn· k ı 

lır sııah 1 k P,, !tıka ken ta ·ını arı ara.sın-. • ' sız anma nıe' zuıınu, a n a a bır tel"rafla haber \ e- ı· 
Ycıı ı şart laı iı;i ntle ) enidrn ele rı mı tır .. da olıııuşmr. O~ unun bılnıe ıl"e 
• lmak ıarurc t i rnrHutlur, 1 2 dakıkıı k;ıla Bclçıkalılar bır 

K \ np ..,ol atarak maçı ı ·o kazanma:r.ı 

At • "d • n \1\ Hak o mu,lardır. om \t. :ılı roıen Honıhııbn- ----
• nın müthi kudı eti, ı;elccek aım 

hır harpte kimsenin tam m:ına· 
!\le galip çıkamı)acagını gu le 
rı.'or· Uir lom 'e Hidrojen har 
bıni onlemek için elden gelen 579 TL 

BROKSEL 
PM, 

/~[\'" AllERff:IH ' 

)apılmalıdır. Reali lelcr lııınıı f. hı kat imdi) ek:ıdar ~O\\ rt 
l'abettiriyor, du n\ a milletleri 1 de' let adamları. prop:ıgandala~ın 
<'.andan bunu dili or. \ rnerika \e darı gııyri lıi< bir )erıle, .\tonı ı 
İngilıcre hııkiımctlcrinin hiç bir 1 lahlarına br ı gereken anla' ı t 
7
.aman l~l'll\lızi enıelll"rlc lom 1 gö tcrmemişlenli. Belki si~ıli, 
ve Hidrojen Bombalarını kullan uıııt hi reıı litelrr kar ısınıl a, ıe 
h'laya~akları m uh Rkk:ıkt ır. On- < a\ uz eıııellerinıl<>rı , aıgı•\·ml'ısl' 
laı, hu husustaki bir konfcran!>" lrr bile iti(- olnınısa ,\ toın tın. 
ta s i lahların tnl"ncdilmf'leri hıı-r usııııd;ı ) l"ni bir an la) 1 gii le· 
usunda azami hu nııni} e-1 gö te ı irlrı •• itiraf <'el elim ki. lıiı gcııe, 
"'~u,,.ı;,.. d• "'' um;ııı değ;ı;,. ı 

Sü.T~DNLAR ~&m_~.g.uroID~ 
~~1111 : : : ::eo:*&'> • :oe:ıc ıı ~ e illl9.l~OO<>":~c~~~ 
DÜNYA 

C ON AH IET 
Rr.dıi 1 aık 'azı) or: 

•~lemıckcıe bıntC'rce mubcn 
<'ıs fızım. Am:ı h<'r mıihendl-
ın yc.!11mc ı ıçın de hır alay 

Lcnc~e ,htıy:ıç \ar' •. llukılmct, 
S<'gda ,olda baı·aj iemcllr.rı, lı 
ır.ıın temcllcı ı, iabnkıı ı<>meı 
lerı atnıakt dır. Hunları baş:ı
rıp ıne"dana çıkaracak bılgı ı 
el i c, nok an• 

Tam bu .sında bir profc or
cuk ortl~a çık .. r: 

.. ._ 

ai inizi, ta( illiıı okunıağa de. 
\anı cdelım: Fı13n yere boru 
lo enecek. f3lan ,·ere havuz. 1 
;.apılac ık, hele hır dc Anadolu 
~ .. kasına ~ ağımıı· yı.ğdı mı, bu 
sene su kıtlığı taınanıile onlc1 
mış olacaktır. 
Nasıl? Pc,,in para) ı gı.ırunce 

gulcrsınıı, dcf:ıl m.?. 

AKŞAM 

m~u: sPKliR 
• \k anı. Uikkatlrr i ı tıınun

d a y:ızı)or: 

RUM 
FORt:ıı akltiel memleket mc::.elelcrini tara~!'az. 

hi::.sh aldan uzak ve ) etkili kalemlerden duymak ~ste· 
yen ~ydınların dergisidir. tık sayısı çıkmıştır. Bayıler
den arayınız. 

,.. 

FORUM 
15 günlük, mııst~kıl. si~·~~ct, 

iktisat ve k\ıltıır rlcrgısı 

ÇAMLI BAHÇE İÇİNDE 

APARTMAN KATI 

12 N isan 954 Paza rtesi akşamına 

kadar SUMERBANK'ta açtırocağınız 150 liralık 

bir hesapla, 

Çamlı 

lstonbul Goztcpe ikinci Ortoyoldo 

Bahçe içindeki opartımonın bir katını 

kazanabilirsiniz. 

Her l SO lira için bir iştirak hakkı verilir 

UMERBANK 
Srı maye 1: '>00.000.000 Ti, • 

lltı§tl>İ Muhabırını11d~n 

Ankara 6 - Çalı ma Rakan
_ine baŞ.amı~tır . . Mu 'ıh Fer'e 
Bachakanlık ıııii te-ıır muavın 
li"ıne tay n cd lmış 'c \ azıfo 
~i~c baş amı-tır. \hı lih Ser'e 
j eni nızifeısnde ele ba~ımlar 
dileriz. 

B:ı-hakanlık kanunlar 'e ka 
rarlıır telkik daire, • azalığıııa 1 
Yu-ur Canbulat. ıııüt<'rcinıJ;i(!' 
Cumhurba-kanlığı hu u ı ka-1 
Jcm mi:dür'uğli memuı !arından 
Gunhan \rkan, raportor \ c 
, ardımcı azalığa Sabrı Eı man 
~e-r•\ at 'c milde\' <>nal umum 
müdtlrüluğüne Behçet Taner ta 
) ın <'dil mı ur 

i,,tatı•tık genel miıdül'ltiğune 
:\lali~ e Bakanlığı te-tkik kurulu 
li\ e-i Ser k İnan ta~ ın ed im • 
ti~. t;,ki ı.;taU. tık umum mlidıı 

s-

Af eusimin en cazip uezisitlir / 
• • 

AFRiKA - 1$PANYA 
İTALYA - FfiANSA 

5 No'lıs - 25 Afa11ıs 195./ 
~iiiii!i:~ 

rli Bilfur da Ra hakanlık ıııli n 
teha,sı 3 nıii-a\'ırlıg•ne gctırıl- ıtNvs 
m• tir. Aff/NTt, - CEZAYil(> _ 
Avrupa Savunma anlaş- SAN Ht.'i"!,,Ht.Q _ IVis '!"IH$ELON 
ması halyan Meclisinde 1 "'v-cc,h K4N 

noına. s <AP> - ita·~an ko·ı r~~~~~~~~~,~.,·'Oı~!~~~~M~~:~Jil muni,t mebus arının şıddetli i· - ~POL,/0 

tiraz arı ar~-ında Jta ~an Başb~ 1 ; 
kanı :\lario ~C'Plba bugun ta dık ~ /!. ,~ 
edilmek üzer<' Avrupa Sa\unma 6 f~/~ ueıf ; - , 
and aşma~ını ital~an Mcc ı'ı hu· ı 6ı 'llf$Pı '7IN 
'l.uruna gelırmı-lır llıri.tıya~ {,t 
Demokrat hlikumctinin 'ldcrı ~ , 

..,.,--- - Sızı m ıyonırlıl'fn yeod•O•r •• elnımalal'dı 0 "•1· '.\Ieclblen kanun ıas:ırı ıııın h 
k · • t reni ı..ıa uyrelllOınız fılm yı dıılıınnın al rıncıın 

mu tace i e" e muza ·e e ını 3 kurıulamadıkları ıbıdı beher uıııeaı Coı q Aıur 
lep etıııenıi~tır. de onlarla '""' oıı lıl'dı 5 gOn gıçırmek 

- Ounyanın en ucuz mımleka\lerı 1 olan lıpanyı •• 
Kurıy Alrıkayı 

1797n. 
NEWYORK 

PM 

Bu akşam saat 21.13 de 

SARAY' da 
Fraıı,ız hükıımr.tinın hiın • 
~ e::-indeki Fran <'L Komedi 
tem,iJleri. 

ALBERT 
HUSSON'un 

En ,on 'e bü)iik ~eni iği 
LA cuısı~ı-: de .\NGY.:s 

Komedı ı) e ha h) or. 

ACI BiR KAYIP 

~e!Anlk e r11rıodan Üze~ır 
torunu. ııabık /.nkara &rhremlnl A· 
sar İlbay ın )"eteni Galip seıAnltll • 
nln lardeşl. Emri B~ııınar ~e Eze 
'l •nkut'un babaları, /.thar Br pınar 
\e Tr\"tlk Tanlmt'ıın ka~ınpederl e
~ekll kurmay /.lbar 

1 \ 1 " ' iı z • il 

6 ! 1Pl4 tarlblnd~ dıl.,ar oldııt;u haa
ıahlı:tan turttılamayafak vdat et· 
ml$tlr Cenazr5l bugün 7.4 1934 de 
ikindi nama:r.mı m!ıtcakıp lşll c,.. 
ı:nllnden kaldırı1at'ak n l'rrtz •V •· 
ııe Jr.abrısıanına detnedllrctkı.r 

!\an1atla•ı ,.,.. ı~11'"t.r1 

248TL 
BEYRUT 
PM 

Rtv AırERIDfJ.\r 

\
7ATA_ 1 

- Akdınız ın bır çol g~ıel ~• f bllyOk oetıırtırlnı. 
gOrmıl 

F ı r 8 a 1 ı n ı v ef r e c e k t ı ' 
Gerek zıvareı ıdllıcık ••hırtıroı gırakae yuzen bır nrıy nıı· 

famındakl TARSUS da hayalırıızaın ıt11nmıyıcel halıralarıa dolu 

O ç H a f t a g e ç ı r ... e c e. k • i n ı ı 

1Ja fak~~~ ... , ,..,.,.,.. ..... . .... 
~emek Oıeı •• fehır geıılerı mHrı!laro dahil 

ı Me•k ı cıı l 400 ı ı 1 600 f L ruı 

11 Mıw~ı ıçın 9!>0 1 100 1 l 
l urısı k me•~ıcıe tı75 T L ne HClınab ı • 

Cenoıı.ıd11 gemı<l<'tı 6 aıın nyrılnrnk Aıır1111aı1111 
lıer Jıı111!Ji lıır ~rlırıııl ııyıırl'f ı:dctıllırlcr I 

Cenovedın ''ı(lıda kl ••hlt1er1 /Tren ı ı Hyıhı l 
mUddellerl 

Cıno•ı- Pırı& Hı - Suı 
• -M ıno ı · 

.,. ~Cenewre 9 -

-londr• 25 -

Cenowı-FraM wrı l{ı - Sut 
. -v rene 9 - , 
~ 1-voned • ıo - J· J! -Mu h lb - , 

Her turlU muracaat ve bıleı satış yerı 

TüRKTURİZM SEYAHAT ACENTESi 
Tepebıtı Meputlyet Cıd. No. :ıo ( ı g z uraı ı•roa 1 

Te lefon : 4230::1 T9'g.ı TÜRK TURiZM • lıtanbı.ıl 

~ikk«C: --------r -Bu geziye bilet bedelini 
TAK'SiTLE 

ödeyerek katılabilirsiniz 
Oı~e:"ıımanlardan gemı ıle gelecek yolculann 

meccanen dönOşlerı sa{ılanmışlır. 

Sinemasmda 
ze,·k.. :\e ·e .. MUzık .. Dans 'c en ncf, . eğ eneelı hır nıcnu 

BAHAR YILDIZLARI 
Renkli ( :\ nate Wıth Jud) > Renkli 

Ba~ ıca yaratıcı arı 

EI.İZ,\RETII T \ Y l. O R - J.\~E I' O W I: T. f , 
(' \ R , IE:\ ) 1 İ R \ :\ U ,\ - :X.\ \'ll:H l' l (; .\ T 

A' rıca : F O X, Dıinya Ha\ adi l<'ri 

. 
SEÇD A 

Ünümüzdeki s<' çiınlerdc reyinizi kullanacak mı· 
~ınız'! E\'ct ......... Hayır ........ . 

3 

5 

Hangi listeye ny H~recekhinil·: 

,'1t>clistc ınfü~t akil mille t\ ekili erinin 
hlnl isler ınisin i1? 

bulunma· 

S i ı<"e, bizde ideal BaşYekil kim olmalıd ır? 

Cuınhurreisi halktan rey toplaJ arak setil c 
kime rey \'Crirsiniı? -

ha· 

... parti, karışık, hiçbirine 

ı-:, et ......... J layır .••.•.••• 

....................................... 
········ ............................. . era· 

ıniı· 
ece• 
stil· 
cıeı;I 
seS· 
ıe· 

j<ii. 
ı ut· 
!tiU" 
cı;etı 
r at' 

tUvil 

,. . ...,... 
rr- Sız mühc'ldıs mi ıstı.>or 

unuz? Aman efcndım duş:ın 
duğunUı şeye :OakınıL der, bC'n hopaganda~ a 4tkmı bir ada) 

Otom<>bıl i ha ı ~eni şartla. 
ra b laıımış. Ith:ılat ancak bu 
\a ıtal:ı•ın bakırı \e ıamirın: 
c·kefru: edecek tc-kilata sahıp 
firma ar tarafından ) 3pılabi
le~k il':'ll • 

3i:.. ı 
~~~~~~~~~~ 

6 - Ruıriinkii ikt i darın muhalefete kar ı olan 
rck~t tar1.ın ı tas\'İ J> edhor mu unu7.? ----

fö et......... ll :ı~ ır ......... 
c ncunıı • a. 4: ~u. 1 de) 

,1 1'C 
s-ııs· 

ı,uıı · 
u•tı• 

bit' 
dW 
:J•at'· 

" j • 
aııııı 

iycıı 

\'C C 

1 !: 
ı)·lil 

\:ar> 
~ 

aunyanın hıçbır 'crındc bu- tipi!,_ 
Jl'nmıyan bir tah ı' 61 ıemı t- (' rnl htanbnl) 
cat ctıı:n. Tıpkı kuluçka maki· -------------
nesi gıbı. Bır tarafından 1ı c. ı&ıe b ı• 
nın onu!'lcu ınıfıııa kadar yuk \ e tuhaf de ıl mı, bu garıp 
1>clmı, ı•ocuklaı 1 sokacak, obur • mulıendı makınc ı mucıdı. 
tarafından ınuhcndı olarak te ı.ın adı da de' n daım makıne 
lırn alncaksınız•a ıı mucıdınınkı gıbı Ahmet! •• 

liukümeıc mlıhc~is 1iızım CUMHURIYEi 
dcdık H, tam o e nada Teknı ' 
1inıver ıtc~e Rektor de olmucı 
0~lunan bu profesorun tcklırı 
bızımkilt'rc ı•pkı Con Ahme
<.ın devrı daım makıne ı gibi 
~~rtinıir, hemen adamın el e. 
.,ıne atı ır 'e tek ı.i kabul C· 
'1.Crlerı 

I \'ıld.ı::ctakı Teknik okul gen~ 
c~~nı b.r haftadır meklcplerın 
d n uzak tutacak !kadar çile. 

l\t C.Jnr:ı. ı:R 
oı.st "\ 

Dogan ·adi )alJ) or: 

Gazetede hır ba• ık. Bu sc 
ne su :.:kını ı ç kılmılceck. 

Habcrı oku~orsunın. E\'\Clıl 
mazeret: Su arfı;ı;aıı on ene 
C\'\:el Ş!.I kadar tondu, imdi ou 

dar fon oldu. 
Pcka a. Tab l o cak. Sıkın 

Hay :\ ı h r:ıu oıcun. 
'Fakat gerek b:ıkım , c ıiimır 

~erek ) edck par~a ı temın e
c' ılnıede ı ıncmlck<'tc sokulmak 
ı:- ol.ın \l' kô,.lumüzd<'n ehır 
l.mıze ı,: .. d:ıı biıtun nufusumu. 
7.\l zııranlid<' eden kapk.ıı maJ. 
lıır tıimeıı ıunıcnoır. Bo\ 'c ol 
\luğu ıçın ıı.e ) cdek parça ih
ukarıde mil' t kauulu)or 
Oto

0

mobıllcr hakkında karar 
Jt ıın:ı .ınıın bu ı::uzcl art \C 
ka' ııları hız dolabından. zı
ra~l makırİ~ıne kadar ga)et 
.,enı o çude tatbık ~olunu a. 
ıamalı. 

Bu tarz, memleketimıı:f<' 
'ardımcı bir anaviin geliş
me ıne <ıe çok ciddi adım tc •• 
kil ede.<:ck ır • 

_ t•k:ıran h dı <'nln doğu~u ------, ........ ._ ... .._ ____________________________________ __ 

HOS MEMO - Yü rü yavrum, yürü !! 



-~. ----~--------~~.._ __________________________________________ ..... ________________________ _ 
VATAN 

________ _... ____________________ 7 • 4 • 1954 ~ 

fEGE'DEN RöPORTAJLARJ 

Gönüllerde yatan aslan: 
<<Nohut oda, bakla sofa>> 
•••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • . 

·························• • 

. . . . . . 

Seçimi kazanmak 
meselesini ne 

şartlarla 

parti, halka, 
zamanda, nasıl ve ne 

mesken 
gibi 

isteyen 
kadar 
halledeceğini açıklamalıdır 

• • . . . . 
• • • . . . . . . • . .................. .......• • ··· ···················••( 

Baharı İznurde bu'dam sanı. Y .A Z A N : gibi bil) il tüp güzclleştıren, bu 
)Ordum, şehir o~lesine cümbil~ inanını •. ümitle do'mu ın an 
tç.nde,)dı: aldanmışım. Öğleden .Cadun TANJU lann arasında geçirdığım bir 
onra bir rüzgAr. her se.> i alt • kaç saatin sonunda bır defa da. 

üst ettı. O bulutlar nereden, na ha anladım ki bu memleketın 
sıl. ne zaman geldıler, h:ı~Tet· • • en mühim dhalarından bırl i 
tır. Hava somurtU\ erdi. Kırla- de • belki btrincisı • mesken 
ra, cadde:ere yazlık kı~afetle· meselesidir. 
rı) le paltosuı, pardesüsüz çı. istıhaları )erine gelecek, has· Hepııniı. gönü:uıniızde no-
kanlar önce rüzgar, sonra bu- talık e:ınl, ete{llni çekecekti.. hut od:ı, bakla sofa; ufat'ık fn-
Jut, sonra yağmuru görunce .Bütün ıbunlar nekadar basit, kat malımo diyebilet'eğimlz lm 
ne hale girdiler, sız dlişünlin. .fakat 'bizım jçin ne erişilmez e\' hayali ya atı~ oruz. 
.Adeta bır panik oldu. Bindi- §eyıerdlr )'arabbi: Bence, secimi kazanmak ıs-
ğimiz otobüsle Kızılçul u'ya gi Pauır gUnU, kendi e\ lerınin ti~ en parti, halka, mesken me-
derken bu paniği biraz da üziı· temel atma töreninde bulun- selesini r.ekad:ır uımand:ı, na-
lerek se) rettım. Yemyesil kır- mak içın ta s:rb:ıhtan sokaklara sıl Ye ne fibi 5:ırtıarla halle-
lar arasından geçıyorduk. Pa- dökülen; yağmura, rü~flra, deceğini açıklamalıdır. Ben 
pat) alar açmı tı. İlk serpintıy- oğuğa aldırmıyan, o ta !ık, pazar ı:ünU hmirde bunu goz-
c bır toprak kokusu otobüsün sarp arazıyi gfrztinde cennet lerimle gördüm \'C anladım. 

j ine doldu. Şu ruzgarın, yağ-r::;-----------------------
anunın önlinden kaçışanlar da 
o masa. y:ıne de ~uzel bir bahar p s b F b • k 
ı:unu dbebılırdim. uro a uıı a rı asının 

Otobusümüı: toprak bir )Ola • } .... d 
sapıp, bir tepe)i tırmanmağa eıı son ıma atın aıı 
lb:ı,ladı. Bakın nereye gittiği
mizi de soylıycyim. Saat 14 de 
.i,şci e\lcrlnin temel atma töre
n yapılacaktı. Boyle otobüsler, 
otomobil!erle oraya gidi} orduk. 
:Bu yollarda gördilğUmüz kadın 
lar. erkekler, çocuklar da bu 
törende bulunmak için ta sa· 
bahtan gelmi 'erdi. Ama hava
nın )'aptığını gorüyor musu
nuz? 

Otobüste, ) anımda ki sırada 
oturan, )aşlı bir işçi: u\llah .. 
da fakirin ;ı. uzunu hiç gülsün 
.ı.stemez!• 

,. Ama si.% bskma}ın onun de
diğine... Yola çıktığımızdan 
beri otobiısun ıçl ba~ ram ye. 
.ri gibiydi. Herke bir şey so} • 
Iuyor, bır fikir yurütüyor, '!U
luyor, şakalaşıyordu. Kolay 
değil, kend!lerıne bir yuvaya 
ahip olacakları müjdelenmi ti. 
Şaka olmadı ına inandırmak 
için de buyurun temel atına tö
renine aelin demi !erdi. Oto· 
bus §ehlrden uzaklaşıp da kır
lara doğru ilerlemcğe başlayın 1 

ca diller kendilijlinden çözüldü. 
:Bır işçi: 

ııBcn de bö) le kırlık, ağaç
lık bir ;ı. er isti} ordum• dedi. 
:Sır baska ı: •Hay Allah. bu
ra) a ev de~ıl, sanatoryum )ap· 
malı di}e semtin ha .. asını öv
dü. E\lerın kaça mal olacağı, 
Jle zaman biteeeğı, ) ol vaziyeti 
uzun uzun, tatlı. tatlı görüşül 
dü. Genç bir i,ci kadının: ıh i 
.ama ö ülerımızi nere}c göme
ceğiz? sualıne bıle ce\·ap ve· 
rildi. Birisi· «Hele biraz ya~aya 
lım da, sohra ölilrüz: • dedi. 
Velhasıl dikkat ettim, hiç kim-
e bu ev teşebbüsüniın akame

te uaramMl ihtimali üzerinde 
bir ~lft ltıf etmedi. Bana Ö) le 
~eldi ki kapıldıkları sihri boz. 
mak istemiyorlardı. 

hı ama bunların içinde hiç 
mı muhalıf partıli .~·ok? dıye 
ıçımden eçirdım .. Oyle ya bırl 
ckalktna'ı: 

.. Bütün bunlar seçim propa· 
,ıandası. Ev yapacakları Iıliın 
')Ok. Biıı horoz 5ekerı ile avu
ıtu)orlıır• demeli, değil miydi? 
.Demokrasi bunu ıeabettirrirdi. 
.Ama o ıun isçilerin demokrasi 
..fil~n din'edikleri yoktu. Onlar 
bütiln ümitleriyle buna bağlan 
ınuşlardı E\·ler rapılacaktı. 
\Herkesin kiıçük bir C\'J, kuçük 
b ir bahçesi olacaktı... Çocuk
lar açık havada, yemyeşıl çi
menler iııerinde oynayacaklar; 
.hava temiz olduğu ıcin hep.sinin 

. 

~ . Yakınşarkın ~en 
Fabrikasında en mütek6mil maki
nelerle imal edilmiştir. 

• ~ cildinizi besler, korur ve yumuşatır. 

-\' Yüzünüze' sihirli bir! GÜZELLİK ve 
CAZiBE sağlar. 

lstanbul Memurlar Kooperatifinden 
Tobrako ve Kreton/arımız gelmiştir 

Tobrakonun metreııi 200, kretonun metresi 21S kuruşa 

satılmaktadır. Ortaklarımıza ve memurlara ) irıııi.er ınetl'e 

olarak Ga'ata Ada Handa, Şirket merkezinde ve Kadıköy ve 
Şile mağazalanmızda satıs yapı!maktadır. 

Piyasaya nazaran fiatlarımız çok ucuzdur. Pop in \C mer 
merşahilerimlz geldiğınde a)Tıea i'.An edi'ecektir. 

(Ba~ı 3 lincüde) "\ 

'7 - BugilnkU muhalefetin iktidara kar ı olan hare-
ket tarzını tanip cdi) or musunuz?~ E\·ct ........ . Hayır ........ . 

#"'" 

8 - Siz.ce ıtelccek Mecliste kaç D.P. lf, kaç C.Il.P. lL _ ..... . 
kaç Köylü Partili, kaç l\lü takll bulunacaktır? .r ..... . 

541 den 

D.P. C.11.P. 
C.~1.P. K.P. 

-rr, :\Iüstakil 
\ 'ili3·etinizin adı: ··················································"······································ 

lslm, SO}adı: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••·••··••·••••••••··•··••••••••••••• 

Adres: •••·••••••••••·•·•••••••••••••••••••••••••••••••••••·•···•···•··••·••••••·····•·••••••·••• 

J\lcslck: . •••••·•••·•••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••·•••·•••·•·•·•••••••·•·••••••••••••••••• 
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Cerap urflannın osıane: C'fatan raıetuJ Sttlm &nırett • lıtaıı•al) 1uılmuı rica olunur. 
<lsim ve adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) (34 > 

1 İst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları 1 --------------Asağıda cins 'e mıkdan ya zıh ma'zeme er ayrı 'llTl hizalarında yau ı gun \'e saatlerde 
İzmit Dz. As. Sa. A •. Ko. da ka pa'ı zarf'a satın a·ınacaktır. Şartnamel<'r komısyonda ve oğle· 
den eV\'e' Ankara. İst. Lv. A. İliın kısmında görü:ur. Teklif mektuplarının iha e saatınden bir 
\aat evvelıne kadar komis} ona veri mesi. 

Cin \' e nı i k d a r ı 'I'. Bedeli G. Teminatı ihale giin \ C 
~aati J.iı·a Lira 

3500 Kg. 7 Muhte ıf ebadda te 'i Ustık Levha 21000 1575 28/4/954 15 

7700 Kg. 3 'e 4 mm ebadında E ektrik ka}nak çubuğu 17710 1328 25 29/4/954 15,30 

J/4-6 pusluk 9962 kılo Lıf Halat .............................. 37357 ,5 2801,81 28/4/954 16 

·; Be:, az. Ustupü 7 ton ............................................... . 23100 l 732,5 29/4/954 16 

2600 Kı o katranlı Gırca a Be) az Gırcala, beyaz \C 

1ngı:iz sıcıını \e Ispa'· o .......................... :.,:.:.::.!.!'.:.:."···· 17150 1286,25 29/4/954 15 
(4164 -- 953/9S7) ~ 

SİNEMA TENKİDLERİ 
AAttilô İLHAN 

Çöl Yavrıısu 
•Thrte Godtııtherı• - John W•:v 
ne, Pedru .\rmandarıı. ıraryy t'a 
uy .ır •f' Ward Bond'ın re.il ur 
John ı·ord ldartslndf' MG~t Jı~· 
ubına ctvlrdlklerJ bir Amerlkaıı 
rıımı - \Tl~\s, 

N e kadar kötiı, ne kadar ce-
mil et dışı olursa olsun her 

insanın içinde iyi. sağlam ve 
bozulmamış bır taraf yasar. Bir 
haydut bile ırasında herhan
gi bir insanın ~<'\'İnçleri, aczi, 

zamanlar Batı Amerika'da A
pacht>'lar diye bir kızı\derili 
ka\·mlniıı ~ a adığını, bu kav
min başında biri Geronimo ö· 
tekisi Koehise adında iki rei
·iıı bulunduğunu ö~retmiştir . 
Altın Ok, işte bu bilgilerimiz
le hemen en~rikaı;ını k:ıvraya
<'ağımıı. 'e b:ı ından itibnrcn a 
Ukamızı kaybedeceğimiz bir sı 
ra filmi, Me,ele. Geronimo ile 
bir be) az yüıba,ı arasındadır. 
Ortada yine kızılderililere mah 
su arazi, bu araıideki altı:ı 
mad('llleri ve bu madenleri e
le ııeçinnek isteyen ckötü be
yaz.lar• me\ cııttur. Gerisini he
men herke tahmin edebilır. 
Cinecolor renklendirme sistemi 
derseniz, ma:ılcı.ef ço~u zaman. 
başarısızlığa uğruyor. 

kederı içerisinde cırpınabilir, eo 
şabılir. Kötül!ık, bizim dışımıı 
d:ın ı:eıen, bize kendisini zorla 
kabul ettiren bir şeydir. John 
.ı-·ord'un emektar o~ uncu Harry 
<.:ııre) 'c ithaf elti~i bu filmde 
sÖ) leınck istediği a~ağı yukarı 
bu. Gerçi buna bemer şeyler i 
nemada epeyce söylenmiştir. 
Fakat. ko,·boy 1ilmlerinin bli
) lik u tası, j!ayet akin, gayet 
~·arpıntısız bir ha\'a içerisinde. Şehvet Kadmı 
gayet dokunaklı \'e be~eri o:ay 
\"e dilşüncelerle di)"ecetini de· 
mış. Bu. filme bir derinlik \'e
ri} Or. Bırçok ko\·boy filmlerin. 
de olduğu gibi satha yayılmış 
olmuyoruz. ln anların, bilha sa 
Uç in anın, haydutluklarını 
rağmen bir çölde susuzluk ce
ken. kn·ranan. Allah korkuları. 
insani korkular ve sıkıntılar or 
t:ı ında şaşkın liç insanın iç 
dünyalarını :ıydın'atı) or. Ra
hatça bir banka so.\ :ın bu hay· 
dutların öte vandan bir bebeği 
bıı çöl cehenneminden kurtar
mak için o ana kadar kıymet • 
verdikleri her şeyi yıktıklarını 
seyrcdiyoruı. Artık kac:ma\·ı dü 
sünlJlil) orlar. Çaldıkları para
ları düşünmüyorlar. Düsiındük 
!eri tek şe)·, ya,ama ı ve lbü. 
'·ümesi mesulı' (tini yüklendik 
İcri bir insan yavrusu oluyor. 
:Bu istikametten bakıldı mı 
fılm cidden başarılı be~eri bir 
Iilmdir. Ford, bunu ) apmak ıs 
tem iş Ye > apmış. 

~-
•Sanıualldad• - Xlnon St\"'lllA, 
J'trnando Soln, ,\ ndrea P:ılına'
nın reJlll\r \lberto Gout ıılace

ılndt Cıılderon hesabın• l,'tTlr
dl&l bir ,,ıebll:a tııml - L(K..,. 

s inemada kendıne mahsl.I.> bir 
) ol açmıs film:er \·ardır: 

11Şeh\'ct Kurbanı• ııibi. Defa
lart'a 'e defalarca çe\Tillrler. 
Muhtelif unsurları bölünür \'e 
yeniden çe\'rilir. Bu filmde iş
te bu tarzın bir esintbini ~ör
memek imkansıı. Barda çalı· 
şan bir artist, onu bunu soy
maktadır. >lahkemelik olur, 
hapse dü~er. Çıkınca tekrar i-

ine bıraktığ1 yerden başlar. 
Onu mahkum eden hakimle kar 
şılaşır. Bu suretle kötülükle i
~ ilik, adaletle haksızlık, hayır 
la .er kar~ılaşmış olurlar. Xe
ticede enar~ o yaıarı seyirciyi 
bıktırıncaya kadar melodram 
tertipleriyle başarılı bir ticari 
fılm )'apma~a gİl'iş'r. Ninon Se 
\ ıl :ı l\leksika'd:ı se\·ilen bi: 
dansöz. Dramatik kabiti-ıetf ıa
' ıf. Oyun \'e filmin kurulu;ıu 
ltalyan melodramlarını andırı
) or. Bu çeşit filmler seyirci
si içın ılııi çekici o.abilir. 

Rejisörün konusu~ l:ı ilgıli. o 
na urmuş bir de iı liıbu \'ar. 
.Kamera) ı hareket <'ttirmiyor . 
:.'ıttimkiln mertebe sade \'e ) :ı
lın olmaya çalı~ıyor. Şaşırtıcı, 
ürklitücli hilelere te\'essül etmi 
yor. Diyec~ini ancak büylık Memnu Meyva 
sinema u lalarının baş:ır:ıbildi -- .._,..__,.._ ~ 
ğı sadelik ve basitlik içinde di 
) or. Üç oyuneu,,unu \ c dördün 
eti o\ uncusu 'ahşi çolu hiıılerle, 
he) ~canlarla örtuliı olarak kar· 
şıııııza çıkarı) or .. Johıı Wayne, 
~on senelerde. unutulmaz alhi
cüını> filmindenberi görmedıği 
mlz bir ustalıkla Ol namı . o. 
nun ':ınısıra Pedro Armanda. 
rıı.. \\·ard Bond ve Harr)' C:ı
rey Jr. de fi min 'e rejisörün 
kendılerinden bekledıtini faı· 
lası) la baş:ırmı"1ar. •Çöl Ya\'· 
ru•u ko\ boy fılmlerıl le ne de 
rece lı<' en, ne dcrh·e dukun:ık 
Jı me e'clcre dokunabilcceğhı 
glı teren ba arılı bir örnektir. 
John .r'ord'dan ötrenecek cok 
şc~ imiz var. filmi 'Levkle ~e3 -
rcdecek iniı. 

Toto Ressam 
.-.-----~ 

•Toto .\ Colori• - Toto, 1 & 
ll.>n.lzzıo, l'ulna J'ranca'nın r~· 
jbor Strno idare indf' Gold~n 
fllnı hrsııbına ferranlacolor renı.: 
ıı olarak (tlıtllılcrl bir ıuılyan 
filmi - 1 \LE (TUrlıcesl) Tt AR. 

T oto, maliını. Bızım itin ilgi 
çekici taraf, bu filmde, ne 

gıbi bir me ele) i parmağına do 
ladığıdır. Aslında, senaryo, bir 
tür!ü <ıcrlenıp toparlanamıyor. 
.Zaman zaman film çekilmiş ti
~ atro dnh:ı doı?rusu \'Od \'İl ha· 
\'ası ortalığı kaplı~or. 1'"akat bu 
na rağmen. Toto, tek başına, 
müzisyen eri, sanatçıları, kötü 
politikı:cıları, kendisine ınah· 
sus bir e pl'i 'c hareket tal'lı 
ile hicvediyor. Filmde adet U· 
z~re ·e · übaşına Toto rnr. 

Altm Ok 
,..,....,.., ~ 

olndl•n t'prlslnı;• Geor~~ ,\lont· 
gonıery, \udrcy ı,onc. Cari ll•n• 
ton Rtld ln rtJı ör R•• :\aı.arro 
ldarr.•lnde {'ohımbl• heı;abına ı I· 
necolor Tf'tılıh olauııı.: ("~' ltdlCI 
bir Amerikan filmi - ıl'f:K , 

yalnız ba mevsim ve geçen 
mc\·sinı ~ördüğümü-ı film. 

ler bile bizim seyircimize bir 

Fakihe Odman. vazifesine ı 

iade edildi 

Bir müddet enel :\:ıpoii'cle 
b.r satıcı kadının iftirasına ıığ. 
rn) arak hakkında yapılan ne~ri
) at dola, ısi) le Fakihe Odman 
l,5 > ıl e\'el bakanlık eııırınc a
lınmıştı. Xapo'ide derhal ) apı· 
lan muhakemesi sonunda ifti
raya uğradığı anlaşıldığından be 
raat eden Fakihe Odman hak
kınd:ıkı bakanlık emrine :ılınma 
kararı Devlet Şür, sı tarafından 
kaldırılmıştır. Fakihe Odmıın Mil 
lı Eğilim Bakanlığınca tekrar va 
zife ıne iade edilmi5tır. 

DERMOJEN 
PiŞiKLERE KARSI 

DERMOJEN 
YARALARA KARŞI 

DERMOJEN 
ÇIBANLARA KARŞI 

•l.a lıırlt defcndu• - f"erntndcl , 
f·ran~ohc \rnouı, Jacques Cas:c
Jnt •e C:laud~ :-ollitr"nln reJi!or 
H~nrl \ erntull ıdare.lnde Gray 
film h• allına çevırdlklcrl bir 
ıran'" fıtmı - ,\LL;\10.\R \e 
,\ I \R~l \R \ , 

G erÇı !Icnri \'erııueil pek de 
O) le cılız bir rejlsor değı -

dır, gerçi i'"erıııındel bU) ük bir 
O) uncudur, ı: er ç ı Simenon 
kendi inden daıma bır şe)ler 
beklenen bır 'azardır ama, ~ i
ne de biı şu soru) u kendi kcn· 
elimize orac:ığız: l<"ransız ~inc
m:ı ının • ıı son eııelerdc mey. 
elana ı:etirdiği şu kadar baş:ı
rtıı Ye cleğerli filmler varken, 
acaba neden bovle pek ele bi
rinci planda olmayan blı· film 
alınmış \'e getirilmiş? Farkın
da mısınız.? Dünya ı.inema~ın
da daima söyl<'yecck sözü olan 
Fransız sinemasından hemen 
hemen habersiz) a~ıyoruz. Kırk 
;ı. ılda bir bir Fran ıı Iilıni ge. 
li) or, o da, bütün temizli~inc, 
bütiın ahcn:ine ve o~ un kalite 
.sinin l üksekliğine ral!ınen( bi
ze ı:crçek Fransız :.inema~ının 
seviyesini iyice gö<:teremiyor .. 
Fernandel büyük bir komik
tir. Bütün dun~ a onu şimdi 
mesela bir Don Camillo olarak 
alkışlarken biz çevirdiği tek 
dram !ilmini görmekle yetini· 
~ oruı. !lem ü~ le bir dram fıl· 
mi ki, Verııeuil'e ve Simenon'a 
ı ağnıen yine de melodram e
sintileri hb ediliyor. Hem de u 
cuz. melodram esintileri. Bu
na rağmrn gerek filmin kuru· 
lufU, l:erek e o) uncu:arın in· 
tıbak kabilı) eli dikkati çcke
t·ek derecedcdır. Bilindl&i gi
bi bu eser, George Siınenon'u 
.. Lettre A Mon Juııc. isimli e
~erınden alınınışur • .Aile ba
ba ı bir doktorun hayatının 

45'inci yılında başına l:elen bir 
kadın macerasını hikaye etmek 
tedir. Fern:ındel hangi şartlar 
a tında olur-a obun seyredile· 
bılır kanaatinde) iı.. 

Eski kansmı 
Ustura ile 
Yaraladı 

Beykozda oturan Bekir Gür
Ltiz.. e ki karı ı J\luhibenin Ya. 
hkö} ç:ıyır cadde indeki 166 nu 
maralı e\'ine giıllce girerek, Mu 
hibeyi l Uzünden ustura ile dır 
surette )'aralamıştır. Yaralı Xü 
mune Hn tahanesıne kaldırılmı~ 
tır. Kaçan sanık aranmaktadır. 

Yeni yapılan ';~ilar 
A)aı.:ığa a faltının tamirine 

~lecidiyeküyUnden itibaren b:ış. 
]anmıştır. Vali Prof. Gökav be
raberinde a'akalı mtidürler cıl
duğu ha'de yol'al'l tefli~ etmiş
tir. Ayrıca, Belediyece tamamen 
veniden asfa t o'arak \'aptırı"
ina ına karar ,·eri en °'1'ak.<im, 
Tarlaba ı. Refik Saydam, Sıra· 
• e vi'er, Gümiı suru \·e Ankara ı 
caddeleri ile Hiıton oteli cl\'arı 
\"e Eminönü me) danı inşaatı 
dün Daimi ı-:omis)onca mUteah. 
hide lha'c edilmi~tir. 250 bin 11 
raya iha'e edi'en yo!ların inşaa
tı be~ ay ıarfında bltmlz o:acak 
tır. 

' 6ENERAl ALİ FUAT CEBESOY~ 
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Moskova'ya giderken ______ .,., 
r 

Şimdilik antant devletlerinden haya li b ir fey ümit edemezdik. Fakat bir 

müddet için bize muhtaç oldukları sanılan Rus'lardan maddi ve siycıst 
yardımlar görmemiz: ihtimali mevcuttu. Moskova ile bir defa daha temosO 

L ____ _ 
Antant de\·tetıerl 
Ye Ruslar 

Sen ınuahedeslndeki e a~-
lar ile bize kıırşı olan ııi

~ et!eriııi açıkça ortaya koyan, 
tadil tekliflerine muhalefet e
den antant de\•Jetlerine mu· 
kabil So\•yet Rusyanın \'aziyct 
\e maks:ıt':ırını dünkü ~azım
da tesb!te çalısnıış':m. Ya:nız 
unutmamak ıtııımclır ki, müta 
Jfı:ı arımız 1921 yılı oea' nyı 
başına aittir. 

Hu As:ı o':ırak diy.:ıbıllrıı ki. 
kuHetli bir antant grubuna 
karşı istinat etmek istediğimiz 
So' yet Rusya, miic.ı\ ir Garp 
de\·letleri ı e muharc'>e etmek 
ıstırarındadır. Şu lıald•! bııe 
ihtiyacımız kadar yardımda bu 
lunacağını sanmak d"ğru tleeil 
dir, daha ene! belırt~iğim gi
bi. buna mukabi bizden f:r· 
menistan için Van Ye Bitlis 
\'İ ayetlerinden arazi istemetc 
suretiyle İslam \ e Turan siya· 
set:erlne set çekmek. hatta bi. 
zi zayıf düşürmek 'e fırsat bu 
:ursa tarihi siyasetini takip et· 
mek istemektedir. 

F:ık:ıt bUttin bunlara \"e bi
ze ~mdi> e kadar kullandığı li. 
ı;ana rağmen Ruslaria bir defa 
daha temasa gelmek 1.arureti 
\'aroı. Zira Antant de\'Jet:eri· 
nin kararlarını \'e maksat'arını 
çok iyi biliyordult. Bu maksat
lar, on Yunan taarruzu i'e 
te\'Sik edilmiş bulunuyordu. 
~imdilık antant de\'letlerinden 
bir şey limıt edemezdik. Fakat 
bır müddet için bize muhtaç 
o·duk!an sanılan Ru~lardan 

Denizcilik 
Bankasmın 
Vapurları 

gelmek zarureti vardı 

maddi ve .. iyasi l ardım gör
memiz ihtimali me,·cuttu. 

Rusların niyetleri 

Rus ara ka'ırsa, kendi meın· 
lekellerlndeki ıaar arını 

izale"e kadar blı:imle dost ve 
müttefik görünerek zaman ka 
zanmak Ye biıden mü tağni ka 
lır ka'maz. niyetlerini ko'ay. 
Jıkla tatbik ve istihsal için hizi 
para ve ~ilfıhca zanf bulundur 

mak isti> C<"eklerdi. Bu intizar el 
bett<'k işimi?(' gelmi\'ecektl. Rus 
yayı dahilinde mukadderatları 
nı Türkiycye bağlamış gibi gıi 
rünen İslam unsurlarının bir 
karar alabilmeleri de durumun 
bir an e\'\·eı inkişahna bağ'ı 
idi. Binaenaleyh Rus'arın biıe 
vardımı ,.e dost o up o:amıya· 
~aklarını süratle tespit etme. 
ğe mecburduk. Daha müsait 
zamanın geleceğini sanmak 
doğru olamazdı. 

:\lihek taşı. 

v aziyetin inki,afı için en ınü 
him ınihek aşağıdaki hu

~u~ların tahakkuk etmesi idi. 
l - Misakı mi'li hudut ve 

kararlarından ve on l:ışn:ık 
Ermeni hükumeti i e dıı'tn 
huduttan :zerrece fodaka:'ık 
yapmamak. 

2 - Rus Bolşevizmini:ı ınc-m 
Jeketimiıe girmesine kaı'i su· 
l'elte mani o:mak. 

3 - :\lemleket <laiı 11ine nl
tın olmak üzere kırk elli mi:. 
yon rub'elik bir yardım \'eya 
istikraz sokmak. 

TIY A TROLAR ~ İstinye tersanesinde inşa e
dilınekte olan iki ad~t • Bo-•an
cı:o \'e ıCaclclebostanın 1 imli de * ·Lıı!n 1·h ,.1 ROıH rm uı Kıs. 

'il - Pa:zartcsl'den ba~l:a her gec.e 
niz otobüslerinden lıırln~l,min 21 de, Pazar mat mı t5.30 dn .:.t>K \K· 
in,aatı )akın zamanda ikmAI e- TA • Yan.o: :ıı:ımer Rlce. Tl\rl:çeat: 
dilecektir. Asude Zeybettoıııu - Tel: 42157. 

Denizcilı'~ Ranka>ı, ynz ayla- * şııniR Th'ATR05U KO:llEDI 

d 
KıS:\U - S&Jı'dao Dafta lltr ııece 

rııı a sen .se alın&cak olan bu 21 de, Pazar gtındtlz ıs.30 da :\n:-
250 kişilık 'ı>purlardoıı alacagı LF.K HA:"Jl\n~· ıusKAN~·u(a • YB

neticeye J"(ii:e ileride yc:ıilcrini zan: Loulıl Vtrneuıı. Türkçeaı: Bur· 
fmiıl ettir:!cd•tir. han Felek - Tel: 40409. . . 

Bunlardan ~'aşka :ı"nı tersa. ~ ~F.~tn rh· \TROSV r.'ıtsösO 
-- ' , • 80Ll1:\IU - Perttmbe, C'\ımarteı;I 

nede 0>JO ~ olcu taşıy11cak kapa. ve Pazar eaat 21 de, •mı:a Pazar 
sitede 14 mil ı;Uratıi e.Ortako~ • ı ı~.30 da \A'-Ll K17. - Taun: Jııcqu· 
\e eÇengelkö~ o )oleu \'apur:a- es Devaı, TUrltçeal: İlı&aıı Dora.n. 
rının da kızaktakı ln~altı iler- * ıttl~lJIL BAH!ll& - <;are:amba-
l i 1 

• dan bt.ŞU ber un uııt tam 21 dıı, 
em st r. saıı. Cuma talebe mattneaı •e Pa-

Haliç tersanesinde Denizcllik ur matıne aut wxı 11 de DC!>iKÜ 
Bankası tarafından Şehir Hatl:ırı ÇOCUK, .Kome<U 3 penıe - Yazan: 
İşletmesi hesabına inşa ettirilen Oar!OD ıtanuı - çuı:en: Leıll Er-
'k' d b d b" cıura.n • Tel: '°271. 
ı. ı .a et ı ara ~ 'apurun an . ı- * CENÇLIK ThAıRosu - no
rıncısl oıan ıKartnl• ın fabrıka n:n :k"'OLU • Komecıı 3 perde - Ya
tecrübeleri )apılınaktadır. Selı- zan: A. A. MUne - Türlı.(eal: :.ı. Bu· 
rimizde araba vıı:;ıuru trafiğinin rıan - Sahneye ı:oran: A~ oııııırıı . 
"Ördüğü ır:ığbet \·e kara nakil Salı, Çar .. mba ıuare 20.30, Ça,.am
.. , .. .. b• matine 16.30 • EmlnönU öarencı 
vasıtalarının artış nıspctl gozonU Lolı.allnde. 
ne alınarak daha sık \'C randı- Tel: 43134 
manh bir trafik imkAnıııı hedef * Mtı.UDIER 11.AK-'CA - • Otce
tutan Denizcılik Bankası, oKar· terı ıa.at 21 de, Cumartesi, Pazar 
tal. ar:ıha ,·apurunu ihtiy:ıcı matine l:i t• C1Bı\Ll KAR.\KOLU . 

1 k k 1 k klld * n.:s-t SF.S OP.!R P:Tl - Tel: tam o.ara ·raşı a) aca ~e · e 49369: t"SKt'D.\R .\ c.;ioF.nKt~'ll -
inşa ettirmlstir, Optret a perde • Her ı;ece 21 ele, 
Naboland acentesi aley- Çal'!<amba, cumartes1 ~e Pazar ma

tine l:i te. 
hine bir dava daha açıldı * Kt çı K ııArı:\P. - cın&yet var. 

Pır es 3 Perde. Yazan: Predtrlck Knott 
ÇeYlren: Te\'flk Sad111l11b. hne.re 
koyan: .Mubaln Ertu~ruı. Çnrşıımba
dan bllşka her akşı1m au.t 2l'dc, cu
ma (tıılebe) matinesi, pazar matine 
aı.at tam 17'de. Telefon: 40276. 

• Naboland • şilebi acentesi a
te) hine ) eni bir tazminat darnsı 
daha açılmıştır, oDumlupınar• 
:ehitlerinden Komodor Albay 
Hakkı Burak varis'eri adına ıır. 
Uncu Tıcaret Mahkemesinde dA· 
,.a açan A \llkat Hikmet Bel bez 
120 bin ira tazminat talep et-
mektedir. ________ _ 

DERMOJEN 
YARALARA KAR$1 

DERMOJEN 
YANIKLARA KARŞI 

DERMOJEN 
ÇIBANLARA KARŞI 

DERMOJEN 
YARALARA KAR$1 

--------------
DERMOJEN 

ÇIBANLARA KARŞI 

DERMOJEN 
YANIKLARA KAR$1 

l SiNEMALAR 

llE\OÔLlı CIHt:Tl * ALKAZAR: Tel: 42562 - 'llab~I 
Kadınlar Adaeı. * AR: Tel: 44394 - Toto Ress.'\m, * ATLAS; Tel: 4038~ - Knıılı •a
rış. * LÜKS: 'I'd: 40380 - Şehret Ka. 
dilli. • 

* El.HAMRA - Kahraman Kor· 
aaıı • Kazablanka. * İNCİ: 'Tel: 84l9S - Dört :t"alıl· 
tf'ııln Romanı. * iPF.K: Tel: 4-4269 - Altın oı:. * LALE: Tel: 43.SDS - Toto Rcs· 
ııım, * .MEL:ıı:ıt: Tel: 40US - AJ]ı: :..ıa-
cera.ıarı. 1 * SARAY: Tel· 418S6 - A~k A· 
d&SL 

1r SÜMER: Tel. 428SI - Çclllt A• 
dam. * ŞA:-.·: Tel: 86192 - OUzeıııı: 
Krallçtsl. * TAKSÜı: Tel: 43181 - latıkllJ 
Harbi. * YILDIZ: Tel: 42847 - Kurıuıue 
oaıı.ııı:aaı. 

ısr,\SUCL ctıun·ı * ALE;\10.'\R: Tel: 23631 - llalr 
YPrlnl Buldu • .Bitim Aroak At Ko· 
VUCllS\I. * AZAK Teı · 23S4l Şıımplyon • 
A k Aduı - Sonauz İnkisar. * CEMBERLİTAŞ: Tel: 22513 -
Altın Kötl: • İki Aşk Ara!lnda . * BULVAR: - ÇıJ;ııılar OelıellDC• 
mı. 

* MAR.\IARA: Tel: :ı3860 - Mem• 
nu Mern. * MİLLİ: Tel : 22962 - Damgalı 
Doktor - Tıkılıı':l Saadet - Oa~tann 
Kralı, * YE.i· Tel' 2~!12 - İki A;k A· 
r&llnda • Alıın Xız:. 

_____ ) 
4 - Mem'.eket dahi'int 

aka! .ruz bin silah o nısı'
mıtralyöz, top ve bunlara ...ııı 
uı eden mermi, teçhizat fP 

ire sokmak. _. 
5 - İki memleket .ars tıııır 

ki milnaka:eyi sür'atlendı..-,ı 
,.e takviye etmek. 

6 -- Rusların İslfım rne 
ket:erindeki imhakilr sü• 
rine son Yerdirmek ve on 
tatmin ve inkişaflarını L.ıf 
ey cme.k şartiyle propagalJli"' 
deruhte etmek. 

Eğer Ruslarla 
Anla~ılamazsa .. 

KADIKÖY ciuul 
* HALE: Tel: 60112 - ı;:tııı-ıı' 

ter - Birleşen Kalpler * OPER.'\: Tel: 60821 - gor 
Kn.llçe • Kırık Ok. * SÜ'REYYA· Tel: 60G82 - I'• 

* YURT Tel: 60544 - .t\P: 
ccralnrı - Çöl Yavrusu. 
* SUNAR SlllöEMASI - KOt 

Kraliçe - Dtwler Kraliçesi. 
* sc.\L.\ nuz nE\'ÜStl ..,. t 

akşam suare 9.30 da, Paıart~ 
ıı, Perşembe, Cuma &aat 18 dOJ1 
vJIAtlı halk ına.tlnelerl. P&Ul' 
m~. /: 

1 EDEBIY AT GÜ~~ 
* Haydan>~ Llseal. edchlt't 

12 nlaan pazartesi ı;tlntl saat 
da okul konferaıu ealonuntl• tı 
deblrat ı;unu tertip ctmı~ır:_, 
ı;Une Peyami Safa, Nihat saw 
narıı, Profcı;Cr Mehmet Kapıaıı 
ki Ömer Defne, Behçet ı:ect111 Aaaf HAiet Çelebi. Abidin ?dil 
HaldOn Taner, Tarık .Buğra. P: 
mır Aaof, Orhan Hençerlloğlu:,.. 
Olpç Ntühe Araz n J!:'i"lır 
OOlth1.n cıbl edip, ~ır n hl~ '" ···"~"'"" j 

KONFERANS 

* Peda oJI Cemiyetinin 41·111~ 
leransı yarın &aat J!!.30'd& çır 
tltlm EııatltUıünele Fe)'Zl seıeıı 
rafından •·•nlrrcktlr. ,,,/ı 

GECELER , _______ ,/ 
* K0TAHYA GECESİ - i~ 

dır zcn;ın bir programla y•P1::';' 
ta olan Ktıtahyıı. Gecesi bU v' 
lO Nlaan ı934 Cumartesi gunO 
nak E&lonıarında yapııacaktıf• rl 
au&i surette çalı.ştırılm~ ı:ı:ıJ 
folklor ekibinin programı busilJ 
!Ata toplamakta ,., bu ı;ecd'e 
gln bir reperıuarıa ita tııaı:aıı: 
kıymetli ı;ea ıanatltArı Perın•ll' 
tında!! Sözer!, ı:ecenln öneınıııl .i 
tırmaktadır. SUmrıııertıen !lP'. 
hazırlanan KUtahya mamuııtı 
dlreler, gecenin orlJlnalltes.tnl 1 

etmekt.edır. 

1stanbul'da bir talebe >-ıırdll ( 
m1.1t ga)·ea1)'1e çalışan Ktitall"" 
den TtU~nlcr Derneğinin uıı 
llyetı ııııııııercc takdirle ı:arf 
rnalttadır. 

\ KONSERLER . _____________ __.,,,,,.,; 
* Memlckctlmlze koıuerler 1e( 

Uzere selen Wllbelm Kemptf 1 _ı 
onat kulUbUnUn dAvetlbl oıarr, 
'tcknllt Cnıverslte talebelerın~ 
;;Un aut 18.30'da i T. C. O "11 
llU)'U bltıaaındakl lı:onteraııs 
nuııda bir konser verecektir. E' 
* Şehrimiz O#rctmenıerı Jçlll 

YaYer Ataman, 9 nlaan cuıı:ıa 
ıaat 17,30 da eski Eminönü ıı• 
\"inde bir halk musikisi ıı.onae:I 
r~r. ~ 

[YENi NEŞRIYA~ 
* 'T'llrk DUşUncesl derguıııl~ ~ 

,ıncı sayısı çıkmıştır. Fiyatı 

ra.dır. * FORUM - Ank&rad• oıı 
;UnlUk olarak kurulan FORtP~.ııJ 
)..aet. ııı:tıaaı ve kUltllr cte~f 
ilk sayısı çlltmıştır. Dergi, a1tttı•,; 
a~ıeır.rl tarafaız ve bllglre dll ~ 
bir tan:da ınceıcme7I hede! ıu....ı 
tadır. Plyatı ~o kuruştur. Oktl" 
tarımııa tnaı1 e ederiz.. t V * HİSAR - Sanat ve Edebi>"' 
gla1 HİSAR'ın 43 inci sayıaı i1J'!.i 
kapak n seçme yazııarl• çJllP'" 
Ta mr• ıdw!a. 
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' ---------------------VATAN. lbıfro> flavesl 

a 
BenjaDiino Gigli /J Glenn Miller~in 

(Bası ı incide> Gigli bu sureUe cabucak , 
meşhur Luisa Tetrazzipi~nin halkın Se\·gilisi oldu. Turi:ı ve[; f • ı 
:kız kardeşi tanınmış şarkıcı P:ılermo yoliyle, Roma'dcı Co.i ' 1 . m 
F~·a'nın kocası ve büyUk tenor t:ınzi, Napoli'de San Cnrlo ve 
1tnlo Camp:ınini'nin kardeşi Milano'da La Scala liyatro1a-
Şef Cleofonte C:ımpani'nin rında .sOyledi. 
J>arma'da organize elliği ses 1919 yılında ise La Scal:ı'da 
müsabakasına girdi. Bolto fcstfrııliııi tercı;ıliyen 

Gigli. burada birinci mü.kA- meşhur orkestra şen Toscani-
fatı kazandı. C:ımpanini, o ni onu dinledi ve Glgli'den 
:r.nmnn Chicago Opcra'sının Bolto'nun Mc!isto!cJe'in de 
mlizik direktörü idi ve mükil- Faust roiünü deruhte etmesinı 
fal Amerikan Opera sahnele istedi. 
ri ile bir anloşma idi. Fakat nu temsilin büyük başa. 
beynelmilel vaziyet buna mtı- rısı hariçteki nngajmani:ırına 
ni oldu. Çünkfi 1914 de birin- önderlik etti. Güney Ameri-
ci Dünya harbi patlamıştı. Fa ka'nın belli başh sahnc·erinde 
kat Chicago'ya gitmeden e\·- hemen hemen iki yıl söyledi 
ve! Campanini müsabaka ga- Fakat bu işleri ya;>m.ıdnn 
llb

0

nln rnüklifatsız knlmam:ısı evvel, harp mesleğini ciddi su. 
lazım geldillini düşündü. Nü- rette b:ıltaladı. Tıpkı s~ıen 
fuzunu kullandı, tenor arka- Caruso gibi; haly.m ordasu-
daşlarına ve dostlarına onu nun piyade alayında bl: müd 
takdim etti. Böylece Gigli, O- det askerlik yaptı. 
pera sahnesine ilk olara'.c 15. Nihayet, yıllarca New York 
E:tlm.1914 de Rovigo'da La :Metropoliten operasının dire!t 
Gioconda operasındaki Enzo törlüğünU yapmış olan Giulo 
TolU ile çıktı. Galll • Casnzza yeni kabiliyet 

İtalyanları operadan ayır- Jeri araştırmak üzere 1920 de 
nıalç harpten çok daha faz.la ftalya'ya geldi. Gigli'yi di .ıle-
üzdüğü için harp bütün Avru diği \'akit istikbalin yıldığı ol 
pa'yı sarmasınıı rağmen i:.ıl- duğuna kanaat gelirdi ve tll!r 
ya'mn birçok o.pera sahnele- ltal Uç yıllık bir kontrat yap
rinde Beniaminu dinlenmis- tı. 

İ ldnci Dünya Jlarbinde bl r uçak k:ıııısı neticesinde ölen: 
meşhur caz yıldızı Glenn ftliller'in hayatı, Amc.rlka'da 

• Ünh·ersal • İnternatlonaı. ıılrketi tarafından filme alın
mı:itır. 

F.ilmde Glenn lUiller'i James Slcw:ırt \'e karısı llcıcn'i 
ise June Allyson canlnndırınaktııdır. 

Teclınkolor, sisteminde renkli olarak çevrilen bu Cilnı 
hakkınd:ı, Amerikanın meşhur uz dergisi ·Metronome• 
un l\lart ııyına ait l'e hemen hemen t:ım:ımiylc Glenıı ımı
lPr'e tahsis edilen sayısında şöyle flenilmekledir: 
·Hakkında ktıfi derecede bir ~ey bi:inmediği jçin ha-

yatının filme alınması ko'ny 
değildir. demişlerdi. Üni,·er-
saı - ln!ernational film şirke
ti, Glenn Jıliller'in hayatının 
filmini o~dakça süsliyerek bl 
tirip bu ay piyasaya çıkardı. 

Film, Glenn Miller'in haki
ki hayatı olmamakla beraber, 
gerek onun ruhuna temas et
mesi, gerekse ailesi ve mesle
ğini anlalmnsı bakımından 

fevkalade bir mesai addedi
'Jebilir. G!enn'fo harik:ı :r.ev
cesi ue:en'in tasvibi kadar. 
çok rakın dost ve filmin tek
nik müşaviri Chummy Mac 
Greggor'un anlayışlı ruhu 
filmde başt.ınbaşa hisscıli!i-

tir. Caruso'nun 1921 de öldüğü yor. 
=ı İlalyaya c1önUşüne kadar, o- Filmin en müessir kısmı, 

L
ı•• .• ,.,. .. ~ .. il .... ~,,.~1111111111~ j rada tenor rollerini, araların~a karısı Helen Miller ro1ünfin 

• • ~ _ paylastılar. Caruso nun ölu- June Allyson tarafından can· 

1 ! ~ münden sonra opera dünya•ı- . landırılmasıdır. He:en'in ko-
7. ' _;' nın kralı olmuş ve zaman za. . . . 

man daha ivi seslerin çıktı- cası ıçın neler yaptığını bı-

7 - 4 - 1954 

hayatı 

Caz dünyas1nın unutulmaz yıldızı GI.E~~ MİLLER 
Derleyen: Orhan IŞILGAN ğına dair rivayetlere rağ:nen !enlere bu film gayet samimi 

o ünvanını muhafaza etm;ştir. göründü. Glenn Miller rolün-
H. AR'.\IST.RO~G ÖLDÜ 

g uper reaksiyon rad)·onun 
ve frekans modülasyonu

nun (nt) in k~sifi o:an H. 
Armstrong 63 yaşında o:duğu 
halde New York'un hareketsiz 
bir saatinde, kendini oturouğu 
apartmanın on üçüncü katın
dan aş:ığıya atarak ir.tihar et
mlşlir. 

H. Armstrong'un ö:me~iyle 
flzerinde çatışmakta olduğu 
elektronik piyanonun da yapıl
ması yarıda kalmış bulunmak
tadır. 

YENİ KURULAN BİB. 
TELEVİZVOS İSTASYO:\'U 

Casab:anca'da yeni lr.uru:mus 
olan bir televizyon istasyonu 
tecrübe yayınlanna başlamış 
bulunmaktadır. Ses frekansı 
212,85 M Hz. ve hayal frekan
sı 201.7 M Hz dir. 

INF&ARUJ ŞUALARLA 
SOKAKl.ARIN ISITILJılASI 

Breme ~ehrinfo sokaklanna 
topraktan üç ve on nıetre yük 
sekliktelı:i infraruj şuaiarı yan 
ııtan reflelı:törler yerleştirile
rek sokağı ısıtmalı: teJebbüsil
ne girişilmiştir. 

Yapılan tecrübeler sonund• 
aehrin en büyülı: sokaklarının 
'1le böylece ısıtılmuının müm 
t ün o1ıbi:eceği ın'.aşılmı,tır. 

IARlllE ELEKTROS tK 
RllGisi 

Fransız ve İngiliz elektronik 
cihazlarını ihtiva eden sergi 
yakında Kahlrede açılacaktır. 
Bu serıide hava trafiğini sağ
layan modern radarlar. tele
vizyon çeşitleri ve aynca St
rasbourg lle Monte • Carlo 
radyo istasyonlarının maketle
ri teşhir edi?eeektir. 

ATOM PİLİ 

R.C.A. Elektronik araştırma 
Uıboratuvannda atom enerjisi 
üzerinde yapılan ça~ışmalafa 
dayanılarak bir atom pili ya
pılmış bulunuyor. Bu pil; bili
nen Adi piller gücündedir. Fa
kat büyüklüğü aşağı yukan bir 
mercimek tanesi kadardır. 

Bu su!'elle, istikbalde artık 
ömrü beş altı yıl olan atom pil 
)erinin, normal pillerin yeri
~,i alacağına muhakkak naza
;\yıe bakılmaktadır. 

Britanya'ya geldiği 1930 yı de Jimmy Stewart da iyi idi. 
lından evvel plaklar ile uten Bir kısmının sekiden Mil-
tanınıvorclu. Andrea Chen:er' ier orkestrasında da yer al-
de ilk defa göründüğü :amın dığı Hollywood'un se~me mü· 
büyük heyecan yarattı. 1930 zisyenlerinin ,.e büyük Bol-
dan 5onra Londra'da birı;ok ling Field AAF Band tarafın 
defalar söyledi ve vaktinin hü dan çaiınan müıik ve aynı 
yük bir kısmını !>tetropo1it!ln zamanda Louis Armstrong ve 
ile İtalya'nın büyük <>PP.ra Gene Krupa'yı da gösteren 

Fi: mde bariz değişiklikler 
vardır. Smith Ball<?w, Dorsey 
Brothers ve Ray Xob'.e devre. 
Jeri tamamen çıkarılmıştır. 

Don Harnes, Glenn'in hayatı· 
na takriben on yıl sonra gir
mi~tir. Si Shribman filmde gö 
ründüğündcn daha !arklı ve 
daha cazip bir ~ahıstır. En be
ğenilen ~arkılarının sırası da 

ynnhştır. •Litt•e Brown Jug• 
onun ilk beğenilen şarkısıdır. 
:Filmde harikul8de gösterilen 
iki çocuklu ev hayatını Glenn 
asla yaşamamıstır. 

Fakat ruhu orada idi. Film 
hakkında söylenebilecek son 
ı;öz. Glenn'le tekrar bir kaç 
saat bizi buluşturmuş olması
dır. Bu da teşekküre değer! sahnelerine hasretti ve kala- topluluk müthisti. 

nını da başka Avrupa ~e!ıir- !.~----------~---------------------------
leri~e ayırdı. _ istirAk etmiş, bazan da h~yır 1 

Bır zamanlar fakır olan ıı- cemiyetleri menfaatine soyle 
yakkabıcı çocuğuna sonradan mi~tir. 
gelen servet ve şöhrete r:ığ- Birkaç yıl e\•vel Londra .z.I. 
men. o daima halk adamı o:a yaretinde, bir pazar .akşamı. 
rak kalmıştır. Strand'a yakın bir kalollk kl-

Roma'da mükemmel bir vil- liseye 1:itmi~ ,.e akşam duasına 
lba sahip olmakla berabe!' iştirak etmi:tir. Çok geçme· 
·doğduğu Recanati şehrinc!Pki den Gi'.;:li'nin orada Eöylediği 
evini beğenir. Roma'daki i~:e bütün mahallede ~ayi olmuş ve 
Tİ veya anı:ajmanları mü,;'.la- içeri giremiyen halk dar sokak 
de ettiği nisbetle orayı :ıi:;a- ta küme olmuştur. Dua bitin 
ret eder ve orada yine •mahal ce kilisenin önünde bekliyen 
lenin çocuğu• dur. Arkada,. halka merdivenlerden ayrıca 
larının gün:ük hayatların~ ı, şarkı söylemi~tir. 
tlrik eder ve köy meyda:ıında •Gece Takslsh ismi 'ıllında 
onlarla birlikle şarkı ~yle~. Londra'da görülen şarkılı !il 

Bu hususi bayatı icin pek mini çevirdi!i ı.amanlar nkti 
fıızla vakti yoktur. 84 finde (il vardı. Filmin mevı.uu, şarkı 
duj!u haldf' Gigli gerek fıal- ııOylemesi dostları için neşe 
yoı'da, gerekse hariçte her <a- kayna~ı olan Nello ismindeki 
mankinden daha fazla , rağbet Romalı bir taksi şoförüne ait-
tedir. ti. )feşbur bir impresarioyu 

De\'amlı olarak aeyahat edi ~rmek gerekli!ine ikna edi -
yor. Bu turların çoğu J'e)İtal len şorar, bir akşa~ böyle 
içindir. Ziyaret etli!i :e!'ıi:-le. meşhur. bir adamı. kım o~d~-

- .. ğunu bılmeden evıne göturur 
rin opera gabnelerlnde ~onın ken, yumrukla netice:enea ol 
mesi için daima kendisin'! ~i- d ukça heyecanlı n romantik 
ca edilir, ldeta yalnnhr. bir nbda tanısırlar. Bu et-
Almanya'da Skandinnya'da Jenceli hikare. Romada mace-
ve haftada iki veya daha Caz:a ra ile ~eçen bir geceden son. 
söylediği İtalya, Fransa. Avus Ta iyi biter. 
turya ve !spanya'da her defa Beniamino. hem halk. hem 
sı için 8000 T. L. sına yakın de m!lnekkitle.r tarafınd:ın ea 
bir üc.ret alır. lışmalar.ı bugünün tenorları · 

Birkaç hartt> nvel. Viyana' na hala ders teşkil eden bir 
dnki konserlerinin birinin ı;o- şarkıcı olarak telakki t"dili-
nunda halk salonu lerketme- yor. Gençlikten epey uzaklaş 
miş, neticede pallo ve şapk.1- ması sebebiyle sesi taravetini 
lı olarak 12 nci gürünü5~nden kaybetmiştir. Fakat öyle bir 

Leyla Gençer yurda döndü 
(Başı 1 lncicJe) 

retli bir re! takdimi bulacak· 
lar ki; bu da ancak Gen~er gi
bi miihim rollere alışmış büyük 
bir ses zengin !iğine malik ve 
hassas sanatkariar tarafından 
oynanabilir.:. 

iL GİOR:SALE gazetesini n 
ll.:\lart.1954 tarilıli ni,.huında 
i~e Antonine Procida imıasiy. 
l e çılıaa. yazıda deniliyor lıi : 

·Tatiana rolünde olan Gen
çer. müı.ik sahasının bu en güç 
ve mühim rolünü oynamak i
çin bütün sanatını ortaya dök
tü. En tesirli ve ürpertici bir 
ses ahengiyle söyledi. Opera 
sahasında bütün sahnelerin 
kendisine açık bulunduğu 
Gençer'e büyük mu~affakıyet· 
!er ...• 

iL MA'ITf:SO Guetesiniıt 
H Mart ım tariltıt aayıMnda 
ise denilmelıteclir lıl: 

_ • ... Dün akşam Tehaikow
sky'nin Eugen 0Mfin operası. 
nın son temsilinde. Tullio Se· 
rafin idaresindeki büyük artist 
ler topluluğu yeni bir muvaffa 
kıyet daha kaıandı!ar.• 

• ... Leyli Gençer; sadece 
bir ~ntöz olarak değil fakat 
aynı zamanda mukayese edile-

yellerini ortaya koyarak her
kesin takdirine mazhar oldu • 

Leyli Gt'nçer'in 24 Şubat 
1954 tarihinde Gaıt'ltciltr Ce
miyetinde nrdili lıonser hak· 
lıında ise ftaıran basınında 
şunlar yuılm.ışhr: 

•Dün akşam kazanılan ba)S· 
rı basın çevresinde büyük talı: 
dir yarattı. Bu başannın kah
raman lan; Leyli Gençer p, 
Clabassi ve Juan Oncina idi. 

•Program her ıanatkarın 
sanatını 1:österebileceği şekil· 
de tesbit edilmişti.11 

·Bütün safonu do:duran hal. 
lı:ın coşkunluk derecesine U• 

ran takdir ve tebrikleri ise 
doğrudan dotruya sanatkara 
karşıydı.• 

· TraYiata'da, Fıu.st'da ye 

Forza del Destino'da; Madaıne 
Bultar(ly'in emsalsiz baş artis
ti Geıxer, fevkalade temiz tek 
niği ile muazzam bir miiziblit• 
yarattı .• 

t 

, ..... 

HAZIRLA YAN : 

ALTAN iLKiN mh·ecek derecede bir his ter- •• _ _.. __________ .. 
cü~anı o)arak ve bütün mezi· 

~ sonra, ışıkları hila :ılkışlıyan söyleme tekniği vardır ki, ha 
halk Uıerine çevirerek. >.tlo- rikulAde nefes ve ton kontrolu ~ - -zoEll llll 61 
nun boşa1tııması miimkün kı- do1ayısiy1. e bu. ha1 güçlükle 9-ıDic;dl• a.a •YI · e 
lınmıştır. farkolunur. 1 d'frn" 

Bu kadar .angajman ve sıJ:ı Gigli bu ny İngillere'ye git- .,.. ! 

çalışma devreleri arasın:!a 6-l tiği v:ıkit. müzik noktai naza- p 111 ll p 5 ~ 

yaşındaki bir adamın alması rından ziyaretlni gözctliyen 
lazım gelen istirahatler .:fol:ı- dostlarından maad:ı, anlnsma 
yısiyle Gigli'nln hayır işlerı"le yapacak organizasyonlar 11- ' 
fazla vakit ayıramıy:ıcağı pek rafından ıla takip edilecektir. ...,

0 11 
••• -... • _,...J.. A · 

lılA düşünülebilir. 'Fakat mad- Nerede ve ne çeşit hir anlaş- do<•....., • 0 •-•111 ,.._ • " ' "'""'' l/Nl'' 
di menfaati olmadığı halde ki ma ile söylerse slivlesin o hft ... , ... .ıı.ı.ı • .. - •1 11 .... o 611 ı 
11 . lı ' b' 1 ••• l ''d' h"'ı· h k - . ............ *"'"-··· seyı ıç ır 1.aman unu ma- la Gıg ı ır ve u a . oş ar- •-'4 cıı..ıı. ... • ...... -•""""' • •. • 
mıştır. Ziyaret elliği şehirle- şılanı.n bir misafirdir. 

rln kiliselerinde bazan duaya Çevit-en: Ta rinç T tlR.KMES 

ı, 

I 

~~ \ .. ::p \~ -n ... - ;;..~--~~ .ri,-n-.t'\ -=._~ .. n - .. - ~r~sm'::l"'~-~-

~ .......... 't::-~_.., ....... .._·.::_~•?.._'i'1. •ı... ....... ':"-ıcr' .... ":r\~ .... - ~~...,-~_._'\.'-::L. ~~ ~-"?·~ ,,~_ \\ 
~ ------..-- ------vı-----.:::ı-,-- --___.- - ""- -· 
~ ;;a,_ ':'~ ..... ~·-- '--- Q -~ - - l. ~,._~".:'" ___ "'!!11!' _. ' ,, 

( 

J 
I 

Sayı: 1 S 11. Nisan .• 1954 - 17. Nisan. 1954 • 
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CARUSO'NUN 
TAHTINA 
OTURAN 
ADAM Altmış dört ya~ında olmasını rağmen Mla opera dünyasının 

göıbebeği olmakta deum eden BESJ,\l\Iİ~O Gl<a.i 

BENiAMİNO 
Herhangi bir meslekte büyük bir şöhret öldüğil zaman hal

kın zihninde canlanan ilk düşünce daima şudur: • Hnlefi 
kim olacnk?· 

bte, Beniamino Gigli'yi de müzik severlerln aklına ı:e-

GİGLİ 
9 

1 

tiren düşünce bu oldu. 
1921 tıırihlerinde Gigli tanınmamış bir kimse de!ildi. İ

talyan opera sahnelerinde şöhret yapmış ve New York'la da 
müthiş bir muvaffakiyet kazanmıştı. Fak:ıt henüz dünya ça-

LEYLA GE~ÇER; S;an Carlo tiyatrosunda •Eugen Onegin• 
operaı.ının temsilinden :.:>ıır.ı, orkestrayı idare eden ünlü şef 

Tullio Scrafin'le bir ırada ... 

Degerli sopranoınoz 
Leyla Gen~er 
Yurda döndü 

Sanat kôrın İtalya' da kazandığı başarıları 
övmekte, gazeteler birbirleriyle yarış 

ediyorlar 

ıki bu~uk aydanberi ltalyada bulunan Devlet OperıımHt::ı ~de· 
ğerli primadonnası Soprano Leyli Gençer, perşembe tunil 

Samsun vapuru ile yurda dönmüş bu!unınalı:ladır. 
İtalyaya; Puccini'nin • lladame Batterfly. operac;ının ilk te· 

1n.e:inin ellinci yıldönümü münssebetiyle Napoli'dekl San Car-

lo tiyatrosunda oynamalı: üze-ı -
re hususi surette da.et edilen talya'da oynadığı •Eugen One-
ltıymelli sanatUr; bu meşhur gine operasındaki ro!ü bıkkın. 
&Mınede •lladame ButterflY· ı da ltaı1ın basınında çıkan ten 
dın sonra Tosca ve •Eugen kid:erı okuyucularımıza iftihar 
Oneginıo operalarında da ba~ la sunuyoruz: 
rolü oynıyarık; bütün İtalya .1 11 Mart 1954 tarihli i L .MAT 
nın haklı takdir ve ~vgisinl Tl NO ı:-aıetes.inde AJfredo Pa-
ıkaıanmıştır. ren te şöyle diyor: 

Halen An karıda Devlet Ope- • ... Leyla Gençeri ilk defa 
rasın'da temsil olunan °Travi· bu Tatiana ro!ünde dinledim. 
ata. da baş rolü yaratan Ley· Kendi partisyonunda gayet gü-
ıa Ge~er. 19 Nisanda Yugos- zel ve nüfuz edici· bir zeki ese-
lavya'da Tosca ve Alda, 4 Ma- ri gösterdi. A>·nı ıamanda bU
yısta İsviçrede Tosca Op~rcı· külmeyen bir ruh zenginliği 
sında, Haziranda ise Venedik- içinde; orzu i~e do!u ollrak 
te gene Veroi'nin bir eserin- oynadı ve söyledi.• 
de oynayacaktır. , ... Sesinin geniş bir ha:mi, 

Diğer taraftan, sanatklır f- kuwetli tonalltesl var. Harek~t 
ta tya'da; İtalya ve haricinde Jerinde emniyet ve serbesll se· 
yılda 40 temsil vermek üzere z.iliyor. Sahneyi dolduran bir 
iki yıllık bir kontrat imzala- ovun taruna malik. Gençer'e 
mışlır. Gelecek yıl dn gene e~ samimi tebrikler ...• 
San Carlo operasında ve Kana. İL CORRİERE ni NAPOI.i 
d a'da oynamak üzere :ınlaşma· gazetc.:;inin ıs !llart 19j4 tarih -
lar yapmış, bu'unmaktadır. ıi sayısında Tito Ceccherinl de 
Kıymetli sanatklrın bu başa şunları y:ıııyor: 

rı larındiin duyduğumuz se\'inç .... Tiyatronun meftunu o-
ve Ü\'Üncü burada bir daha be- lan her çeşit halk için görül· 
li rtirken; kendic;ini tekrar tek. mcsi gereken~bir manzara . Se-
rar tebrik t>1crlı. yirc; c r orada, deği.~ik ve kud-

E11 vesileyle; sanatkarın 1· (Devamı Sa. 4, Sü. t de) 

pında bir şöhreti yoktu. 
Caru5o, 1921 yılında :>Jü ncc, zaten New York )fetro.po

liten operasında başrollerden bazılarını onunla paylasan Gig
li, bütün dikkat nazarlarını kt' ndi üzerinde toplam ağa başladı. 

Yalnız. söylediği Avrupa ve Amcrika'da değıl, fakat ayni 
zamanda dünya üzerindeki bütün opera meraklıları ondan 
bahseıtıler. Tenkidçi,ler. •bu adam. dediler • l numaralı le• 

nor olarak Caruso'nun halefi 
olacaktır.• Bu hükümlerinde 
haklı idiler. filhakika Gigli, o 
tarihten bu yana opera .şarkı
cıları listesinin daima başın
da yer almıştır. 

Bugün Glgli'nin boş vakit
lerini yatla gezinmekle ge
çirdiğini ve saray gibi evinin 
bulunduğu ; İtalyanın kütük 
bir sahil kasabası olan Reca
nati'de 20.Mart.1890 da doğ
duğu zaman, günün birinde 
bu payenin \'e sanat tacımn 
ona geleceğini söylemek her 
halde bir kehanet olacaktı. 

Çünkü, Gigli fakir bir ayak
kabıcının altıncı çocuğu •ola
rak dünyaya gelmişti. Çocuk
luk hayatında pek az refah 
gördü. Ailenin ihtiyaçlarının 
temini ı:üc o!dufundan baba
sı, fikir bütçesini kalkındır
malı: için mahalle kilisesinin 
kayyumlu!uno üzerine aldı. 

Bütün İtalyan çocuklan gibi, 
küçük Beniamino da gilzel ki 
lise müziği havası içinde b'..i
yüdü ve terennüm aşkı hoş 
dini müzik parçalarını süratıe 
öğrenmesi ile kendini belli et 
ti. O vakit yedi yaşında olup 
güzel bir ıboy soprano• sesine 

~--""" · 

DOS ALVAllO - VercJi'nin 
41ört perdelllı ·La Fona del 
De~tin• - Kaderin K::aneti. o
,erasındalıi Jlabip Den Llnro 

roliııde 

sahipti ve kilise de ba!' N· 
listt i. 

Kilise korosunda aldıeı ders 
ler çok değerli oldu. Tabii se
s inin kuvvetini ve berraklığı 
nı arttırdı. Ve hemen hemen 
kendisine bir phsiyet tem!n 
etti. Kasabanın Opera Cemi
yeti. ıAnıelika'nın uçuşu• i
simli hafif bir operayı sahnt!
Ye koyduğu uıman genç Be
nlamino baş şarkıcı olarak se 
çildi \'e soprano Angelica ro
lünde herkesi teshir etti. 

Bu, onun ilk umumi muvaf. 

l 
DOX JOSE - Bizet'nin dört 
perdelik Carment operasında. 
ki Çavuş Don Jose rolünde .. , 

fakiyetidir. •Boy soprano• seı 
ler uzun ömürlü olamazlar, 
fakat Gi~li bazı sebeplerden 
dolayı sesinin tamamen dön
düğü o:n yedi yaşına kad:ır 
de\'am ettirdi. 

Bundan sonra iyi bir bariton 
olabilirdi". Fakat bu sefer de 
genç adam hayatını kızanma
ğa mecburdu ve ailesinin ta
kip etmesini istediği ecıacıhlc 
mesleği için iki yıl çıraklık 

etti. 
Temiı b ir sese sahip ol.:iu

ğunu Ye çocukluğunda iyi bir 
ses terbiyes i aldığını biten 
genç Gigli müıiği çok özlemiı 
ti Ye ailesini, kendisini bu yol 
da serbest bırakmaları için ik 
na etti. 

Roma'da •Sistine Chapel 
Schola Cantorum• a müracaat 
etli ve orada bakilı:i seJiiniıt 
tenor olduğu ke5fedildi ve 
şöhretli bir hoca olan Enrico 
Rosati'n in idaresinde üç yıl 
çalıştı. Neticede daha büyüle 
bir yerde şansını denemek i
timadını kendinde hissetti ve 
(Devamı Sa. 4, Sü. l de) 

f ~ 
1 8iLlliGilliş:,y1flfl ıe 

\' ASOO DA GAMA - l\leycr. 
beer'in beş ptrdelilı aL'a!ricana• 
o~rıısınd.tlıi Por~kiz deniz su· 
ba)'l \ 'a:;co da G2tlla rolünde ... 
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PAZAR (JJ Nisan 954) 
ANKARA 

1 ll Açılı, n program. 11.51 
17.00 

Açıllf H Drofram, 
1.30 :al. 8. A. Haberler n han 

raporu. 
OrJıan Sezener u ıırli.•lla~· 
ıarı Dana orktaLraaı. 

l.4S Pa:ıar •babı m!'lodilerl (Pi). 
9.20 Yaylı auıardan Dlüzlk Ha-

17.30 
17.4.l 
11.30 

Radyo ile fncllbct. 
ince .. 7. •NLhaunu. 

endel: Re ma)or konçerto 
rrouo (Pi). 

Nurettin Çamlıdaıfduı llir· 
ı.mer. 

t.31 Lbtr. - kement• - Tanb\lr 
retakaUnde SnlDl Çatıayr.n
dan .. rltılar. 

1a.-u 
lt.00 
19.U 
Jt.:.ıo 

Aguman An.un. 
:w. S. Ayarı Ye haberi.er. 
Tarihten bir yaprat'~ 

Ak..-mın ltüçUlı: ltouseıl S.· 
lnt - S&tna: Ha1nnıuın Ur 
nnalı (Pi). 

9 . .5:1 8r.lon orku\rau \Pi). 
10.10 Xr.dın aea n .. s topluluiu. 
10.30 notu hul\)arı. 
10.45 E>aatlnde bildirilecek, 
ıı .00 I>r.ldan d&la. ıt.'5 

20.15 
20.30 
l0.35 
21.30 

Şarkı demetleri. 
Radyo ca:z~ıeaı. ıı.20 Snlm Tan Ürek. 

11.40 Pa.zr.r eke(l. ıtıar. spor haberleri. 
iateyln çalalım. 12.10 Asker nal!. 
Hindistan seya11at1 ıntıı.>A'l· 
rı. 

l:Ul() Yurttan sesler. 
13.00 M. 8. Ayarı Ye habtrltr. 
13.lS Mtlzili: hollerden eahneltr 2US 

22.00 
:.12.30 

Pille albümü 
Car. n dans (Pi) . i!'l). 

13,30 Oı':Ie careteaı. Mozart : Sol ıneJör ıerenat 
IPI). 13.4.5 Nr.t Klng eoı,•ıın plU.tarı, 

14.00 Han rarGru, alı:şa'll pro-~ra· :.12.45 
23.00 

M . s. AT•n ~e haberler. 
Program 1·e kapanış. 

10.57 
11.00 

13 00 
13.15 

13.30 
13.45 
ıus 
ıuo 
15.00 

ıs.30 

la.oo 
10.15 

Hl40 

17.00 
1730 
17 45 

ıa.oo 
J8;4S 

mı n kapanı,. 

iS T ANBUL 
Açılış ve program. 19.00 Haberler. 
Belediye ı:azınosundatı :nalı.- 19.IS Onlvtrslte korusu. 
len İstanbul Belediye lı::on"- l!l.45 Ne auu cdcrsenı:-. r.) Schu-
ae"atuarı konaerl (Batı mll bert'ln Profili (Bestckl'ınn 

zıaıı. Se\·llmlş Melodileri) bl Etgar 
Haberler. •La Caprlcleuse• cı Ch. w. 
Saz eserleri tNubar Telı:yay oıuck, •Gavotte Te Tambou-
n Fcyzl Anılangll ). :rln• d) Poulenc. •Mouvemt'n 
Ray Martin urkeııtrası (Pl). ta Perpetııcts• eı B. Brlttl'ıı, 
Rıza Rlt. •Şafalı::> f) Robln. cMavl U• 
Dans ve caz mllz1A1 !Pi). fuktar Ötesinde• (Pi). 
Şen Ttlrklllcr kümesi. 20.15 Radro Oıızeteal. 
Pa:zar konseri: Mussor;:ıalı::I • 20.30 Nadir llllkat Çulha. 
RaTel. •Rcsl.m Serı:ıJslnltı ıab 20.so Yeni buluşlu. 
lolnru (Pi). 
MQlkl:re ı:cevıı ve Nurten 21.00 Şehirde Bu hntta 
Sılreııı:ın. 21 15 Gitar. Kunrtetl (A. Zıımbor;ııı 
Unutulmayan vırtuozlar IPI) ve 11.ua<111şıarı) 
Sevilmiş sealt'r - ae11lmlş 21 .30 Spor bıı beri eri. 
şarkılnr (Pi). 21.45 Saz eserleri (Vecihe .D11r.rııı, 
Oda mü:zlRI: J, Loelllet: Trio İzzettin Ökte), 
•do mlnör> Çalanlar: KAnıll 22.00 DOnya hll:Ayele.rlnden ömclr. 
Şekerllarsn (Flllt), CctAI A- ter. 
. lı::at (Obua) Erglcan Saydam 22.10 Dinleyici kteklerl (Türk mu· 
(Piyano). slklal), 
Must.ara Kovııncı, 22.45 Haberler. 
Mucip Arcıman•dan tllrkQler 23.00 Prcısramlar. 

Ayten Ornçer'den dans n 23.0S Oüzeı seal<'r • ınzcl m<'lodl· 
caz G&rkıtarı. ıer (Pi). 
Okul - Ötrenr.I saati. 23.30 Dans ve cıız mtlzl!ll (Pi). 
Plyanlat Earl Wlld (Pil. 24.00 Kapan". 

1 Z Mi R 
a 58 Açılış ve ı>ronramlar. s b) Hadley: Pekin Sokakla· 

n Shannon c) Shannon: :r.ı Is 
ı;ourl Valsi ıl) Masanet: Le 
Reve. 

9.00 Mualla Gökçay (Özel Pi). 
9.30 Kadın dlnleylcll~r için. 
9.4S anze.t scsludcn ıarkılar 

10.05 
l0.J5 
J0.30 
10.45 

•Türk muıllı::W• (Pi), 
izmlrdo ceçen hatta 
MUzlklc tebessüm (Pi). 
?.IOL!kll bir hlkl\ye. 

1745 'Rad)'o vurı türkUlerl koro
sundan Ourbct ve Ayrılık 
tl\rkülerl 

Sııbah na(l'mdcİ1 c'Nirlc mu
allı:lsh. 

11 30 Türküler. 
12.00 Yayının sonu 

. 18.15 Dansedellm TPI). 
18.45 Küme saz eserleri. 
19.00 Haberler. 
19.15 ince ı;n.2: cKürdlllhlcıı?~ i r • 
20.00 ıen EII.:='den iki melodi (Pi) 1*** 14 59 Açılı,. 20.0;; Rndyo - Spcr. 

15.00 İki sesten şarkılar, 20 15 Rlld}o (,azetetl. 
15.30 Bası.c:ı programların takdl· 20.30 Slr,ln için aeçtlk •Ti.ırk mu· 

mı. slkl!ıh ıPO. 
15.35 Wa11ncr: •Uçan Hollandall• 21 .oo flanııt düıı\'a$ından hebcr-

u,·ertürü (Pi). !er. 
15 45 Radyo mandolin taptuıuııu. 2r.ıo ıııo.rıt $.'?kılar ve daııa mtl· 
18.IS Mekllkadım melodiler ıPI). zlğl (T'I). 
16.30 Pııı::ır konaert <Türk musiki 21 40 Çe;;lt~I ze)bckler (Öıel Pi). 

sh. 21.55 Yıırınltl program. 
17.30 Ziyaretinize eden ı;ılAklar. 22.00 Şarkılar. 

al Drahms· Macar D:ı.nsı No. 22.30 \"ayının gonu. 

TEKNİK üNiVERSiTESi 
20. 15 Açılı.ş '\'e TUrk Mustkbl. 
20.45 Haftalık r>roaram tııkdlml. 
20.50 Coplatıd: El Salon M..-.xıco. 
21 .00 Dukas Slhlrba::; çıra,:;ı 
21 12 Joh. St.rnuss: Cenup Oüt:erl 

ve Define Valsleri 
21.28 Chopın LC3 Bylphldcs Bale 

muzıııı. 
21 49 Tacb:ııkowsk:r: Parçalar. 
22 o:; Program \'e kapan•.ş. 

- --· -
P . 

7 28 
7.30 
7 45 
800 
8.30 
8.43 
900 

.ESi (12 
ANKARA 

1658 
l 

) 

'(.'f'f 

20.30 Radyo ıenronl orlı:eatragı. 
fef: Hl'ymo tauber e)Rlchıo.rd 
Wecner: TrlıM.an n Iıotdo 
operaaının prel(ld(i, b) Bac
hmanıoof! 11. plana konçer• 
to do minör, Sollıt: Ftrı1un
da llCrkln. 

:ıı.1s Rad:ro hattaaı. 

21.30 Ceniye Ctflıuıı'dan tllm far 
ltıları. 

22.00 Serbest auı. 
2:1.15 Opera aanaıklrıarımın tını 

yııJım, 

:12.4.5 M. s. Ayarı Te habtrltr. 
23.00 ProgreDl u Jı:apanı,. 

ISTANBUL 
12.57 Açıhf n proıram. 
13.00 Haberler. · 
13.ıs Hafit .-rıuıar Ll.ne .Rtnaud 

(Pi), 
13.30 lrtan Dotrul6z. 
H.00 UYertil:rr u . ~nfonllı:: ,mer: 

a) Cam.tile 8&1nt S.eru;: •Om 
phale'ın çılı:rıiı• b) Ludwts 
Y&n Beethoun: Leonore ffi, 
UTertürü (Pi). 

H .20 Nlı&r Uluerer. 
14,45 Dana mu:zıtt tPJ), 
ıs.oo Kapanı~. 

*** 18.00 Açılı' n Haklı::ı Derman la-
eıl he7etl. •Kercı{iar• 

18.30 İıı&lllzce dera. 
18.4.5 Beet.ekAr portreleri •Uector 

Berllo•. 
19.00 Haberler. 
19.15 Ak.ile Artun, 
19.4S ismet Sırat Te arkada~rın· 

dan caz mU:rJ~ı. 
20.00 Plak ı:eçıdı: aı J. Kubellk, 

•Durteııque b) w. A. M~art; 
•Saraydan Kız ltaçırm .. ar)·a 

c) O. verdi, cAlda Optraaın· 
dan llı:1 dan ... 

20.15 .Rr.dyo ıaaeı.ı. 
l0.30 KıA fehlr habtrlerı. 
20.35 Necml nır.r. Abıakan, 
21 .00 ltOD\lfllla. 
21,10 'Oaktidar mtı.sıır.ı cem.l7ett. 
21.30 Soprano E:etmr. ı:mırotıu : a) 

P. Schtıbert cOretchtn am 
Splnnrade• b) ıı. Scbumann 
•Der Nusabaum• c) J . Brahma 
•Verıılblllchee Staendchen• 
dl O. Verdi •Tallbln Kudre
ti• op. arya. 

22.4.5 Spor hesblhellerl. 
22.00 Saime Sinan. 
22.30 Saz e~erlerl (Sadi lfılay Ye 

Vecihe Darraıı. 
22.•lS Haberler. 
23.00 Kambiyo • BorHo Yt program 

ıar. 

23.07 Dans mllzlğt (Pl). 
23.20 Dinleyici istekleri (KIAalk 

Batı ıııozıtı ). 
24.00 Kapanış. 

1ZM1 R 
15.58 Açılış n program. 
l G.00 Şartr.llar. 

lti.30 Luclano TaJoll'den ftaırım 
melodileri (Pi). 

JS 45 'l'ürlı::üler. 
17.15 Başlıca progmmJarın takdimi. 
17.20 •ranınmı' bestek.Arlar. na.:-

ın.anlnof!: Piyano kontcrto· 
su No. 2, Do mlnör tl'lJ. 

17.50 itr.ı acaten şıırkılar. 
18.20 Kanundıuı M'aler. 
JR.30 Joı:c t.oııa Küban orkl'ttrıı~ııı 

dan dans mOzljll (Pi). 
lB.4S Atatnr1t saati. 
18.55 .Mar,tar (Pi· 

Haberler. 19.00 
19.15 
20.00 
20.10 
20.15 

Radyo erkekler faslı. 

Birkaç gtızeı melodi (Pi). 
Şcblrden küçült habcr!Jr. 
Radyo ıır.zeteaı. 

20.30 Radyofonik pl)'cs. 
2l.l5 Yalnız sııztarta müzik (Özel 

Pi,) 
21.30 Çocuk ejlltlm aaau. 
21.40 Rllmbler Boat.s caz 

topıuıucı.ı IPI.) , 
müziği 

21.55 Borsa Te yannkl ı;ıroı;rnm 
22.00 Şarkılar. 

22.30 Yayının aonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
20. 15 .\çılı.ş Te proı:ram. 
21.10 Webcr: Euryanthe unrtürO. 
20.24 Verclı: •Alda. Operasından 

B(lyllk .Ma.,. ve Koro. 
20.31 .Mouasorgaky. •Borla Ood\I· 

nov. Operasından Sahneler. 

20.51 Brshms~ MI minör, 4 . Sen· 
!onı. 

21.43 Schubert. Re maJ6r, 1 No. 
hı sonatın. 

21 r.& Rachınanınol!: Melodi. 
22.00 J>roı;ram \•e kapanış. 

SALI (13 Nisaıı 954) 
ANKARA 

7.28 Açılış ve program. 
7.30 Günaydın (Pi). 
7.45 Hnberlcr Te hava raporu 
S.00 Karmıı tabah müZljll IPI). 
s.:ıo Pcrcy Fnıth orkestrasından 

hafi! mUzlk (Pi). 
9,00 GOnün programı \'e lı::ııpanış. 

*** 11.58 Açılış ve progrnm. 
12.00 Asker aaatı. 
12.30 Sadi Hoş:;es. 
13.00 M. s. A)·an TC habcrıu. 
13.15 Halil Onnyman ldareslnt!Pkl 

Radyo salon orkc,trası. a) 
Mozart: Fl:;aro'nun dıı:;onu 
operasından uvertür b) Mo
zart· fantar:I mozaik, c) Mo· 
v.ıırt· Andante, d) Mo:zart• 
Bastı en ve Dastıen na oııe
rasındıın unrtOr. 

13.30 ~le gazcteal 
p.45 Rad"o u.ıon orkestrasının 

14.00 
devamı. 

Hına raporu, akşam progra· 
mı ve kaı:ıınıs. 

*** Açıtıs ve ııro;:ram. 

Uturulu • Plkret Uğurlu • 
Mustafa Sallyapr'dan bere· 
bcr ııarkılıır. 

18.10 Aliye Dof:antaY - Mustatn 
Oeceyııtmaz"dan beraber tllr 
killer. 

18.30 Dınıeylc:I ile hasbıhal. 
18.40 Ma:ı:l)"l hatırlatan melodiler 

(Pi). 
19 00 1\1. s. A)'arı ve haberler. 
19. ıs Tarihten bir yaı:ırnk. 
l9.20 MuallA Mukadder Atakıın. 
lll.45 Dini - Ahlaki musahabe. 
19 55 Şevki Sevı:ln'den Ney taksi 

mi (Özel l'I). 
20.00 Seçme melodiler fPlano• MI 

tat Fenmen. Kttman: Pcthl 
J{opuz, Vlolonsl'll En;·cr Ka· 
kıcı). 

20.15 Radyo ı:;uctcsl. 
20.30 ince saz •Baya ti arabsn>. 
21.00 Temsil. 
22.00 Şiir 5:ıytası. 
22 ıs Plano t;llrfılı::lyle saz tsale· 

rı. (Muazzez Oünert; Ali Dtt· 
mir). 

22 .30 irYlng Miller orkestraslylc 
dans ıPll 

22 45 ıı. s. Ararı ve haberler. 

16.58 
17 00 
17.30 
17 4S 

B,ı ptükları sever ml•.Jnlz1, 
Had)'o ile hıı:lllı:ce. 
Scma>ıa~ Ergtikmcn - ismet 23.00 Program ve kapan;~. 

12.57 
13.00 
13.15 

iSTANBUL 
program. 

20 15 
tte c;rlı::cstrası 

:&.:et.esi. 
lr habcrlrrl. 

orkest rn Get: Orhan 

1 Z Mi R 
ıs.sa Açılıt Tt Proııram. lt.oo Haberler. 
JS.00 T\irkuter. 19.15 Klhlk Tllrk mu!lltJal koro· 
11.30 İst111n10I melodileri ı PJ). au. " 
Jf.45 Çef!tıı ft.rlı::ıtar •Tllrlt mull- 19.45 Ko•boY ı;arkııarı IPIP). 

kllb ıPI). ı•.ss Afife Bdlboilu tÖTel !'. ı. 
17.15 Baflıca proeıramlerın takdl- 20.10 Şehirden küçült haberıu. 

mı. 20.15 .Radyo pıetnt. 
17.20 Pronıenade Xonıı"r orkeatra- 20.30 l;larıtııann maceruı, 

aından ıuııen film mtlııljl 21.00 Beraber İıbytüyoruıı. 
t.PI), 21.30 J:ııe mltoıojlal. 

17,şO Şarltılar. :.ıı.fO Roberto inııez orıtut.ruın-
11.~ Üç ıü~d 1tı (Pi}. cıan dana müzltl (Pi). 
11.30 Zt7bekler, 21.55 Boru n l&rınki ııroc:anı. 
ll.45 Çiftçinin 1&aU. l2.00 etlrkll•r. 
11.55 Köy h .. &latı. :12.30 Ya)'lnın aonu, 

TEKNiK ONIVERSITESI 
:ıo. IS Açılış Te TOrk m\Wklal. 
20.45 Proııram (Oda mlbll:l - lled 

honn'dan piyano eeerltrl). 
20.46 Sol maJör, 20 No ıu Sonat. 
20.55 Fa diyez majör 24 No ıu So

nat. 

21.05 d!Crolcr. T&r,.-a&7onlarıo. 
21.27 Do diye:& mır,ôr, H Ko. hı 

•Ayışıtu Sonatı. 
21.41 Op. 31 . No 3, mi bemol ma

jör, Sonat. 
22.02 Program n kapanı,. 

ÇARŞAMBA (14 Nisaıı. 954) 

ANKAR A 
7 .28 Açılış TC progra rıı. 
1.30 GOnııydın (PJ), 
7.4.5 Haberler va hava rııporu. 
8.00 Karma sabah mü:r;!ll (Pi,) 
8.30 Hafif İspanyol mO:rJAI (Pi). 
9.00 OOnUn progrr.mı Ye k&i'a:tı~. ..... 

11.58 Açılış ve program. 
12.00 Asker aaatı. 
12.30 Oönül Akıncı. 
13;00 M. s. Arıırı u haberle· 
J3.15 MUzlk dllnyasmda bllyUk h 

mancııar !Pi). 
13.30 Öğle gr.zete.sl. 
J3.45 Dans müzJğl. Hana Haı:en 

orkestrası (Pi). 
14.00 Havn raporu: akşam progrP.

mı \'e lı:ap:ını,. .... 
16.58 Açılış n program. 
17 .00 Se<lad Ec:llZ tdııreslndrkl Rad 

yo aalon orlı::catraaı a) Lco
pol d: Mıı.cnr rantt'Zl$ı. b) 
Waltcr Kksow· Ruıntııl kal 

blmde tafıyorum, c) Brahms 
9 uncu Macar · danaı, d) Lto· 
pold İspanyol fentezısı, 

J7.30 Red)'o ile İnglllzce. 
l7.4S Dchtye Alt.Soy - Sevim Tan 

Örek • Mustafa Sail·aşar"dan 
beraber eı>rkllar. 

18 15 Köyün Matı. 
18.30 Yurttan ııc&cr. 
l!loOO M. S. Ayarı TC haberler. 
J9.15 Tarihten bir yaprak. 
19.20 Slbellua: ne mlnor keman 

ltonçert0$\J (PlP). 
19.SO Necdet Varol. 
20.ıs Radyo sazetesı. 
20.30 Oenı; seslerin ,ı;eı;ldl. 

21.ıs Heplml7.ln saati. 
2l.30 Mürlk eurlerlnl dlll. 
22.00 Serbest ı:ııat. 
22.15 Yeni mnzık konseri a)Str1'· 

1·ln&ky: 3 .kısımıı senfoni, b) 
RaYel: Pavanı (Pi), 

22.45 1\1. s . Ar11rı ve haberler. 
23.00 Program ve .kapanış. 

i ST AN BUL 
12.57 .Açılış Te proı;ram. 

13.00 .haberler. 
13.15 Danı mllzlı'.\I (Pi). 
13.30 Ahmet ÜstUıı. 
H .00 Radyo aalon orkestrası kon· 

aerl. a) H. Dcrlloz. •Macar 
l\lartı> b) J. Strauııs. •Pl7.ZI• 
~ato• ııotkıı c) H. Casadcuus 
•Nlslnlmh (Çin Serenadı) 
d) O. \\'. Dynı:. •Napoll'dc 
bir gece•. 

14.30 TUrküler (Pi). 
H 45 Karışı!: hafif prkllar lPI). 
JS.00 Kapanıf. 

*** JB.00 Açılış Ilı EddY Wnrncr dnııa 
orkestraaı tPIJ. 

ıs.ıs Şemsi l·asuman. 
18.30 Faruk Akel \'C arkadaşları. 

19.00 Haberler. 
19.IS Radyo Küme rasıt heyeti. 
J9.SO Konu~. 

20.00 Akordeonla lıatlf melodiler 
•Taki Çenel'lnl ·ye arkada~!•· 
rı•. 

20.15 Radyo ga7cfeal. 
20 30 Kısa tehir haberleri. 
20.3S Hadyo tiyatrosu; Ilabn d06-

tu 
2! .30 Aııdre cıavcııu'dan ~rkılar 
21.40 Ekrem Kongo!-. 
22.10 P.11111 1'e$11nüt Dlrlltl adına 

konuşma. 

22.20 Mlirşlde Şener. 
22 4S H:ıbcrler,. , 
23.00 Kıımblyo • 1'on:."\ ve proıı

ramlar. • 
23.07 Dans ve c:'&Z müzlil (I'I). 
23.30 Oünümü2Un mll.ıl~l: a)Rudl 

Stephan. •BCl)10k orkcstrn 1· 
çln müzik• b) Ertek Contes 
•ÜÇ A)'ı i"antaı:lal• (Pi). 

24.00 Kapanış. 

i Z Mi R 
15.58 Açıtış ve ııroı;ram. 

uı.oo Sarkılar. 
JG 30 Jcrry Oray orkcs\rasıııdnn 

danı mıızıııı IPI ) 
16.4$ 11.luzıırtcr Atr. r.On, Nurettin 

Çnmtıd:ıll vo Ali Can'dan tür 
klllcr (PIJ, 

17.IS na•Jıca pro;.ıramlann iakdlınl 
17 20 Şıı.rkılnr. 
17.SO a) Lltoıt: •Uobcs.ıııcre. u

vertürU b) Cartcr. TaUI u
vrrt ürü f Pl). 

18.15 inc:e snz: •Btyatı•. 
19.00 Habe.rlcr, 
19.15 Şarkılar. 
19.30 Dlr dcrgt alıyoruz. 

19.40 Dlskot.tııınız için birkaç ye
ni plllk. 

19.55 !\tarta Amatl'den kemıın so· 
!oları. 

20.10 
20 15 
20.30 

20.45 
20.55 
21.00 

hlrdcn kUçUk haberler. 
ruıdyo snzetesı. 
Yalnız lill~:arla mllzlk (Özel 
Pi). 
Dlzblze. 
Gitarla iki 
Radyonun 
al. 

Booı;lc (Pl) . 
müzikli bilmece-

22.20 Spor blıltenı, bon;a ve yann 
Jr.I ıır~rsm. 

22030 Yayının sonu. 

TEKNiK üNiVERSiTESi 
:20.15 Açılış ve program. Poem. 
20.lG J. 8. Dacll: Ml m:ıJor, pl)-ano 2l.32 Dvorak: IA minör, keman 

konçcrtoıu. 
Drahms: ne mnJör, 2 Senfoni 
Lı.szt: •PrelUd!er> - Ser.tonik 

IE 

oo a n 1 \'C kllp 

r. 

13.00 M. S. Ayarı Te haberler. 
13. ıs Halll Ona)·man ldarealndelı:I 

Rad:ro salon orkestrası: a) 
Kalman: Çardaş l"Orstın Op.• 
den potpuri, bJ lnfante: Nok 
türn C) CIOClO OJ>t'nllnden 
uıa Ye tanı;o. d) Montrecı: 
İtr.lyan aerenadı: 

13.30 öıtıe pzeteaı. 
13.4.S Rr.dyo aaıon orkeehaaınuı. 

de•amı. 

14 00 Hr.H raporu, alıta111 proara 
mı n kapanış. ....... 

H.sa Açtlıf Ye ı;roeram. 
17.00 Oençtertn Plilr.luı. 
17.30 Muaıı& Aracı. 
17.~ ÇBlıt&nlann aa\l. 
18.00 Op"et aennler aaatı . CPI). 
ll.20 İnce au: •Çifte fuıı: Mubay 

:rer - Şehnap. 
lf.00 ıı. S . Ararı n haberler. 

19.15 T11rlhten bir yaprak. 
19.20 Ali Can'dan türlı::üter 

19.45 Dini • ahlaJr.i mu.sahabe. 
lt.M Ömer Altuji'dan Tanbur tak 

ılml. 

20.00 Erdoğan Çaptı'nın lı:emaı.lle 
15 dalı:llta. 

20.15 Radyo ıueteııl, 
l0.30 Plano ile Türk MU:ll~I O· 

kuyan: Muzaffer İlltiır. t'!'\
nodr. :Wenşure ·runaf. 

::ıt.oiŞ Semahat Zrsöttm-11 - l!l ıui 
Hoşaa'ten berab~r .. rk.:ar. 

21.00 JCahramanlar ıeçıror. 
21.ıs :uar,ıar (PlP). 
:11.30 Spor ıazeteet. 

:ıı .-u 6u eurltrl (PIP). 
22.00 $erbeııt M.at. 
22.15 Open.ya dant. 
:.12.-tJ M. S. AJarı u b'aberler. 
23.00 Procrr.m n lıeı>anı,. 

iSTANBUL 
12.57 Açılış n ı>r<>Gr•m. 
ı:ı.oo Haberler. 
13.IS Danı mU2.lji1 (Pi). 
13.30 Muu!fer Birtan. 
H .00 Snllmlş orkestra parçalan: 

a) Hector Berlloz: •Corsalre• 
Uvertürü b) Claude Bebııesy 
cOlı:ı•es• c) Menud De }'al
la: •Öç .köşeli ŞlJlk.. bele 
ımltlnden dans (Pi). 

14.20 Şarkılar IPI). 
14.45 Ava Oardner re Prauk Slnat 

ra (Pi). 
15.00 Kapanış. 

*** 18.00 Açılış l'e türküler. 
18.20 Konuşma. 
18.30 Celili inceden ı;crdljilnlz çar 

kılar. 
19.00 Hnberltr. 
19.15 Herke& için mllzlk (Pi). 

19.30 Vlyolonl&t I>r.na,. 
19 4' iıerl Tiirk muallı::lsl l:on$er· 

\iatuarı derneıll pro::ramı . 
20.ıs Radyo ıuete&l. 

20.30 Kıar. ~ehlr haberler. 
20.35 Viyolonselist Mtıblttln Sa-

dak. 
20.50 :oonyada bu hafta. 
21.00 Alaettln Yan.fÇe, 
21.30 İflnln b~ında. 
21.40 MOzllc mecmu1111. 
22.00 Sabite l\ır. 
22.30 Büyük vırtuozlar •Wllhclm 

Kempff - Piyanist> (Pi), 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo - Boru n program 

ıar. 

2:!.07 Karışık Halit Şllrlr.ıler (Pi) . 
23.30 Dana n caz ınllzlğl (Pi). 
21.00 Kapanış. 

i Z Mi R 
15.58 .'t.çılış Ye program. 
16 00 6al!;lnmn tııkımından r.eybek 

ter. 
Hl.15 Piyanist Carmen Cavalluo 

ve dans orkeılrası (Pi), 
16.45 Jkl ~sten şarkılar. 
17.15 Be,ııca proı:ramtarın takdl• 

mi. 
17.20 20 .inci asır mllzletnden aeç• 

meler Debusa}·: l.'Enfaın 
Prodlı;ue •Oantatu (Pi). 

17 .35 Radyo yurt tOrıcuıerl korOS\ı. 
ıa.os Plim ')'ıldızıarınd11n aevllen 

melodiler (l'l), 
18.20 Konutma. 
18.30 Şarkılar. 

19.00 Haberler 
19.15 Piyano musikisi (Mlhter Çc· 

lebl). 
19.35 Sinema org\I ile melodlll'l' 

{Pi). 
19.40 İzmir Türk muslkbl ceııılntı 
20.10 Şehirden kllçük haberler. 
20. ts Radyo ı:azetesl. 
20.30 Türk!llu. 
20.50 Spora dıılr. 

21.00 Şanşımızı deneyelim. 
21.2S Operada yarım aau. 
21.55 Borar. ve yarınki proııram, 
22.00 Şarkılar. 

22.30 Yayının aonu. 

TEKN İ K ON iVERSiTESi 
20.IS Açılış vıı Türk musikisi. 
20.45 Prosram (Modern bestc<ıi

ler). 
20.46 'Debussy: ikı Noktllm a) Bu 

lutlnr, b) 'Peatıvaııcr. 
.21.00 Dartok: Orkestrn lçlıı konçcr 

to. 
21,37 Ravel: 2 ?'o. hı •Daphnls et 

Chloe• Sllltl. 
21.52 Debussy: 3 No. ıu Keman 

- Pl)"llno Soııflll. 
22.04 Proı:ram Te knpanış. 

CV!JIA (16 Nisaıı 954) 
ANKARA 

7.30 
us 
7 45 
8.00 
8.30 

9.00 

Açılış ve ııroı;ram. 
Kuran-ı Kerim. 
Haberler \'e havn raporu. 
Kerms sabah mllzljtl (Pi). 
Damard Herman 1darealnde 
Colomb!.ıı konser orkestrası 
(Pi). 
Oünün proı:!rıımı ve knpanış 

.)f .. 

11.58 Açılış ve program. 
ı 2.00 Asltn ana ti. 
12.30 MuallA Mukııdder "Atakan. 
13.00 M. S. Ayarı ve haberler. 
J3.00 M. S. AY&rı ve habutcr. 
13.15 Art Van Damrns kUlntcU 

(Pi). 
13.30 Öğle gazctcı;L 
13.45 Plim )'lldızları (Pi). 
14000 Hava raponı, akpm prortn• 

mı ve Jı:ap:ınış. 

*** JG.58 Açılıf ve ııJ'Oiı?'&m. 
17.00 Nermin I>emlrçay • t..'lvlyc 

Hcklmcl"den ç.ırkıbr. 
17.15 Sedad Ediz ldarcstndekl 

Radyo ıı:ılon orkMtrası: n) 
Schldcr: Halk havat;ırı, b) 
Bccea: N~ktllm, c) Cebhardt: 

E;l?.olk ninni d) Ellenbcrg· 
Oalop. 

17 45 Kllme faslı. 
18.IS Köyün saati. 
18.30 Yurttan •esler. 
19.00 M. s. A)-arı ve habuler. 
J!US Tarihten bir yaprak. 
19.20 sevım ç~ıayıın ·• Oönoı 

söyltr'den solo ve tume ... rkı 
tar. 

ID.40 Bu nerenin türkllsll? 
20.00 Zehra Eren'dt'n Türkçe dans 

11&rkılan. 

20 ıs Radyo oazetesl. 
20.30 Uatı Enstrümanlar Ue Tllrk 

muzııı. 

20.45 Eski plı\klar albllmn. 
21 00 Slyn9l lcmıı.I. 

21.15 Ibert Dh·crtl!man {Pi). 
21 30 Hattanın Turlnn konuf!Da· 

sı. 

21.40 Xav{er Cugat, Loutı Prlma 
orkestraları (Pl). 

22.00 Serbest aaat. 
22 15 Sevim Tan Urtk. 
22.45 M. s. Ayarı ve haberler. 
23 00 Program \'C kapanış. 

iSTANBUL 
l2 
J3.00 
l3.1S 
l'l 30 K 

18 00 c Jons ve ar• 

9.00 

20 00 

20.15 
20.30 
20.:ıs 
20..50 
21.oe 
21,15 

na• llaptodl. 
Saz e.aerıert •l.&llı:a Karabey 
Te arkad..,ları•. 
Radyo cautesl. 
Kıar. lftblr haberleri. 
Musıara Çaillar. 
Sohbetler. 
Haftanın alyul icmali. 
Radyo lttaallı:: Türk muşllıl~I 
topluluğu. 

Xonu~ma. 

Erel (Keman) Ferdi 
(Piyano). 

22.30 Treer. 
rPJ). 

Brnrrr'den 

22.45 Haberler. 

Stat2e 

... rkılar 

23.00 Kambiyo - BorH Tt ·Proııram 
tar. 

23.07 Dana roi.l-.liJ tPJ). 
23.30 Jant , P'roman'dan 

(Pl). 
.. rtıtar 

22.00 
l2.18 Sonat. w. A. Mozıırt: Sonat 23.45 Arp'la melodlltr tPI). 

<11 . bemol> çalanlar: • Emın. 24.00 Kapanı.,. 

i Z M 1 R 
ıuı 
1uo 

lf.15 

17.00 
17.IS 

17.20 
17.30 

18.00 

A~ılış n pr()Graaı. 

Yalnız azlarta müzik (Özel 
tPI). 
Besler geçldl •Türk m\lıllr.1· 
sb. 
Car: yıld.ırları (PJ). 
Be~Iıcr. proı:ramların tV:iil· 
ml. 
Gençler konuşuyor. 
A'1k Dunun CC'l'llnl u 
Yurttan ııeaıer korooıınc.11n 
türküler (Öıel Pi). 
Teıı. Beneko orkeatrıı.sından 
dana mUzlğl (Pi), 

18.15 
19.00 
19.15 
19.-CS 
:ıo.10 

20.t:ı 
20.30 

ince ea z: •Mahur>. 
Haberler. 
MU!:lk dünyaınndan aealtr. 
Şarkılar. 
Şehirden kUçtlk haberler. 
Radyo gazete.si, 
Şarkılar. 

21.00 Haftanın alraıi icıxıall. 
21.15 Türküler. 

21.43 F~lencell lıkratar. 

21.~5 Dor• .,. yarınki pr09ram. 
22.00 Şarkılar. 

22.30 Yayının sonu. 

TEKNiK üNIVERSiTESI 

"" :ıo.15 Açııı, Te ı;ıroııram. 

20.111 DOyilk Orkestra Şefleri: Bru 
no waııei: 

:ıo.52 Chopın: MI mlni.>r, ı No. Ju 

piyano konçertosu. 
21.27 Choıun: Fantaıl. Barkarol, 

Mazurka, 1mıırumptü Te Der 
ı;Ozler. 

22.00 .Program -re keı>anış. 

CVHARTESİ ( 17 Nisa11 954) 
ANKARA 

7.28 
7.30 
7.45 
800 
8.30 
9.00 

Açılı, ve program. 
OOnaydın (Pi). 
Habcrlrr ve havn raporu. 
Karma sabah mUzlil !Pi), 
naıe müzikleri (Pi), 
GnnOn proı:ramı ,.e kapanış 

*** 11.58 A~ılış ve proçram. 
12.00 A&krr sııatt. 

12.30 Nıwln Demlrdöven. 
13.00 M. S. A)'arı ve haberler • 
13.15 E~lenccll tatil mOz1Çl (Pl). 
13.30 öı:tle ı;azetcsl. -
13.45 Plrano ile 'Nlrk lflüzltl (O• 

kuyan: cevrl)'e Ceyhun Pla
nocıa: Nihal Erkutun), 

14.00 Ttlrküler ve oyun havaları 

14.20 ihı:an Künçer ldarcslndekl 
Rlyıısctıcumhur Armoni mızı 

15.00 

).ası a) TK.halkovııtcy: Marş, 

b) Chopln: Etüd. ci o. Eneıı 
co: Rumen rapsodW dJ Chıı 
mlnada: Calllrhce. 
Kayıp ıxıe.lı:tuptarı, hava ra-

16.58 
17.00 
18.00 
18.40 
18.55 
19.00 
111.15 
11).20 

10.45 
20.00 

20.15 
20.30 
20.35 
21.00 
21.ır. 

22.45 
23.00 
23.30 

poru. akşam programı YC ka 
panış. 

*** Açılış ve ııro;ram. 
Radyo çocuk saoU. 
ince ı;az (Hicaz.. 
Radyo ile inı:lllzce. 
Size lkl pllk çalıyoruz. 
M. S. Ayarı ve haberler. 
Tartht.en blr yapralı::. 

Schubert: Bitmemiş senfoni 
(Pl). 
Maliye vekAletl saati. 
Saksafon soloları (Nihat E
sengln). 
Radyo gıo.zetcsl. 

Kısa spor haberleri, 
Behiye Aksoy. 

Hatta sonu sohbeti. 
naıtıı &Onu programı. 
M. s. Ayarı \'e haberler. 
E(;lencıı )"erlerini ge:ı:lyorum. 
Program ve kııpanış. 

İ S TAN BU l 
12.57 
13.00 
13.15 
13.45 

14.15 
1430 

14.50 
15.00 
15.15 
15.30 
JG.00 
16.15 
16.45 
17.00 
17.40 
17.45 
J8.00 
18.2S 

Açllış \'e program. 
Haberler. 
MuallA Oôltçay. 
cumarteal konserl a) Morls 
Moskovaltl: İspanyol DanG!arı 
b)N!li:ola Rlı:nskl - Korsako! 
İapanyol Kaprlççlosu (Pi). 
Dans mll7.11!l (Pi). 
B:ı7. cscrletl (Nubar Tekyay 
- Ercllmcııt Batanay). 
Haftanın ı;ırogrsmı. 

Nimet Ergüder. 
cnz saati (PJ). 
Şarkılar {Özel PJAk). 
ArtVan Dıı.mme Kenteti lPI). 
Recep Dlrglt. 
Loa Panchos TrlOS\ı (P.l), 
Kadınlar tuıı htıreu. 
Kayıp mektuplan. 
Gôçmez Kardeşler. 
Fehmi Eı;c ve Arl:adllşları. 
Piyanist Eddy NeJtek. 

18.40 0)"Ull Ho,atarı (Şükrü Tu· 
nar \'e Arkadıışlllrı ) • 

19.00 Haberler. 
19.15 Zeki :ı.ıurcn. 
rn.45 Viyolonist .Necip AJk ın. 
20.00 Saz eserleri (Hediye Ötüı;en 

ve Arkııdaşlan). 
20.15 Radyo ı;a:r.t'teS1. 
20.30 Kı.s:ı ı;chlr haberleri. 
20.3S Beyaz Perdeden mlız:lk (Pl) 
20.SO Üniversite postası. 
21.0Q Mefharet Yıldınm. 
21 .20 Dinleyici tstcklrrl •Hant Da 

tı mOzl~h. 
22.00 Afife EdlbOı}lu. 

22.JO Operet dOD)'asından (Pi). 
22.45 Haberler. 
23.00 Kambiyo boru. ve program· 

tar. 
23.07 Karı,ık hafif Ç11kıl11r danı ve 

caıı mUzlil (Pi). 
24.00 Kapanış. 

iZMi R 
14.58 Açılış \'C program. 
15.00 Tllrkülrr. 
15.30 iıaria sonu konseri a) Ros· 

sini: •Semlramlde• u,·ertll• 
rü b) Hcrbert: İrlanda nap
sod1s1 (Pi), 

16.00 Küçük dlnleylcllerıe başbasa. 
18.4.5 Başlıca programların t.akdl· 

mı. 
I8.SO Radyo kadınlnr f11sl1. 
17.35 Pl,.ano ile Ne/eli melodiler 

(Pi). 
17.45 Radyo }'Urt tUrlı:O\crl korosu. 
18.15 Ollçmez kard~ler ve 1''crlhL\ 

!J">•...,..11 ııôylUNr ( Ö:-.el I'l) • 

18.'lO NIYazl Eıden orkeatresındnn 
dana mozııtı ve dans prkı· 
Jarı. 

19 00 Haberler. 
19 ıs Radyo - ı:por 
l!I.~ İkl mambo <Pi). 
19 .:ıo Şarkılar. 
20.00 cumartc~l aohb~tl. 
20.10 Şehlrdtn küçllk haberler. 
20. 15 Radyo ı;ıızott'SI. 
20.30 Dlnlcylclnln santl (Hafif B:ı· 

ti l'e Türk ı:n\Jl\kl$l ıstc.-klu1) 
21.45 Borsa ve )"arınkl proı:;rowl:ı• 
21.50 Şr.rkılardan blr demet. 
22 30 'l"'a)'lnın ıouu. 

DALGA 
UZUNLUKLARI 

Cl\letre Olaraı.) 

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

1t (100 kw) ... ... 344 
• (50 kw) ...... 271 

Baden - Baden (70 kw) 295 
Berlin Ria.s (300 kw) 303 
Frankfurt (100 kw) 505,9 

{10 lcw) 48,47 
JJaınburg (100 kw) 308,9 

it 47.81 - 41.15 25.44 
.Müniclı (100 kw) ...... 375 
Stuttgart (100 lcw) ...... 523 

• (10 kw) ...... 49:75

1 

DENİZı\ŞIDI 

A vusiuk~A4 -
25

·
0 

Viyana I .....• 48.78 • 2.5.48 

R. W. R 1 Viyana '100 kw) ...... 397.4 
» (100 kw) ...... 388 

BELÇİKA 
Brüksel I O!lO kw) ... 483.9 
Brüksel II 050 kw) ..• 324 

DANİMARKA 
Kopenhag T C150 kw) 1224 

a (150 kw) 49.50 
Kope:'lh .. g il (60 kw) 282,8 

FRANSA 
PARİS - İ!'HER 
Allouis (250 kw) ...... 1829 
Nice I (60 kw) .....•.•• 193 
NATİOXAI, 
Paris 1 (100 kw) ...... 347 
Bordeaux (100 kw) ..• 249 
l\larsclllc (100 kw) ...• 422 
Strasbourg (100 kw ) ... 33S 
PARiSiEN 
Paris (100 kw) ......... 280 
I.illc (100 kw) ......... 218 
Limoges (100 kw) ...... 379 
Lyon (100 kw) ......... 498 
Rennes (100 kw) ...... 445 
Slrasbourg (150 kw) ... 258 
Toulouse 'ooo kw) ... 318 

HOLLANDA 
Hilversuın I ( 120 kw) 402 1 

JNGİLmT~~~20 kw) 200 

n. n. c~ 
Saat Dalga uzunluğu 

6.30 - 8.15 ......... 48.43 1 
6.30 - 8.15 ......... 41.49 
630 - 8.15 ......... 3188 
6.30 - 8.15 .. . •• .... 24.80 

12.30 - 17.30 .. ....... 13.97 
12.30 - ıs.ıs ......... 19.82 
12.30 - 19.30 ......... ]6.84 
12.30 - 22.15 ......... 19.85 
18.00 - 23.00 ......... 25.12 
20.00 - 23.00 •• . .. .... 40.98 
20.00 - 23.00 ......... 31 .88 

İSPANYA 
:\ATİOXAJ. 
Madrid (120 kw) •.... .'407,1 

/SVEÇ 
?ıiotoıa (]50 kw) ...... 1571 
Sunds\':ıll (150 kw) ... 505,9 
Golhcnburg (150 kw) 306,l 
Hörby (100 kw) ...... 254,7 
Fnlun (100 kw) •••.•.••• 245,3 
Stockholm (55 kw) ... 388,1 

iSVİÇRE 
Schwarzcnbourg 4!1•66·31.46 
l\lontc - C<'ncrl (50 kw) 538,6 
Bcromunstcr (150 lav) 567,1 

İT ALYA 
NATİO:\'Af, 
225 k\V .................. 457,3 
150 k\V ............ , ... ,. 333,7 
205 kw ..................... 225,4 
iKİNCİ PROGRAM 
150 k\V ..................... 355 
70 kw ..................... 269 

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

LÜKSENBURG 
Lükscmburg (150 Jmr) 1293 

- n (150 kw) 208.6 

MONAKO 
Monte - Cnrlo (150 kw) 205 
'Monte - Carlo (25 kw) 49,71 
Monte - Cnrlo (25 kw) 40.82 

NORVEÇ 
Os'o (100 kw) 

(100 kw) 
• C60 kw) ......... l 
• cıo k\\) ........• 1 e .... :.•" ,""""U" = ~· .• ;....::· ' 1 ""·· ' • 1 • .,,,,, "'" )J m ••••• l cı•u;.;11 ... ~.w .n.ap:.l·'''- • U'l). I'. ~ rıı· •i I' ('~11'• • *** -·-----·--·· . -----··. --r- - • 

~ 
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• 1954 ----------------------------------------- VATAN 

Hazırlıyan: Fasih İNAL 

E. P. U. dan yapılacak ithalatta fiat 
kontrolüne tabi maddeler 

E P.U dışındaki mcm'ek ti d . 
rin fıat kontroluna tabi tutul~ eğr en ı~al edı ecek maddele-

E p u u u malumdur 
· · · ~a dahıl mem.eket ere a · 

da fıat kontra una tabı tu• 1 ıt madde erden bazılarının 
o an madde'erın tarıfc ·~ ~a~ı gerektıği için kontro'a tabi 
bıldırı~ oruz: \ c ıs atistık numara arı ı e isımlcrinl 

72, 73/183· 185 191 1 
DB/342 343 344 34'5 ~ı • 93 fşlenılmiş ~a \e kuru derı er 

- • · " erınos ,. t • 6 ça~ 440/1447 
1 

e $eY) o • 211/651 kakao. 213/ 
• a, 448 kauçuk ha t nıız enmış. Si0/2031 kur u m, emız enmemiş \e te-

ka a~' 98/342, 343 344 n, 574/2045 tutya (çinko), 577/2059 
rannıış J.ıtten ar~ı ık k:erınos. \e §e\yot, kirli~ ~ıkanmı ta. 
Ye\ ı gubreler 102/365 3: bez JUt mensucat, 71/175, 176 kim· 
<! en 'e kı da~ ip ik lO G~ 367, 368. 369. 370 her ne\·i yün
" clmi5 her nevi . , 3/3 ' ~ m~fredat fü.ern satı acak . ha'c 
ibrişim, 223/678 ~ unk 'e kı ıplığı, 128/445 sun'i ipekten ip lk 

28 se er pancarı tohu 227 ' 
1/875 877 878 ki mu, /703 kakao yal!ı 

(hanı, t~z, k~lçc ı~:~n P .~olu ıle ede edi'en p ô. tik madde e;. 
282/887 kAğıt h ' ~nprak, çubuk, seıit, boru ve ip ik'cr) 

8 
amuru içi,n odun 284/947 

çam (maden dıreğ· . ' çam (müden•er), 
955 köknar ]adın (bi ı ı~ın), 950 ç:ım (biçi'miş \'e yarı'mış) 
ip ık \c bun nr a ta ~ı ~~ş \e)a y:ırılmış), 288/979 -ağaç, yun'. 
aır ınamu at 979 S )Ongalardan malzemeyi in ai)e \'e 

se lu oz, 1070, 107; :!aç cı~·afından_ ~evha ve pli'iklar, 323/1069 
ın:ıtban knğıdı 366/l ı::•l~k ambalaJ kağıdı. 328/1076. 10i7 
Pamuk ipllQi 'ka ' 170• 1173• lli4. 1115, 1176. lli6 a 
1193, 1199 1200 arsız )a ın kat, 3i0/1193, 1194 119" 119~ 

• pamuk · "ğ' • u, ı, 
l2~ Pamuk ip ığı mUCre~P: ·.~ veya m~r ~nze, 371/1201, 1202. 
ip ık:er 409/1379 1 a uzere atı abılecek hale getiri'mi· 
13 

' a s sal \C' di"e a . f . ~ 
• 90, 1391, 1392, 

1395
. 

139 
~ ~. ga\ ? .. asılcsi elyafı, 412/1388 

re, 469/1531 çime t 6 ıplık er Jutten, ketenden ve sai· 
ÇU\al, 483/1587 i~lo, 481/1576 ateş tu~ ası. 417/1408 jütten 
d t re im ı ve r:nk i '~d;~~scıenden diı-cme'ik tuğla mutearl
'a rı. 519/1718. 1719 '1"2 ~35, 1636, 1637 adi nenc·ere cam· 
ad i eri, 520/1723 1~24' 10, 1 •22 ha ıs celik ve husu ı çelik' er 
'e~ a çe ık 523/İ 740 i 725, 1726, 1 i28, 1729 her nevi demir 
1758, l75g 17GO d ' . 741, 1744, 1745. 1745, 1747, 1756 1757 
1 nde beya~ teneke e:ıı;/;7eD çelik levhalar, 523/1761 'ev~a ha~ 
tan, demir \'e çe ;kten k 1,_ 1792. 1793. 1794, 1796, 1797 font· 
Jne' her çe ıt çatı mı ırık boru, 531/1808 insaatta müsta-
nıe•, ke ılml& zımb çatılmamış aksam, betonlarda mü ta· 
ukredUme~e~ sair ~:nmı. saç 'evha ar. ebni~e Ye saire için 
demir çivi. 53311815 d~~ı!t, .~

32/l810, 1~11, 1812, 1813. 1814 
somun pul arı 558/196'> \ıda, 1816 cn·ata, 1817 somun \C 

569/2021 a uın'inJ um "' 1964, 1966 bakır tel ve kablolar 
o 'evha, 710 • 85112~;~a, yap~ak \e varaklar, 574/2051 çin~ 

tıbbıye, - 329a ecsamı kimye,·iyc ve eC'lnyı 

Fiaf kontrolü icin 
apılacak mua.mele 

Fı'~! kontro U için Tıcaret 0-
~ apı ması gereken mü 

ca:ıt fo 1 • 
z rma ıte ını bı dırı) o-

Tıç et Od 
ırı mış nı~t~ ~ r Jıl\'.dan tab 

ez Ba k u ı ~kçc; Mcr-
kkı ~ a ının fırm:l\ a tııhsi 
J nn a ~aıdı ı mektup, uç 
P~a • )ok 3 hır orıJm, 1 ıkı 
tl • pı oforma fatura· (Su· 
erın bır ad t • 
a 'e . c ı GO kuruslıık 

ır) lthf\~manın ımz:ısına tnbi
a 'ıs . a lçı \'c ihrac:ıtçı fo-
ra s mı olmayan proforma :fn-
ın .~~etı; her proforma fatura 
anı:a: adet 60 kurus'uk pul; 
ra'ar uir~yn alt proforma fa. 

çın numune· (g kl' 
ıkatı mill k • ere ı 

a ı ı ea ıp her profor-
~r~!~ıra harç H'rilecektir.) 
ıl fatura tasdik edilır 
r:1İ~a mucdra~aat numara arına 

. n ı ecektır. İlıin edi-
n müracaat sahip'c . . • 
bilind rı, ımza mu 

i .e. Icrkez Bankası mektu 
a c ıkı adet tasdik 1 profor· 

fatura~ ı alacaklardır Fatu 
arın bi . I . • 

ığeri . rı . Merkez Bankasın:ı, 
ktır. ıse gumruğe ibraz edi.c-

Pamuklular hakkında 
. bir şayia 
l talya'd · ukıu an ıthal olunacak pa-

mensucatın be"· b a ar eli 
1 

.. ı azı fır· 
:ıasad h le yapılacağı haberi 
r B a oşnutsuıluk )aratmı 
. biru nıcvz~da Hgılı makam•a: 
dır ifok1· şıkiıyct.cr ~ apılmak

. gı ı'er 952 yılında "apı 
n an a~ma g ğ" " • 
ıthal ·ol ere ıncc memleke-

t i 1 unan pamuklu mensu-
1 d~ğ~ ~~aynı sistemın tatbik 

Urd ını atırlatarak bunun do 
ek~d~ !kotu neticeleri belirt

r er. - ·· ~l~~llfl LLı. GOr.E." -. ı.n 
t>un Kambiyo B iÖren t.ııb orcuıoda muame-

DIŞ MEMLEKETLERDEN 
GELEN TEKLiFLER 

iı Tigrt"., 
'\'ia Ri,orgimento G 
Pado\8 - IT\LY 
Et, sucuk, a'am kc mek ıçın 

makına \C bunları muhafaza 
etnıek. itın fırlgorfüJ- 't<:sısaj. t k. 
ıf ed9a e ilg11Urıt t~ml\ 

geçmek 1 ti:ıol-.. :Ka'ta 0 Tic™t 
Oda andadır. 

Shantilal c. 'f P.hla. 
il • ;3 .ı\pollu Stı tel 
Uonıbay ı - l;'l;DI.\ 
Dıe e' motör'er'e muhte!iC di

ğer m:ıkineler teklif ediyorlar. 
Alilkadarların kendi'eri ile te
mas etmclerıni istiyorlar. 

Dharaındas and Tirthdas. 
38. Pıcket .Road :?nd l'loor 
Romb:ı} 2 - ı~nıA 
Hint pamuklu mensucatı fi l· 

dı ı. pirinç \'e tahta, hedi;·c,ik 
C'şya 'c gümüş te'kAri i5 cme:er 
yalancı müce,•herat, kemer, ka: 
dın çantası \'esaire teklif ediyor. 
ar. 
Khım Ra\dar 
• arayloy, 

0

Babadağ 
Fc\-zipa a • Iahalle i 
Manganez, kükürtle karışık as 

falıt. bakır, pirit. hematit, min· 
~ atıt, cevherli demir maJci1i 
me\cut olup i'gili madencllerle 
temasa g~mek istiyor. 

Stanall'heın 1nr. 
350 !\ladison AH>nue 
~ew l'or.k 17 - u.s.A. 
Mensucat, klm~e\'i madde'cri 

ile aliıkadar ima'ltçılar a temas 
etmek istiyorlar . 

The Xation:ıl Export • Jmport 
Co. Ltd .. 
296 Razargate . lreei Fort. 
Bombay 1 - l:\DIA 
Kına ~ aprağı ve tozu, avakka

bı. artistik el çanta•arı d~hli he 
dıye ik eşy:ı \'e karabiber:e ba· 
harat teklif edi) or'ar. 

IIlt. F. Pollock and Co. CU.K.l 
, d, 

Pinners Hail 

BORSA 
ı ı. llorsa,ının 6.~ .!ll l rı~atl;arı 

ı ~tcrlln 784.00-784 oo 
ıoo Dolar 280.110·280 so 
IUO Lt.re' 44.80-44.80 
ıoo İnlçre Franı:ı 84.03~4.03 
ıoo f'lortn 3 68..40-73.68.40 
ıoo Drahmi 9.334-9.334 
100 Ccke>!louk :ıı:ur. s.so- s.so 
ıoo tntçre ~ur. 54 12.S0-54.12.50 

er. 7 rAIZLI T \RViLLF.R 
ıı::~ıı \:\! n : TAU\'h.lT 

Sn·aa • Erzurum I 20.85 
Slnı • Enurum 2·7 21.00 
llMı Demlıjoıu ı 21.75 
ID4ı Demlr;olu 11 2ı 11.5 
1941 Demlryolıı nı 22.20 
Milli .Müdafaa I 22.10 
Mlllı MUdafaa 11 21.30 
M1llı .Mlıdafaa ııı 21.65 
Milli Müdafaa iV 2ı 7.5 
Ziraat Bankaaı ı 2ı.2.5 
Ziraat Bankuı IJ ıo7.00 

r. 11 F.\t~ı . 1 'J:Aff\'iLLEıt 
ıo.tı Dtmlryoıu vı ıo3.70 
Kalkınma ı ~03.~0 

Kalkınma u l00.7a 
ıtalkı)lm& III 103.40 
1948 ıstıkrazı ı 104.00 
1948 TabT111 J1 104 00 
1949 Tabl·Ul !Ol ~.5 
~ ll tAlZLI TAU\'lLLER 

1948 :ikramiyeli 22 00 
~amıyeıı MUdafaa 23.80 
Iıtr. 1941 D. Tolu JV 108.00 
ikr. 1941 D. Tolu V 100.00 
1033 Ta'ln-111 100 50 
ıosı Tahrtll 100.20 
Ziraat Bankası ın ıoJ.7.5 
Zlraat Bankası IV 103.10 
Ziraat Bankası 103.50 

BA.'-K.A nlssELERl 
T.C. Merkez Bankası 2.SS.50 
Garanti Banka•ı H . 128.00 
Obllgasron And. l·II 1110.00 
Osmanlı Baııka.sl ı ıo oo 
Türk Kredi 128.SO 
Sana.rı Kaıtı:ınma 8. 100.00 
iş B:ı.nkuı R. S3.SO 
Yapı Te Kr,,dl Bankası N. 18.SO 
Akbanlt T.A.0. 1320.00 
TUrk Ticaret Bantu1 630 
Arslan Çimento 43.00 
Şark De~lrınenıerı 39.30 
ı•uıts UOltEASl ALTI~ FlYA't:l 
il> kilo altın 420.000 rn. 
(1 J Dolar 36S FR. 

SERUEST PİYAS~DA DÖ\'IZLRR 
Ttırklsch·Account 1585·1500 
Fransı.r.: Fr. (63) 100 
Dolar Erekti! SSS-590 
Dolar N.Y. Amuıtan 5'J4·S'5 
Ster1ın E.!rk'l! 1500·1520 
isvı~re Franı;ı 139-143 

ERBE. l' ALTl;); rıl'Hl,Altl 

~ t ~00-5525 
Hamit •a 00-48.25 
Ouldeu 46.10·46.15 
\'ahi~ 45.2.5-40.SO 
A~.n 46.23-46 50 
l nglllz llraaı 58.8.5-68.n 
Napolyon 44.25·« 50 
:S. Ho;:oz 44.2~·44.liO 

IH; ı .~ E ll.Cı!-1 Fil'A'IL\RI 
Desuso 707-70:> 
Mekalko 720-72S 
St11ndart '10C·ı07 
Ktıl~f' 106-iOi 
Y~rll 706·'i07 

K !" I' 81''>iBlRLhtLER 
Cumhur!Jet Ata, 2i0.li0·242.li0 

~: mo tuok ~FE 1 
106 Old Broad Slrrrt 
ı .o~no:\' K c. '.! . 
Madenler \'e meta''<'r"e a'iika· 

dar olduğundan ınaclenci'erimı1-
lc tem:ı~a g<'çmek i-tiyor. 

-'lat rinn. 
5 Gt. St. 'fhomas .\po~tle 
I .O~DO~ E. C'. 4. 
Hububat, tiitün, pamuk, ku. u 

meyve. ya~lı tohum ihracal~ı a. 
rımızla alAkadardır. 

Gele and ::'\lount 1.td. 
37 Roth~child Roıtl, 
l .O:SDO:S W . 4. 
Şekerleme Ye çukaiila ithal 

etmek ıstiyorlar. 
Entore Ltd. 
36 - 37 King Strett 
I .O:\DOX 
Her türlü ihraç mallarımızla 

alfıkadadır. 
Olck on Orde and Co. 
Clh·e Lodge 
Albury. Sunrey 

'.l\leyan ba:ı \'e kökü ihracatçı-
larımız'a tema~ etmek ı~tı,·or. 

O. Elliott Ltd. • 
5 Chalk }'arm Road 
1.0:\DO-X X. W. ı. 
Lü:etaşı ithal etmek istemek-

tedir. 
Continrntal Ho-.itry Co Ltd. 
551.\ DuJı;.e Street 
l ,O:\DO'S w. 1. 
Tiftik jhracatçılarımız'a tema· 

a geı:mek Uz.ere haber bekliyor. 
l'arton Thomp on and ('o. Ltd 

uffolk llouse 
J.aurence Pountnev llill 
Cannon Street LO~DO:\ E.C.4 
Kereste tacirterinıiz' e muha-

bere etmek istiyor. 

rı "4&tıda "olllerın l:npanış flyat
YUtde ~ 

1 
il &terllm~tır : 

l'lld.an l aıııı 19~1 lstıtrnu. 100.20 
:de İs ı°'l3 1atıkraıı 100~ liradan 

Ticaı•et ve ZaJıiı•e Borsası 
n.cıan, lllıll 1948 lııtll:razı 11. 103.7Ô 

208l ti d m n ra an, 1034 Sıvas • Erzu 
ı U • VlI. 21 - llrad:ın: • 

o ı~eınıryolu J 21 75 liradan nı 
dan raı::n Milli MUdataa I. '22 lÔ 
!la • 22.30 liradan, IU 21 e:; 

n, ıv. 21 75 liradan zı . 
• U 107 11 • raat Ban 

tü;. .- racıan muamele gör· 

-o-

hracat durumu 
3 ~ısan 1954 Cumartesi gunU 
caret Odasından 'erilen Fob· 

8 787) lira dcğenndcki 4 a: 
et men.e şahadctnamcslnc n:ı. 
ran: 

cAmer.ika'ya 7806 lira dcğcrin
lR kılo av derisi: 

e :k.o&!avak~a')a 117.107 lira 
• rınde 40 ton ıç fındık· 
JSra ·ı· • 

40 t 1 c 20~984 lira değerinde 
İta?" ,3Y tıçeği küspesi; 

e 20~ ıa 352800 lira değerin· 
l&tır. ton buğday ihraç edil-

6 " 4 • 1'~4 - S.\U 
atı ıar: 

Bu day otWn Dölr.me Kllosu 28.83 
sert 
yumuşa{ 

32~ 

• :ıı.87 
Fa&qlye Krt. ~alı Cunııı 7~-

battal 
Suaam 

90.-

Cem ıç ı~ıenmit 
ıoe-

Un Ek&tra I:btıa "' 230.-
3300-

Un Elutra 3ı90-
Un orıaın 2613.-
Razmol • ıa.s 
Kepek > ıs.-
Plrlnç Btrııanl 110.-
Beyaz peynir >-atıı Ttnektll 3150.-
Dcrn peynir yarım ;a:;ıı • 2300-
Kaşar peynir yağlı Tralt)a > 400.-
lle)'ll peynir tam ratlı Te. 3700.-
Zcytlnyatı E.E Na. Tenekeli > 285.-
Zeytınr~ı E. Na. 272.-
zenmr•aı I. Y. Na. • 2112.-
Paınukl•Rı Ra. • 230.-
Ketenl&tı 
Paınuıtyatı Ra 

205.-
\'ita • Çıplak 218.-

Sana 270.-

Turratı • 21111.-

Keçı kılı kırkım 
230.-

Korun duısı :ra Toıa 
270.-

Korun derW raş • 400.-

Tav n dertaı adcdl • 440.-

Sansar c1erııı ı;lftl 
70.-

Keç1. c1tml T. K 12000.-

Kuzu c1el'Uı T . .ıı:. 
Kaaap • 170.-

Ko,.Un dvaı T. J;: 
.. 2SS ..... 

S~ı: c1eru1 aaıamun • .. 17S-.. 150.-
Malnk dtrl&1 uıaınun .. .. 140.-

211.20 Kuruş 

33~ 

• 
• 

323.-
3850.-
3300.-
:ıaso-

19.S > -.-
3300-

• 
470-

3750.-
290.-
:Z7S-
2115.-

~ 

300.-

-.-
-.--.-

- 20000--.- > -.-
210.- .. 

j_s_P_O_R__.I 

Yaşlı kız 

Hilmi \'tlcebafan hazırladığı 
Partiler Edebiyatımızı belirten lllı. eı.er: 

Y A R 1 N Ç 1 K 1 Y O R. 

Sabahattin Kudret AKSAL 

Genç milli 
Takım dün 
Almanya' ya gitti Ş ehır Tıyatro,,unun Eminönü 

bölUmünde Jaques De· 
ul'in Y:ışh Kız adlı pb esi OY· 
nanmaya baş.adı. .\ynı vaza
rın bir ba~ka oyununu, B~ Ak 
am Semerkantta'yı me\'Slmin 

ikinci e erı olaı·ak Dram !XilU· 
mündc seyretmiştik. Bô~ !ere 
aynı ti)atro mevsimi içinde 
i~inci eseri sahneye kona:ı. 
hır ay kadar önce de memle
ketimizi zb aret etmi~ bu'u
nan Jaque De\·aı tıvatro se
vcrlerimiz için pek yabancı sa 
yılmasa gerektir. 

Jaques De\·al'in öbür ovun. 
ları gibi Yaşlı Kız da gii~ünü 
belir.! bir teknikte, hiraz da 

duygululuktan almak lstc\'en bir 
oyun. Yaslı Kız'ın. tinİtronun 
bi'incn temel kaide:<'rlne uyan 
b~r. tekniği \'nr. Aşa~ı yukarı 
bırıncl perdede karaktcrler:n 
ortaya atılarak, konuşmalarla 
geliştirildiğini, az sonra du o
) unun düğıim noktcı:.ına ge ın 
diğini. bitiminde de bu du~~
miln rahatlıkla çözüldüğünü"' gö 
rüyoruz. Bun ar yapılırKen de 
dramatik gelişme J0uiği:ıı.z 
şeyin, konuşmalarla zamanınd:ı 
yeteri kadar ölçlilü •J'arak ,.e. 
rilmesine dikkat edilml~· Her 
§ey yer'i yerinde, 1amam. O· 
yunun kusıır:u, aksıyan yanını 
bulmak güç. Be 'ki de oyunun 
ku urlu, nksı~an yanı yok. A· 
ma oyunun değerli, ka ıcı ya
nını da bulmak iÜÇ. Belki de 
değerli, ka'ıcı bir yanı yok da 
onun için. llcr halde Jaques 
De\'al tiyatro sanatı, sadece 
tiyatro tekniğidir sanıyor. 

Burada Güzel Sanatlar Aka
demisinde uzun ~·1ııar hocalık 
elmiş olan Leopo d Levy'nin 
yı'larra önC'e dinlediğim bir 
konferansında anlattığı bir hi· 
kAyeyi tekrarlamak fsth·orum. 
O konuşmasını şö~le bi~ hikA· 
yey'c bltirmi ti. Levy. 

«Bır gün yemekte önümüze 
çorba gelmişti. Bir kasık 

alınca, corba)ı tatsız bulan an. 
nem yenıck işımizi de üzerine 
a'an ihtı~ ar hi7.ınetçlmiıı çağıı· 
dı. Madnme dedi, ne kadar koy 
dunuz bunun yağını. Hiuııetçı 
'erdıği karşı ıkta annemin de 
u~ gun bu duğu bir miktar "ÖY 
'edı. Bu kere annem başka bir 
orıı~ a geçti. Ya tuzunu. dedi. 

hte Jaques De\·al'in bu ovu· 
nu da öy:e. Belki bütUn ö'~li
eri ) erınde ama. alıp götUr
milyor .e~ ircisini. Ö'ı;Uleriıı 
dışında, ustünde bir ha\·ası 
;}Ok. 

yaşlı Kıı b.r melodram de-
~il. Bir \ •odvil de değil. 

Bö~ lece seyirci ini hazla e 'em 
gibi tiyatronun iki zıt ucundan 
yakalamadığına ~öre düşündü 
rllcU bir yanı olması, iyi çizil
miş, kola)ea unutu'nmıyacak 
tipler .karakter'er ortaya koy
ma ı gerekmez miydi? 

Yaşlı Kız ~ücünü biraz da 
duyguluıur<tnn almak istiyen 
bir O) un dedim. Gerçekten de 
öyle. Oyunun biricik teması 
yaş ı bir kızın bir çocuk sahibi 
o.mayı di'emc i. Bu dileğini 
gerçek e tirebilmek için tUr!ü 
fedakiırlığı göze a:ması. A:nı 
bir ha)li ya\'an anıatılmı~. 

Konusu §(İ\ le: Bir karı koca 
\'ar. Lucien Gah·asier'y:e Alice 
Ga'\•asier. Bun:arın Christiane 
adlı, serbest yctişml . şımarık 
ça kız'arının çocuğu olacak. A· 
ma bir skandal'in ön'enmesi 
gerek. Kumlan bir dilzcnle ço 
cuk, yaşlı bir kız olan müreb
biyesiyle birlikte gittiği b:ıba 
C\'inden uz:ık bir yerde doğar. 
Ama işin aslını bilip te şan
taj yapmak istiyen:er \'ardır 
arada. Yaşlı kız. :ııademoise!le , 
istenen parayı vererek şantaj 
cıları :.usturur. Çocul!u kendi$! 
a·ır. isin bu yo:a dökülmesin· 
den, doyamadığı genç kıılığını 
~eni baştan ~·ar.ıyacağı ıçın, 
Christiane memnundur. Baba
sının olan bitenden haberi bi
le o mamıştır. 

Gtiler yüzlü, tela çı. biraz 
bön bir avukat tipi olan Luci
en Galvasier'yi Sami Ayanoğ
lu hay f mübalAgn'ı jest'er \'e 
tonlnrla o~ nadı. Bu O)"Un tarzı 
nın Lucicn Ga:\'asier tlpiM 
uygun o madığı kadar oyunun 
gidişine, temposuna da uyma
dı~ını s:ını~ orıım. Denilebilir 
ki gerçeğe daha uygun bir kom 
pozisyon arasaydı, daha iyi o· 
!urdu. 

10 :'\i<:anda A 'manyada ba . 
!ayacak Dün~ a Gene takımlar 
futbol turnuvasında memleke
timizi temsil edecek olan Genç 
mil'l takımımız dün saat 14.30 
da bir K'm uçağilc Frankfurt'a 
hareket etmiştir. 

Futbol Fedcras)onu u.m:nıı 
kitibi Muhtar l'ygur'un b:ııc
kantığındakf kafılc 18 futbo'· 
cu. antrenör Cihat Arman, i'i:.. 
reci lstanbul Futbol Ajanı S<'· 
dat Taylan Ye :'ılerkez lla';\cm 
Komitesinden Bacan Örengli:1. 
den müteşekkildir. 

T:ıkımı teşkil eden o~·unCU· 
lar şunlardır: 

Varol Ürkmez, Yüksel Aı. 
kan, Tayyar Cavcav, .i\ihat Ça 
pa:ar, Giln;ör Tetik, Ergun 
Ercins. Erol Topoyan, Coşkun 
Dağlıol\u, ~IeUn Oktay, Yıldı. 
rak Das, Ahmet Deni?.. All 
Saydan, Aydın Gemili, Necdet 
Elmasoğlu, Erdoğan Gorkan, 
Orhan Erkmcn. Güngör Sal· 
man ve Şerı?f Has. 
Takımımız ilk maçını 11 '.:1:1· 

. anda Bonn'da Belçika ile ~ a
pacaktır. 

Askeri Güçler futbol 
maçları 

A~keri Güı;'er arasında blr· 
kac ,undenberi de\'am eden 
futbol karşıla~malarında a~ağı
daki netice'.er alınmıştır: 

65 inci Tümen • 3. Kor. Bağ 
lı Birliklerine 5·1 

2. Kor - L. Suvari Tümeni
ne hükmen 

Ölçme - Ula~tırmaya hük
men 

23. Tilmen • 66 ncı Tümene 
4·2 

Orhaniye Ağ. Bk. • Su\·ari 
Ok. 4.3 

3. Zh. Tug. - 61. inci Tüme
r.e hükmen 
ga:ip ~elmlşlerdir. 

• 
Milli maçta Belçika; 
Hollanda'yı yendi 

140 yıldanberi Tilrkiyede kurulan siyasi partilerin ta· 
rihi, mizah \'e karikatUr il tadlarımızın, genç sanatkarları
mızın göriişli~ le, siyasi partilerimizin ~arattığı neşeli hava· 
nın akisleri. Renk'i bir kapak içinde 106 karikatür, 23 ~iir, 
32 fıkra Ye hikaye bir arada. Fiatı 1 Lira 

İnkılap Kit:ıbevi 

ICı$a !Ianlaı· 
ı a:r ""' 111• ıe r. ı.. - u eh ız.M r . ı.. - s ırUJı s T. ı.. <O• u

" m"""" farı. b•h•r lrf'llmf' fcln htr rllıı ı ınıruş alınır.> - MUTEFER il IK DOKTOTlLAR 
DOKTOR ÇlPRU1 - Cilt. ~aç. O~'Ol\IOBJL PAZAKJ -~Otom?• 
Zilhrev1 .M ilteha ssısı Beyoğlu , bıl alınır satılır. Tel: ~.2ı35. Tak 
Posta Soltalı: fe leCon · 43353 1 sıı~ Yenışeblr Sert.et Omer 31 

-~ -- -
Dr. ABhlELE& - Cilt n :lilb· 
revt hasta lıklar MQtehassısı 
Beyo~ıu. t stikllı Cad.. 407. reı 
41406 

. · EMLAIC 

SATIUK OTOllOBİL - Husu. 
side kullanılmıs HILL!\IA..~ 951 
modeli otomobil satılıktır. Te
lefon: 36/595. 

Alice Ga'' asier işin derlni
ııe gitmiyen. her .e~ den önce 
giyimine. ii üne düşkün bir 
k:ıdındı. Bu ro'de :'\czihe Be· 
cerikli, i,lcnmış bir tip ortaya 

An\'ers. 6 (T.H.A.) - Bel
çika ve Hollanda takımları a
rasında yapılan milli futbo 
karşı'asma::.ında Be:çika raki· 
bini 4·0 ma~'iıp etmcğe 
vaffak o'mu~tur. 

AR~A '\'l'TKÖY'de yeni apartı· 
man. tam konfor \'azlık. kıslı.k, 

mu· möbleli. möblcsız. Tel. 36-167. 

isTiBAH ç.\l'tI \ŞIR r.\BRİ· 
KASI - Çama~ırlarınııı yıkar 
iıtu er. Adrcsinızc e:etirir. 

Feriköy 81268. 

atmamak·a beraber a.ağı yu· Desportes bugün 
karı ak amadı. Samiye Hün 
kendisinden beklenenı Yererek Adolet'le kar,ılo,ıyor 
l\lademoıselle'ın o i~nden pa- Şehrimizde bu'unan Brez.I'ya 

SUADİ\'EDE TELEl"Ol"iLU -
müstakıl bir ev mö!:ıicll 'e~ e 
möble ıı kiralıktır. 

Müracaat: 52603. 

'fE RCC~r. - in~ilızceden, Al
mancadan Turkçcye. muracaat: 
ELEKTROCİN Harbı) e Tel. 
87735. 

Hıunetçi gene. annemin de 
'kabul etliği bir ö ç ü söyledi. 
\nn<'m artJk bo~ una s9ru) or
du. Atcyte ne kadar kaldı? 
.SU) unu zamanında koydunuz 
mu? .r\nnenı ne orsa hiıınct
çimlz u)gun ü'.çii'eı· ,(ı~liı~oı·
dıı. Çorb:ının butlin ö:~·ülcri 
taıııclı. u u'iıncr. de pi§irilıniş 
ti. O ha de neden tııtsıLdı?» 

zaı·Iık ı, arı çeken, katı ha ini takım'arından De portes: Bu-
' erdi. Christiııne'da .Nedret gi.in üçünci.ı maçını Ada'et'le I 1 I L .. 1 rıburnunuıı ııdeec heves- ~aparaktır. st. v. Aınırliği nden Verilen Askeri 
!l'rinin peşinden gıdeıı. ~er ~er Saat 16 ela Do nıabahçc Sta K ı taat llônları 
du,gulu. ımnrık genç kız ti· dında ~:ıpılacak o an bu kar· -----------------------Dl~ arbakır füı\•a Garnızonu E'ektrık onarımı kapalı zarfa 

yaptı:"ı araktır. Ke~ir tutarı 23114,24 lira, geçici teminatı 
1733,57 liradır. İha'ec:i 28/ı 'isan/954 Çarşamba ant 13 de Di
yarbakır As. Sa. Al. Ko. <la yapılacaktır. SnrtnamesI komls· 
yonda Ye ö[;leden C\ ve! Ankaı·a. İsl. Lv. ;.. ı an kısmında gö. 
rü'Ur. Teklif mektuplarının iha e saatinden bir saat e\'Yeline 
kadar komisyona \'erilmesi. Postadaki gecikme kabul edilmez. 

pinı daha be irli o'ar:ık \er- ;-ıla-mayı Su,hi Garan idare 
nıe i beklenirdi. Saltuk Kap :ın edecektir. 

Lcopolıl Le\'Y hikayeyi anlat 
tıktan sonra nıe,rlesini. aı;ağı 
yukarı öyle ortaya koymuş
tu. Tıpkı bır ) emekte o'duğu 
gibi sanat eserinde de ölçU'e-

gı bir §l'Ye değer \'erıniyen, ------------
eğlence, macera diişkünü gen 
ci, :llaurıce 'i, ses tonlarını h'i 
kullanarak O) nadı. 

rin ~erinde, bilinen kaide :>re s ahneye konuşa ge'ince; ben 
u~gun o m:ı ı pek önemli de- başarı'ı bır mizansen e, 
ğildir. Ölçu:crın dışında, iisHl'l zayıf bir metinden de, tiyatro 
de bir ey, bir ha\·a bir !:ıii) u tadı verebılecek bir oyun çıka. 
vardır. Sanatçının bulmak ıo- rı abileceğine inanı~ orum. Ya~ 
runda o duğ!.:u~da::.....:o:.:d:.::u::.r·:...----.;:;lı:..:Kııda bu yoktur. . 

lstanbul Teknik Universitesi 

Bir taksi a~aca bindirdi 

Bakırköye gitmekte olan Hü
seyin Küçük idaresindekt 13621 
plAkalı taksi Plljlar me\ kllnden 
gererken ağara çarpmıştır. Çarp 
ma neticesinde takside bulunan 
yolculardan l\"aıım Çakmak lle 
Kadir ağır urette yaralanmış. 
tardır. Yara'ılar hastahanevc kal 
dırılmış, tahkikata başlanmıştır. 

Denize uçan mexboha 

Rektörlüg"' ünden Hereke <Hususl) - Beledh e 
nin deniz kenarında yaptırmak. 

(950 - 4161) 

• 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 

Bo~aıiçinde Ortaköy maha'"eslnln Sair Necati sokağında 
encski 28. yeni taj 56.SS kapı 36 ada 25 parsel san'ı 105.60 
metre kare kazir twin tamamı muhammen kıymeti (6140) :ira 
(14) kuru$ muvakkat teminat (461) lira. Dos: 3682 

1 - Üni\ ersitemize bağlı olarak açılarak tl'knik okulu- ta o:duğu ve natamam \'BZİ· 
nun in.aat, mimarlık. makine ve elektrik ubelerine oı;:renci yette olan mezbaha binasının d.. tLkUdar Selamiali mnhal'c5inin eski Parmaklı Bakkal ye. 
ada) ı kaydına 30 mart 954 salı giınünden itibaren ba~lana- niz istikameti tarafı denize uç· nl Bakka' Arleın sokağında eski 6 yeni 20 kapı ~a\'1:1 104 57 
<·ak \C JO niı.an 954 cumartesi günü saat 13.00 de kayıtlara :.on mu~tur. Aldığımız malumata :ö metre 'kare arsanın tııınamı muhammen kırmeti (1582) lira 
veri'ecektir. re bu uçma hAdlse i inşaat hata (80) kuru~ mm•akkııl teminat (118) lira (71) kuru~, Dos: 4~51 

2 - Okula eıı az lise 3. 51 nıfa geçme hakkını kazanmıs sındıın ileri gelmiştir. Yukarıda yazıtı 2 gayrimenkul satılmak üzere .,;ık arttır· 
öğrcnr;ıerJe 5 senelik sanat enstıtilsU mezunları alınacaktır. ms)a çıkarılmı~tır. 

3 - .\ day sayısı Senatoca her şube için te:obit edilen ı mikdarı tecavüz ettiği takdirde ada) lar arasında bir sırala- ha e i 15/4/954 Per~embe gtinü saat 15 de yapılaca~ından 
m:ı ımtibanı yapılır. i leklı erin ikanıetgAh Ye~lkalarıle bidikte be:a gün 'e s:ırıt-

Fazla malünıııt almak istiyenlerin kayıt biırosuna müra- ten önce İstanbul \'akıf:ar Başmüdürluğil Mah:u:at Bürosuna 
caatları. (3710) müracaat!arı... (3810 ) 

r~;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;.:~;:;:;;;;;;.;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;.;....,_ ____ __ 

lllC\'ZU) a dönmeyelim.• 
•I'<"ki. -peki. Unutmuştum. 

f<"akat san:ı karşı olan hbleri. 
mi bilirsin. Bunları anlamış 
olduğunu umarım. Şu diinyada 
Genden başka nem \'arkİ.• 

11Bilmez olur muyum.• Yerin 
den kalkıp Shlcıayı öptU . • sen 
de l~ice takdir edersin ki; ben 
de kendine has bir takım ihti 
yaç Ye zevkleri olan bir insa· 
nımdır. Bir mesele hakkında 

iı:.tüme Yarılmadı •ı zaman çok 
daha rahat hareket edi~ or, his 
lerimı çok daha kolaylıkla a
yarlı~ ablllyorum. • 

O sırada hizmetçi Michel i
çerı girerek. madamı götürmek 
üıere Andrews'lerin oföriıniln 
geldıgıni haber Yerdi. 

•Seni çok özli~eccğim, Gu~.· 
di~tırdu .Shıcla. Hlıme~inin 
dışarı çıktığını görünce ,Git
med<'n ev\'l~l seninle bir dr!a 
daha beı·eber olmak i terim.• 
ıliye iliYe etti •Ama buna im· 
t.Iın ka'ınadı ğaliba.• 

•Bunu ben de i terdim ama 
pek vaktimiz yok.• 

Shiela bunun ilzerinc ~ işta
hını dönll,e sakl:ı.• diyerek 
Gu) 'a sarıldı. Böylere terasla 
bir müddet kucak kucağa :ıyrı
lık hasrellni daha şimdiden du 
yaraktan koklaştılar. 

Gu~. Shiela'nın kUçük tuva. 
let çantasını eline aldı: bcra· 
berce aşağıda bekleyen otomo
bile indiler. ıerdh·enlerdc 

-19-
Shiela aAz kalsın sana s!Syle-

:me) l unutuyordum.• dedi. 
ıBen burada ~ okken laıım o. 
ıur düşüncrsiyle sana posta 
ile dol~un bir çek göndermiş· 
tim.• 

.Çok anlayışlı, çok seker ka
dın~ındır.• Guy bunları s!iy
lüyo:·du ama asıl du~ guları dış 
tan :;öründü~ü kadar temiz ve 
içten gelir şekilde değildi. Hem 
Shie:a hem Lllllan'dan arzu et 
tiklerini koparmka onu bir nl'vı 
sarho~lu~a garkctıııişti. nir taş 
la iki ku~ \'urıııak mcı:eı'iC ne 
kadar ze\·kll bir eymiş. Yal. 
nız ortalığı karıştıran bir ~ty 
\'ardı, ~erçP.kle bunlnradn han 
gisinf' nit ildu~unu kendi.si 
de bilmiyordu. 

• 
Apartmanına dönünce iki 

domuz derisi \'alizini hazırladı 
Sonra portföyünü kontrol etti 
İçerideki frankların uyl5ı bir 
hayli azalmı~tı. Bu son durum 
biraz canını sıktı. Masraflar 

Li lian'a ait olmakla beraber, 
)lonte Carlo ~ibi bir ~ere cebi 
boş olarak citmek hiç jsıne 
gelmi)ordu. Shiela'nın gönder· 
diği çeki tah-il etmek için de 
Yak il ha~ 11 eeç olmustu. Tıım 
o sırııda aklına 0\H orkin'in sa 
bahle) in Amc .-ıka sc,·ahati ı 
rasında k:ıılanılmak üzere bı. 
raktığı bin dolarlık çek ı:cldi. 

Yaı.ı masasının göıündcn bı
raktığı yerden alarak ~nc:kl 
hiç kullanmak icabctmez ama.• 
di)e söylendi. eCebiındc bulun 
ması benim için a~ rı bir destek 
olur. daha ferah harekrt ede. 
bilirim. Bu parayı kullanma
sına imkan olmadığını takdır 
etmiyor değıldi. Bu hic bir su· 
ı·ette kendisine ait değil, tama 
men D\\ orkin \'e kim oldukları 
nı bilmediği arkadaş!arına ait 
bir maldı. Planlaştırdıkları ka 
çakcılık işi tamamlanmadan 
kendi 1hlsseslne metelik bile 
dUşmiyecckti. 

Kendi kendine cSırf daha ra 

!hat hareket edebileyim dl~ e 
alı)orum bunu yanıma.• diye 
bir daha tekrarladı. Bir yandan 
da bö)le bir hareket yaptığın· 
dan dola; ı kendi kendini suç. 
lu bulu)ordu. 

Şapkasını giyiyordu ki teie
Con çalrlı. Bu saatte kendisini 
kiın arıyobıllrdi. 

Tclın ucundaki ses .Merha
ba.ıı dıyordu. ·Beni hııhl'ladı· 
nıı mı'.'o 

•Kimsiniz?• 
Ses ·Haydi canım, diye de

,·am ettı. ıDün gece konuşma
dık mı, a canım efendim. Ne 
çabuk unutu~ orsunuı bö;"e 
siz.• 

Guy içi burku'araktan bunun 
kim o:duğunu anladı. Bobbie 
Falk . dedi. •Pckiı'a ne isti· 
yorsun?• 

• E\ et, ben Bobbic Fatks'ım. 
T:ınıdınız drğll mi? DUn gece 
brni ntlntac:ığınıı.ı zannediyor
dunuz ama, bugün e'lmden 
kurtulamı~ arağınızı biliyorsu
nuz. İnsan Dobble Falks ~i!:ıi 
e ki bir do~tunu atlatmağa kal 
kar mı? 

A' ahım, bu ....: gaflet, bu ne 
unutkanlık.• 

.çok uzatma da ne islediği· 
nl ô)Je.a 

• Ya\'aş SC\ gilim. Senden bir 
~ey istediğim ~ok Biraı ge. 
'ezelik etmek, eski ~iinlerl 
yadetmck istiyorum o kadar. 
Ba~ka bır şey istediğim yoı.:.ı 

<Deuı-· 'ar> 
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ihtimalleri 
CRaşı t inridtl SÖ) lİ)Orlar. Açık kalbli olmağa 

11ş.ğ nde bulundugumuz intıbaı zorladığım bu k·mseler 1950 Cle 
nı .~a 'crmıyor. bir de' rın kapandığını eni bir 

Oyle zanncdı)o um ki ı:eçim den-e ba~laclığınıızı ifadede 

VATAS' 

BULMACA 
2 3 4 ~ 6 7 1 

1 
da 
giir 
:ro~ 
Jıat 
\ i 1 

\aı· 

ralj 

::iınll sandıklar konacak. seç. müttefıktirler. E kı de\ ri tcnı 
menler gidıp oylarını atacaklar. 1 eden Halk Partilılerin 1950 
Ve her $CY olup bitecek. hm•r den onrak" tenıpO) a u~ abile 
iç n netice hakkında da bir fi- cek eri halen sup he ·ıe kar-la 
kir \Creb 1 rim amma, Halkçı ar nı~or Çünkıi aradan az bir za 
aleyhıne propa"anda yapıyor man geçmist r. Ve e!ikİ devrin 
demelerınden korkarım. :\e ya ı;derlcri hala iş ba~ındadırlıır 
pa) ım ki bu bo~ le ... Gerçi b

0

iı- Bllhas~a ya i ol mı) an çevre
tün lımıt lım'rde daimi bir lerde b r de~· ikH·n memleket 
muhaldetın her zaman iç'n can için yeni bir buhran aevre 
1ı kalab· ime ıne bal!lanmıs gıb yarataca~ı üphe \'e korku u a 
görunüyor. f'akat dört sene e\- çıkça r:örlilmektedir. Bu nokta 
"re' iklıdarı de\irmek ıcin mu- üzerınde duran kim e er' n cok 
azzam bir hareketın l"derlığ'n! luğu b lhas a dıkkatım ce1'tı. 
yapmış olan lzmirden "md· a\ Bugün Yem' paıannı'la durdu
ni hareket' beklemek bana za·- nıp garlı tliğüm Kirauı b r kö) 

Soldan Sall:a; 1 - Kuvntıı bir ı:ı· 
da olan bir mcyu. 2 - Tanık. Bır 

nota 3 - Birli. 4 - Zen;ın. 3 -
Çoban, :lamanın kısımlarından 6 -
Bir cedvet. 7 - Kadın hut.:Um1ar 
8 - A!aklarına kapanırcaaına HlAm 

rin 
Ko 
<la 
)oı 

la 
ı·n 

lama. 

man ız gibı "eliyor. E~a~en lü: 
Yutıı.rıd&n Aşall:ıra: ı - Bir baş· r.ehlr. 2 - Bir besı maddesi 3 - _ _. .... ___ .._ __ .... ....., _____ .._ ___ _ 

Halk Partısi de fazla bir ev ·- Te-tı imdılık su)u tıfuk 
beklemı)or. bir •ii pr z olabi- 1 tutuvor. ııc lıizum \ar dei!i l•· 
lir d•) Ol. İht'ma'lerin hesabı recl'~tm dedi. o anda Halk 
yapılırken uıyır \C)a kU\VE"tli Partis' il ba kanı ıle \&ptıt?ım 
dedirte?ilecek bazı hu-usların bir konu ma) ı hatırlad;m Se\'· ı 
nazarı tıbara alınması şarttır. ket Ada'ana sormu lum: 

Kamer aylarından blrl. 4 - Geniş· 
'lk' 11. •. • ~ - Bır reı '·e• 6 - :soru 

GRiPi ed ı - ll.d:llımlaı !\tın . 

Dl'\KÜ BU t :U.\C.\'\l!\ HALLİ 
"' 1<1ll.: Salla: l - Kata, J - I· 

haUl. il - Lobut. 4 - Atak. ~ - A· 
d;j,, Gali. S - Ki. Talan. 7 - Re; 

Halkçılar bunu \'apmıvorlar. sa •- İcraatını bu kadar ten· 
dece ihtımaldir dbor'ar. Han· k'd etH~ıniz bu parti diyelım 
bir mı ra \ardır- fhtımaldir ki maı?lup oldu \e iktidarı ize 
P d ahım belk' der) a tutuşa devretti Bu yarım kalmı bO· 
!•le onun ~ bı b r 5ey. zuk i leri nası düzeıteceksi-

:\lk. 8 - Kilo. 
' 

s.\L.\:'llO:\" ,\1),\ rTO''il '\ cı::\',\Z,J:sl - .\d .ınad:ıl.i ftlı uçak kaıa"na kurban giden h-
tanbul milkt' <'kili ,\\ ul.at ::-ıatamoıı ,\dallo'nun ten:ıı(' töreni dun ~ apılını~ 'e l.enılbi Şi~li 
Mu,e\İ meıarlıgındaki clıedi i~tirahalı?:ihına te\di <'dil mi tir. Bu) uk Hendelı: ~okağındaki Si
nago"'d;ı meı hum iç·in 'apı!.ın ,1\ inıle lst;uıbuldaki millrhekill~ri, İstanbul \';1füi. i~tanbul Ko· 
mut;ını, Demokrat Parti h ıe kikilatı men•uplan. Emniyet ~Jfüliirü. tanınmış arm;ıtörleı-imiı. 
şehrimizdeki mll,('\'I temaati, lı:wr bnlunmu-,ıardır. '1erhııın hakkında D.P. tı ba.,kanı :\'e<:ıni 
.\te,, ,\ \Ukaı Yorga ki Antoniade H~ llanri Son ano birer 1.onu ma ) apmı<ılardır. Kazada ölen 
Ba~bakanııt.: ) iıksek m111 aka he hr) ttl iiH~İ Baha ll:ıban'ın tenaıhi de dun lı:;ıldırılmı'ıllr. 

'u.:ıır:dan Asa{:ıya 1 - Kalpak, 
2 - Dırı . 3 - Llb~a F.J. 4 - !.hu.

1 
:1 - Yata~n 6 - 'l'alıh. 7 - Kaba· 
lal:. 6 - Kın 

Ben bu hukme nereden \"ar- niı:' 
dım. onu da izah ede' m Gel- • öyle cevap veı·ıni ti: 
d'ğımdcnberi miimkün olduğu Düzeltme e çalı aca~ız 
kadar çok kim e ile tema:. et- •- Bö) c bır ıktidar değışık 
me7re çalışıvorum Bazı ı •u ..e liğıne hazır mısınız~ 
~a bu partıden. bazı ı h;ç biı· •- Demokratlar dört ene 
part ye men up olmt\'an bu va- evvel bir ıktidarı de\ ir alma- 1 

tanda•lar bana dli•Undüklerıni ğa hazır mı)dılar" 
olması muhtemel Samsun' da 

.. . 
surpnz D.P., feragat 

Ed 1 
• • 1 Ba~ı 1 intide) 1 mekle beraber. O. P. i0.000. C 

Edl.rn". bo" ln".Sl•nde hı"r anket en erm yerme hıl'da bulunmaktadırl ar. H. P. be 50,000 iiye~i bulun· r: ur. Bunun temas cttiğını bazı 1> dugunu öylemektr.dir. 219 b:ı. 

(r.
.,, ·ı 1 ı'n"ıd") Aday tesbı"t edı"yor P. lıler çok ala~a c;ek ci bi<Zl 1 küsul' seçmenin bu hc~aba gi.ı 

ilan edılen adada.~ın lııc •011;ıaı lliikfınıet lraktörleri'r.:z nıiitaliıalarda bulundular. Ku- re 120 bini partili olduğu an-
~ iç:n çok milhinı n'an ı:az.yağın1n (Ba. 1 ı in('ıdr.) nılusundanhcri partıde hizmet •aşılmaktadır. Geri kalan yüz 

ga partılileri tatm'n ettiği ka- 200 litrclık varil·n• 42 liradan · ·· b d · "Ören b'r wt bu".,un b:ına dcd b·ın taraf-ız se•·men muhakkak 
naatine \3rdırıvor Edırne i De- 65 lira\a çıkardı Bu zammın ~unu asın )a~ın LJınum mu ur ~ ~ • · lü~ünce parti temsılcilerinın ki: l\• seçimin ncticc•ıni tayin ede 

::;1~~~:ı ~~1~~~;~~- ~ö/e~cc~~e~ ;;;1ıu~:~sıl~;1 d~,1~~ı~u ~~~·ıen~ı~: huzurunda koou-ııı.1 l:Unlerı ı· ·ı •- .u~nıokra~ Part
5
i. bu li ~e cek

1 
en e aıılı unııurdur. Den?l<'· 

ırr· lıstelcrden memnun '!Örü- r; n kur'a çek lecektır. ı e scçım ere gı erse anısun J b ir kı Samsunda ~eçimleı in 
ntıvorlar '"or. Bu ) olları hep kövliı ya. hlanlıuhla muhakkak. surette. kaybe~ecek· ı mukadderatını bu yüz bin .ta-

pacak a o halde ehırl• bu 'ol- Bu) tik seçimlerde 200 ada) ın tır. Tahmın edenm kı ın:.aflt raf ıı seçmen tay·n edecektır. 
Edırnede Ha'k Partilıler de lardan hıc l!eçme in. Su gör- o. P. ~enci merkezi tarafından partil !er. seçimler n net crsı 1950 yılında ~eçime 185 845 

altı~ı da br.llı olan ııd:ıvlardan düğunliz kövlü çocukların a•.a- gö teri eee"ı haberi bir kı un o. lizerınde müe::.·ir olacak bir li, ı cçmendcn ı i9.4i9 zu i-tırak ı 
ıkin etçi de!ıi1ler. Halkçıların ğında pabuç \'e ırt arında "Öm- P. lı eri memnun etıııemıştir. Bu tc değ ş•kl ği yoluna "idccek- etmıştir D P. 99.468. C. H. P: 
eçım ekıbinı tc•kil eden altılar lck yoktur. Ekim \ aı.·~ eti de durumdan memnun olan Demok 'erdır. ~k i halde gerek par- 73.079. :Millet Partisi 689. mlis 

İ('erı ındc merıılekPt oku~ünde kı tan donun ıMlı Bu yıl h'ç 1 t 1 k r s J k il 1 'ki , ı'm e ..... ekıı· G"nera' Şahap b' k" ıa b .. d. d' rallar ı c, ı:clecek nıcclı:.tekı mi I • gere ·se par ıs;z : a!'ı ı~n u ta ·ı er 5936 oy almışlardır. 
... , ır ·o) orcunu o ıyenıe ı. Jctvekıli ka ite ının çok u:.lun eçnıenler başta Tc\ Cık Ilerı ol C'ar amhada 

Giırler 'e C H.P nıo c-ki Mtl i 65 llra,·a aldıı?ımız bır \'aril gaz k U S"k .. uı :\! 
E

"' o k h ,., o aca{:ını ileri sürınektcdırler, ma. ~.ere • u ·ru uça~ .. U· Car amba "Ok hareketlı' b'ır 
~" t·m .-.a anı Ta (:n nan~u yağı ;1e ancak bir doniim top- c. H. P. \c dıter 4ııuhalefel hıttın Oıkefclı gibi ada~ ları lı" " 
O"lııdur D ııerlerl de "'d'ırnede rak ·ı··ırL'ı"oı·ıız. Sı'nldı"·" kadar d 1 k eçinı lı:n·a ı ıçinde buluııu.,.·or. "' p, ~ • " paı1ilerı de D !'. lı!itesınin hıı· le en ~ zmck ~uret ~ c ı;ı ·aı,ı-
ve kazalarda tanınan avukat. elimizdeki avurumuzdakilerle J!ı belli olm:ııııa:.ı karşısında cak ardır. ller kı parıının de ı:ç<' te~kiatı 
lu··c"ar ,,,. doktor k m~eıe,.d'ır l'k • kendı erinin de ada.v ı•tclerı'nde 

' " • · ı:c-çın< 1 •.• memııuni)etlerlııl gıılcıncıııeklP Bll'kaç gündür D. P. ıe,kıla- tenı·ı·ı edılnıelerıııı' te~ıııın" ı·ı·n 
C M P nin Edirne ~eç mJe. 1946 ~ ı'ında iki traktörii o- ·ı u ı tı ı I> I' • tında 'en bı harek t bas!!Ö)• ~ ~ cı r.er, Dunun a era ><'r. · • • r e - buyı·ık b'ı· ıııı·ıcarlele hal·ınde-

rindc faz.la b r le~ı .. vapamıya- lan 150 haneli Kemal köviinde · d k k · ı · 1 t' f:l' k D P l·ı r 7r h nın. lstanbul a ÇO. U\\etlı >ır erın ır. >il' "ISllll . . 1 e dı'r!er. 1) P. '!aıııdı' '!'eka\I 3· 
caı;ı. er ik nart' l'evıe'erindc de ımd' 18 traktör \ar. Bu kö 1 • • ,,. b t b' li t t n n "d ek ,. .. tıste ı e scçım ere ı:ırecrı;ı, tcş. ser es ır ' e a z 1 

'" er da~· lisl"·ınc dahıl etıııe"e. ınu-
tle kahul edtl!yor. r> P. ve C. :yun mecmu re,mt hoıcu da kılalı da memnun etnı<'k ıç.n bununla cçıme istirak etmek " -~ 
H r d la d · · e 3·0 b ı d K · .. \affıık olmtstur. C H P ı·e ~a a a~ n ara ın a ı<ım ' ~ • ın ıra c \8rın a. o~:un 1 onlar tarafından tutu.:ııı kım::.c uzere tc ebbli•e ~<'5mt lerdır. .., 
~ah \"et olarak ru H\a bu ta sı~a ı ha\atıı~a D. P. hfıkını. teri de :iste~e dahıl edecct!ı a!'l- Bunlar. "erek te kı tın. "'erek di Konuk'un )eı·ıne Cemi Sen 
raf leh ne fazla b r fark bulun C. H r. 1 lerın a\I ı da 8-10 u ı ıa-ı'mııktadır. Dı~er taraftan fJ halkın e\ dığı bazı muncv',.. soy'u ko) mak üzere merkez.le 

d 
.. d t f t d 50 h ı· \1 k" Ü mücadele hal· nclcdı'r. .\dana ma ıı.:•nı a arr ,ız \a an a · "e_çmı,or . a~e ı . . ov · P. nin evvelce go trreı·egi 0 ,- erı D P. den btıfa)a davet \'e 

!ar ~o\JU\ orlar. Bu bakımdan nlın. muhtar ec mle"~~· Halk le nen ıcçı ada) tarı lsmı uzerınde bu mü takı il er ! lesinde ) er emniyet mlidıiru Ekrem Anıt 
EdırnC'dl' 2 ınons ;;eçım er tam Partı •ler kazanmı l\O\' kah- de~işıklık )apıldı~ı uı!ı:lır• ınek. almağa ıe nk ctmekledırlcr. Bu Çaı amha namına Samsun lıs
mAna-hlc nart r te;;· c•rafında \e;ın n dll\arlarında C. 11 P tcdır. nun a beraber bu haıckctin nıu te inde ycr ;ıtı;rııştır, Kçndı?ı 
ecre' an <'dc"r~e benzıyor. nın eçım afi•l!'rı \'ar. D. P. \ ldı~ınırı ma uır..ıı ı ~o e ı•<;ı ulfak olanıı)'acağına da mu hak Çaı ambada bulunmaktadır. 

'.Edırnede Demokratlar 2 ma- afi~ler daha gelmem . Gelir,e mi!let\ekilı ih,,an \ıt 11 ~ • 11 le- kak nazaıi) e bakılmaktadır Çar ambalı nenıokratlaı· bil 
\lS •cc-ımler neticeler ndcn t!a onları da taoı kar 1\a :a aea- nıdcn Jıste\e alınnı 1 ı«ın il. p C II. P. listc~inde Sadı Ko- t!ın ı'çede 36.822 •cç:ncn bu'un 
vet emin ~orunü,orlar. E~ki jtız. İkt dıırın \l'ri ba<kö eclir, genel ıdar~ kuru .ıı .. ı muıaı·n:t nuk'un ~erınde kalıp kalnııya duğunu. paı·tıde ka)ıt ı '.?0.000 
'ktıdar ı.amanında diınva ~a\ aşı dıyorlar. Halk Part li genç muh far , apı maktadır. ı~rıı ı ıdııre cağı hu:.usunda bugün de kat'i Ü} e olduğunu. 1930 de '.!i.000 
~ı11arında sınır ~ehri dh·e he- tar da d•ğer köylii <'l' de fıııla kurulu bu vazı}et kar ı ... ında ~a bır netıce alınanıamı t.ır. ec;mcnin 17.000 nın D P. !e
men hemen mukadderatına bı konu nıuyorlar. 1930 mıllel\P· i.çı ada)ı lıçe c;ıknracaoe. ~ahut Car--ambalı C. ıı. l'. lılcr Ce hinde oy ku 'andığını ~oy'emeKte 
rakılıın F:d rnenin Hıılk Parti- kıli e~ımh~rinılc C. il P. bu ada~lardıın birının )erini! Hı :ın mil Şen O}un listr.yc dah 1 ed•' bu defa da D. P. nin Samsunda 
ıne nr ehir. ııP rlr kÖ\' o'arak kö\dc 12 O\ tip onde imi . ~tuh· Altıııeli aıar:ıktır ıııc i hu usunda J~raı· t-tınekıe. seçımi kat'i olarak kaıanacağı-

\ermhecc!!ini irtdı~ <'divnr'ar tar l!l54 eçımleri iç'n sorulan bu mlımkiin olduğıı takdıı·de nı iddia etmektedir. C. H. P. 
1950 denb,. ı ~:Ja•·pt dah:linde bir ua\.. a) ının canı aı ıııut lısteıı n kazanma şan)ının aı - merkez ilçede kuv\'etli bulun-
hızlanan zirai kalkınma fııal ı~ıPmis c'le. bu ene aı mut hnl tacagını iddia etmektedirler. 1 makta. bu edmin b·r sürprıılc 
, et nın de a) rıcıı kPndı leh le olsun deıııı eklinde ce'iap- I Genel merkez adayı olarak nct'<:e'enete;:inl ilerı ::ürmekte 
rinde oldııi!unıı öylti\·or'ar. landım·or. 1950 den bu ~ana kö 1 C. ll. P. lıste,,ındc ) er alan Ge dir. 

Edırnede 1950 eç mleı ini yline 10 traktör girdiği oyle- nera Xurı Berköz ılc Yunu~ Bugün Çar.,anıbanın Kal'ao~-
11 000 O\ farkıda ka•bPden 1 n•nee ~u ceubı \erı~or: O ıa- Kiızıın Konı'nın adaylıkları p:ır lan koyünden emekli deniz a<-
Halk Part lıler 'se bu farktan man harp yılları id • millet ha- t çe\ ~elerınde müsaıt bir tesir subayı Hamdi Çdlar ıl seçım 
0000 nın ~eh'rlerde oldulhınu mamdan çıkan çıplak adama yaratnıı tır. kuruluna müracaatla serbest a-
\C n tarihte ltövlerde kavbet- donmu tii. S:ım~unda 19:i4 eç ınlcrıne da:,lığını koyduğunu bildirmi<:-
ınedık'enn' ı•~li.,erek netıce- . Karabulut \C Ekmekci köv'e 219.206 .cçmen ı,.tıriık edecek- tır • .'.\lüracaatı kabul edildi!!inl 
den tıic r" lim·t iz t?örunmih or., rınde durum daha farklı de~ 1 tır 1 den sam unun ~erbe~t aday:an 
lar H:ıttA bu ıı1' d

1 
Uwnköorii Traktor a' ı•ı artmış. d~ha faz. Partıler kat'i ı akam 'ereme şimdi ıki olmu§tur. 

\e Ke~an ı:ı bi ilcelerde beled'. la hububat i t hsal ed 'lorlar, - . .. .. . . .. •.• 
y cçimlerini k zanmı- olma· fakat bu ) ıl kı~ın donları ,e gı~ ı vcrır:;ın~z'. Bu tun ıhtı) açları 1 kadar 41 koyde teı:r.ılatını ta-
ı:rını IPh'rrine :ır i•aret <~vı- baharın u ba kınları bazı ) er tcmın edcrsını~. \'a.ıan , sMn ~- ~am:amış otan Köylü Partisi. 
vorlar Hıılkrıl:ır o P. nın köv !erde nıah<:utün r< 90 ııını nıa h- muzlannııcla ) uk~:.ıı~. ~ akat SJ· nın ~·aptığı. aday yok

1

aması ne· 
lrr n zirai kıılkınma 

1 
iddfa.,ını vetmic:. Kerlerlerinı ve üınitsiı. zln bu \atanda ~ownhz olma~. ticcsındc Kocaclı ~~aylan açık· 

d 
· b ı•ır. ı h ı . . k". 1-kler ni belli etm,.k ı;temivor- Bu hır hakl>ızlıktır. Halk Pal'lı· !anmıştır: Kemal Utel (Emekli 

e mu a .. .,ıı ı u u~or \C O\· · 'k 'd d 1 b h ·· · ,. · ı it d k Ik lar n p \C bağlı "orıinıivor sı, ı ·tı ar an ay:rı ma a asına Geııcrall Onıcr hkender Erde-
u~un eas \ 8 ;" anll ·a an;_ıvt ,.e · ev\'elaİ'ah •ec:mi kazana.ca- C. n. r . IMc inden nıii-.takil da olsa size bu hak!arı sağ!amış. mer CE~ekli General\. Dr o
ca.,ı aldır ,, orç a~I a. ın~ .~~ l1 • ,,1z d '-'arlar LGk;n akıllan fi oı:•ı ıık ada) lığını l.O) an Tek~if tır. 1950.dc verilen bu hakkı iyi peratör Sami f!a'il, Yükı.ek :\lii. 
mu'i o u6 unu • erı suruuvor. ı; • " • ' L ' d h •· h' h f d · K' k • lar · kirleri hep borclarda. F.\lul- •. e r.ıas,oııu a• .. anı Ha ır !illi a aza c ınız. ınısc)e ·ap· he~di, Fehmi Tok~y. Yarbay :\e 

Secim ı>ı onaı:anda ına re--
de taksıtlerln \adesi "C'iyor- ı-;no) ıırma),ntl.• catı 'ı akar (emeklı) .. \vukat A· 

mu"· hep a.vn• temennı·.~· tek· l\le'iha ..\\ni ile Ce\det Dık- 'i Xe\·ruz Tua a\'Ul, Em'ak ko· 
ml'n ba lanmı• olmamakla be· 
rcıber ada\lardan b r kı·mı dur 
madan do'a J\'O" ,.e ' 'lh et nü
fu unun ~lhınlu~unıı te•kil e· 
den kö\lü .. eemenleri kazanma
ğa ç:ılıc;worlar 

·ı CJ-1.P :ene ınerkez.i tarafın. 
rarlı•·or· Banka tec ı eder her men de birer konusına ~apmış- mis~oncu u llıdavet Oıtürk. Ce ,, dan ~österılccck olan beş aday 
halde. tecıl~ız olmaz . \'e misal bellı olmuştur. Ord Prof. Gene lardır. mit \'ata"r (.\vukat). Çiftçı 
'ermek ister ~ibi, •"eçen yıl ral Or. Te\ fık Sağ'am, Etiat Mah Drmokrat isçi Partı i Şlikru Çiftçi Tiıccar Faik ör-
ipsalanın 540 bın lıra borcun-· mut Karakurt, Tek.sil Federasyo Demokrat işçi Partısi C :\I. nek, Çittçı Mustafa Maralı, Bir 
dan 500 bın !ıra ı tecil edıldh dı nu Başkanı Bahır Ersoy (musta P. i'e bes ilde i bırl ğı ~apmıs ki i~ i de genel merkez tamam 1· 
yorlor. kil), Prof. Suut Kemal \'etkin tır. ~acaktır. 

Bu dola•malardan birıne ik· 
t'dar parti ıvle birlıkte ben de 
katı dım. Tunca ile Mer ç ara
sına isabet eden ah:ıdak 11 
köyden altısına u~radığımız bu 
dolaı;madan her •ki p:ırtının 
lddialnrını cıe~tekli~ ecek ııelirc 
ler cıkarmak l"ab 1 

20 bin k;lometre murab Yargıtay Altıncı Hukuk Daire- Ru ıller .\nkaıa, İ:.lanbul. iz Biı j,tjfil 

tık bır saha kaplıy:ın Kozan o- s.i Başkanı Rauf D,zd~r C. ll. P. n~ir. Zonguldak ve E kişehir- Samsun. 6 C.\ :'.':K.\) _ l938 
vasının yarısından fazlası hala Iısteslndr 'ier alacak ardır. dır d b c ıı p • s - • • en erı ... nın aml>un 
ular altında. Bu işden anlı} an Rii) ükçekmrteıle C. 11 . l'. ı Alımın karara ~öre C. :\!. P. ı mi 'et\'ekili o an Tliheyin Berk. 
!arın öyledıkler ne göre top. t 1 nlı'1 1 t 1 ı . p r . d d rak 15 marı tan ev' el kuru- op ıı ıs e. eı~ınc şç.ı • a_r ısın en c 1 c.u.r. den btifıı etmi~tir 
maı. bu tarihten onra da bıığ C.11.P. İstanbul nıil'cl\'eklllcı i ada' laı alınacaktıı · Corumda 

Mesela 90 hanelik E~k:kadın 
:kö\Unde 1!l49 da ki trakt5r 
\arlen bu a)t c md altıyı bııl 

day ckilr.mezmi~ adayları dun Buyükccmecc buc.ı ,\ntaly~da Corum 6 ı ııu~u~i > - t tan. 
gında bir siyru;i ~o,>l:ıntı yapmı,. .• \ntal)a 6 ~Telelonla) - l'ar. bul ili eski hukuk ınii-.a\"r: Ke 

Menderes ve Ko"pru'"lu"'nu"'n !ardır. c. il . P. il Bakanı Avu- Lıler ıçınde, otedcnberı me\CJl 1 o"·, .. , .. D p 1 t d · · k h' ı 1 b' d b' ma z u nıın . . ı~ e~ın P.n 
kat Iihaın.: Sancar cçım ·anı. :zıp cşm: e~. ır •

1
en

1 
ırc l o.: aday gô ter• me i. burada De-

muş Koyün traktör. Zir:ı:ıt 1

1 Bankası \C Tarım Kredi Koo 
Pakistan'a mesajları 

peratıfıne borç yekunu da 2'li> Kara ı 6 CPllS) - Türkıve 
b n ıra\ ı a mıs Hane başıu:ı ı e Pakısuın ara ında imıalanan 
30 • 40 dönüm arazi ve 2000 ku nta,.Ma müna ehemle Pakistan 

ur lira kadar borç dtl ü'·or s:ısbakanı Mehmed Alı'~ e bir 
Bır kı ım kô\ hın ün de hiç ~>o ıebrlk mesajı gond~ren Adnan 
rağı yok. lcörnn merası da son ~.Iendcres bu işblrliıtınin her ıki 
derece azalmı~. buna mukah l r:;emleke:in kar ılıklı do tAne 
E kıkadında beher 400 750 'e samımi duygularının takviye 
l raya tak~ tlc al·nmı 20 ka- 1 ,ı ~olundakı rolünü belirterek 
dar radyo var. F.'k kadından ar.tasmanın Bırlcşmi5 \!illetler 
az ilerde olan 50 hanelik Ye- .\nayasa ına yap ı lan bir hıznıet 
nlkadın köninde i c 1949 un o•duğuna ı areı etmışıır. 
b r tek traktörıine karcı şlm Oı isten Bakanı l"uat Kôprıl· 
dı tam 16 traktör \e dört beş lü ılc Zafrullah Han'a gônderdi. 
tane de döğabıÇer \ar ği bir me njda her ıki memleke-

Köyhiniın mecmu borcu da tin kar.ılıklı anlav:ı:;ına pek gı.i 
150 bın !ıra c \aıında \'enik:ı· tC• bir mı al c kil eden bu an. 
dında az a)ıda Halk PartT. tasmanın sulhsever milletler ı
b raz daha fazla ~tillet Parl'li la ıa•ındakı do tlu~un ıakvl:ye ini! 
raftan \e ek em ette D. P 11· • ı.rdım cdeceğını oylemektcdır 
ler var. Kö) kah,esınde topa-
nan ko} lulerden b:r D. P. 1i 
Demokrat Parti millel\ek 1• "e 
1954 seçimlerı ad na D P, a· 
dayı Mehmet En~ n Un\ara 
~ö~ le dert yandı: l 

ı DERMOJEN 
YANIKLARA KARSI 

pan~ ası dola~ ısı~ 1e ,. ;ııl~~. top· 1°·n:ıuşsa a, azı 1 ç: erabe bpıırı ,. mokrat Pa rtl ma hfıller nte is-ı 
antılardan bah.:.edcrek ::ıız.ın o- erıne rey \ermemek :;:ı ı 1r tc kt d' C d k 
nünlizdc en bil) uk ınlı~kulatı çe şebblisüıı halen mevcut old..ığı.; e~1mc ·Ke ır.I 0.!'Jn1.!:U a C:1° · 1 e 

1 1 k d ıı ık P . . \'I en cıııa ı. unun. ıste er 
kecek kızaracak terleye~ •k olan an aşı ma ta ır. a arlbın:n k ti' b' 1 d 
tek sİyasi te~ckkul Demokrat en kun etlı oldui:u soylcnı er. ı:: ıçın 'U\'\'C 

1 ·~ r e e~~.n. 0 u 
Partidir. Zıra va:ılleriıı• tutma- ınıalı ıLçesı halkı hemı~e:hrılcri ğuna bılha sa 1 arct edı ı) or. 
yan insan•ar olar:ık hı..zurunu!a .'.\:ı)azi Aksu'nun namzetlif:ı :.a. Rir ıhtll'ltme 
çıkma)a yüzleri yokttır• demiş- ıanamama ı yuztindcn O)lıı"!"ını 
tır kullanmıyacaklannı sorlemc::te· Pazartesi nlı•hanıızda C. ~I. 

P. n·n :\azif I-;rgin 'i Trabıon
d.ın nl'llctvekilı adayı ol:ırak 
nö~terecegiııi yaznıı•tık. i\aııf 
Ergin bu partıden adaylığını 

koymadı ını 'e C. :\1 P. ile 
ilgisi olmadığını söylemıştir. 

Kadıkö~ 'ka' makamının 
mektubu 

Bıltıhare konuşan Şemseddin dırlcr. Buna mukabıl D. P. den 
Gtınalta~ lla'k Parti inin geçmiş ada) ) aklamasını cüz'! bir faık
hadisclerden ibret aldıf:ını söy. la ka~bc_denlerden Ahmet Tu:
le)erek konuşmasına başlamış gay ile Ihsan Ataöv •lleriu ga. 
ve •Baştar bulunanlar, milleti .ıetcsinde bu·cr mektup ne~redc. 
değil menfaat lerini dlişiiniirler- rek, bütün söylentilerin nk ine 
ı.e onlardan hayır felnıeı.11 de- o:arak partilerinin kaunma~ı ı
miştir. Günaltay, demokrasinin çin ada> seçilen arkada laı ının 
halk idaresi olduı:unu ve bu i- yanıbaşında çalışacaklarını açık 
oaredc en son sozü milletin so\·- a\'arnk sahsi menfaat peşinde Kadıkoy ka) makamı gazete
lediğinı belirterek sun aı·ı soy- koşmadıklarını ka~detmi !erdir. mızc "Önderdiği b'r mektupta. 
lemiştır: Dı~cr taraftan müstakıllerın propa"anda afiş ) er' er· ·çın bi 

11_ Bu rejimi biz kurduk icap bırle~erek bır lıste halınde sc- rınci ıranın D. P. ye önce mil 
tarını \erine getırmckteyız ve çime ı:ırmeleri ihtimali kunet- racaat ettiğinden dolaH \eril· 
;etirec~ğiz. Ben eski başbakan lidir. diğiııi .C. H. P. nin ise dah~ 
olarak ayağınıza g:eli\'orum. Ye· Adapazarı Kö) ili Partisi adayları sonra müracaatta bulunduğunu 
nisi de l:elecektir. Söz sız.indır le!>pit edildi ortada kat'iyen bır haksızlık 
çlinku Soz çalı,an ınıfındır \s Adapazarı, 6 (ANKA) - )fer me\ZUU olmadığını :..a)detmek 

1 ker lazım o ur sızden a ırn. \'er kczı ı çemııdc ı0 an \e şımdı~c 1 tcdiı·. 

\~;K\ft\ 

Ç.\RŞ,UIBA i ~İS.\~ 1954 
7.23 AçılL~ ~• program 
7 30 GUna1dın ırı.ı 
7.13 Haberler .-c hava raporu 
8.00 Karma aabah muzltl (l'l.) 
8 30 Pot pıırUer t Pi.) 
9 00 OUnUn pro:ıramı n tapaııış 

*** l L58 Açılı., ve program 
12.00 /laktr aau 
12.30 Nevin Dtmırdoven 'de.o .. r

kılar 
13 00 :.ı S. Ayarı n habt'rlcr 
13.a Güzel aesler. 1 Uy Pona. Do· 

nald \'oorhess orkestra11 ile I 
tPI J 

13.JO o le ı:-azetesl 
13.4!1 Çigan mü ıtı ıPI) 

14 00 Han ra.paru aqam pro-.,ra· 
mı ve kap:ını., 

*** ııı ~ ...... ılıs ı-e pro ram 
17 00 Halil Ona•man tdaruiıı.de

kt rad:ro aaıon orkestr.uı. al 
Wtecıavak): Etaane. bl Fu-ı 
cık· \'atş, c ı T&ciıalkO\'•kJ: 
Barkarol. d ı l..ehar· Kadın· 
ları ıcHrlm e) Lehar. 'lira· 
ho a ;ldıroruz 

ı; :ıo Radro ile İnı;lllzce 
ı 7 45 Yent taaıı 
ıs.ıs Koyun aaaıı 

18.30 rurttan acıltr 
ııı.oo M. S. A1·arı a habe.rler 
ı9.ı5 Tarıhten bır yaprak 
ı920 .. chumaun: La nı.lnor pllan? 

konçertosu c Pi. ı 
llUiO Sadi P.oşae~'ten tar.ı:ılar 
20 ıs Radyo a• .eteaı 
20.30 Genç &eııerın ı:eçtdl 
21 13 Hepimizin autı 
21 30 a ı Dohnanyl Bir ço.:.ıı .. te· 

mi Uı:erlne nryasy.Jn\11:, bl 
Oopptand ı:ı Salon :1.10.ıco 
tPl.1 

e Soguk algın lıgından mu· 
tevellıt butun agrı ve s ı· 

zılar ı derhal teskin eder 

•Bayanların muayyen za 
manıardakı sancılarına 

kar~ · taydalıdır. 

• Romatizma ve lumbago 
agrılarında başarı ıle 

kullanılır. 

lle 
lşci Evleri 1 nşaatı Y cptırılacaktır : lcr 

- Dh rıği Demir :)ladenleri İ ~'<'tnıesi :\lıiessesemıı: ı:<1, un 
:eri ıçın, Dıvrisi ~.;asabasında satın alınan arsalarda, l1-i tip u~ d. 
rınden yaptırı.acak 76 adet (38 çift) i~i e\·i ve harici tesi53

, a 
inşaatı, kapa'ı zarf usulu \'C sabit vahıt fıyatı esası:Ie eksiltnı' b 
ye çı~arılmıştır. z 

1\ 
2 - İ 'erin muhammen kccıf tutan (576640,l1) TL. dır un 

22.00 ~crbest aaa t 
22 u Yeni mHnk koru.eri. A 1 JI· 3 - ~ili\ ak kat temınatı (26 aoo -) TL dır. en 

nacek: sınronıetıa. bJ cul· 4 - ~luka,e'e akdıni miıteakıp, mütcahhıde Banka tcnıııl n 
co: l'olltemo ıPI 1 et 

22 45 :-.ı . s. Ararı u haberler mektubu kar~ılığında (60 000.00) TL. avans ,·eri'ebilecektir· .. 
23 oo Prosram •c :.:apanı~ Jıl .. 

5 -· j,teklı'er, Bankamı:LCa ~ayanı kabul ~örü'ccek da 
İSTA~· sı l. ekonomik in~a tarz'arı tek ifinde bu:unabilir:er. Bıı takdırd' 

l 2.37 A 1 P p ır IJ.oo H~ıb~'rı:: ro;ram. teklıf:erıniıı nazarı ıtıbara a'ınabi:mesi icin, bunların ko01 (fh:ı 
ı3.ts Dana muzı~ı ı rı ı. 1 olması. yani i in husu.siyet!nin icap ettirdiği hususi şal'lnaınt 
13.JO 8arkııar u-ıurıye Akhan "e hususi fenni ~art name i'e fh.·at taı iHerıni 'e proJ'clt!ri h

81 
o 

Kasım Önal) 
H.00 Radyo salon orkealra&ı kfln• bu'unması lazımdır n 

ıtrl al .\ Thomas• Rarmc.nd 6 El ·ıt ~ıı ~ ıUı-ertur ı. b) l\1tchelı· Gece· - \Si me, 7 1\la~ıs 1954 tarihine rast.a~·an Cuma gll F 
'~sın Buseler ısercnatı. cı r. saat 16 00 da, Ankara'da, Bankamız ~lerkez binasında top·aıı• ,. 
Al>rahım: •Vlktorya H Yaa 
ranı> operetinden J>Otpurı. dl cak olan eksiltme komis)'onunca ~ apı'acaklır. 
P. ı.ıarqulna: İananroı daneı. C. S ıuo O)'Un huatarı ıPı.ı. 7 - iııtek!ilerin. ek1>iltme artnamesinin S. nci maddesill ' 

JHl Ham şarkılar ıLıaoıette Mal yazı'ı vesıkaları, en geç 30 Xisan 1954 Cuma gunli ak antıf.' 
kowıl:y ve Lale Anderaeıı ı k d . . · b T ıPı.ı. a ar. Bankamıza ı:onderme'erı -.e aksıltmeye istırak ede 

15 oo K11.pan1' ı mek için, Bankamız İnı;aat Şubesinden ~eterlik ve meı.kıir V' 
ıa oo Açılış n*!~·eıı mudk CPJ.ı. ri:i Demir Madenleri ketmesi Mliesscsesi müdür:üğünden d 
ıs.15 TUrkt>lu ıçaıan ,., o.ruran jis yerini ı;cirme be'ı:esi a~arak, bunları teklıf zarf'arına ko~ ıJ\ 

zcı.11 Beı;:nıı . ar . tt ı 
IS.30 Danı mOrl~I ı.f'aruk .he! n 1 sar ır. 

Atlı11daeJarı ı. 8 - Kapalı tekliflerin eksiltme ~artnamesine 6Öre tr.r.t 
19.00 Haberler. d" . , k , . . ..., e 
19.ı:ı Rad\o küme caaıı heyeti ı~ı e ıımış o ara·, e.-sıllme &unu, 5aat 15.30 a kadar, Bank3"' 

haventı. İnc;aat Şubesine verilmiş \"eya "Önderilmiş bulunm.ıları :uııt 
t9.!IO Yaktn Tulhten Bl• St.hne ., r. , l!:rcument Ekrem nıu 1• dır. Postada \ ukuu muhtemel ı:ecikmc:cr, nazarı 1ti0aı a ıı 1 l 
20 00 Tlno Rosal'den ha!!t 41&r.-ı· maz. 

lar IPll. 
20.15 Radyo ga:ı:etul. 
20.30 Kısa ~~hır habtrltrl. 
20.3.5 Rad>o TlfaLroau. ı ı !:mi t• 

tlld - Yazan: ~nr.et Bert:ok. 
O)inayanlar: elllr ı-ı~a:rosu 
S:matk,rlan. 2) M~d Yu· 
,.. • Yazan: Ekrem R~lt Rey. 
Oyna)-antar: Halide Pl.ıskln, 

Handan Karaokçu. Rauf Ulu· 
kut. Ihsan Balkır, !ı.z.17 Bas· 
macı. 

21 40 Sarkılar ı Ekrem Konıar). 

2~.10 Mllll Tc.cıınUt Bırıı:ı adın:a 

Kon~ma. 
~.20 Sarkı!Ar ı'Berrln Erba)'). 
22.4.S Haberler. 
23.00Kanıblfo • Boraa u l'roçam-

lar. 
23.07 Da.na muzıtı ırı.ı. 
23.:lO Gtinunıüzhn muzıtı. Ottorl· 

no Reaplı;hl: Roma ~ayra~
ları. Çalan: vıctor d<e "abttt\ 
td. Berlln Flh\rmoııı CrJ.:es• · 
ruı ırı.ı. 

24.00 Kapanış. 

tı~ırn 
1S..'i8 !ı.ı;ılış ve pro;ram 
ı6 00 ::1arkıl11r 

Hl.30 Stan Kenton orkestraaından 
cu: m\ızlCI ıPl.ı 
18.~~ Türküler 
17.15 Baştıca ı:-roııramların talı.cıl· 

mı 

ı 7 20 Şarkılar 

ı7..50 Bir sonat, Bartoı:: tı:ı p!ı-a· 
no içil\ sonat. Çalanlar. App 
Jeton TC Pteld DUO pl:ran..ıııt• 
ıer tPl.1 

18.15 ince r ıSepb faalıı 
10.00 Hab<!rler 

9 - Eksiltme dosyaları, Ankara'da, Bankamız: oıerlıt lt 
:\fiıdıirliığu) nden, Diwiği kazasında <DhTiğı Demir Madcn'C• 
İ5'etme~i )füessese~i) nden, İstanbul'da (Etibank İstanbul şu~ 
be~!) nden (:?5) liı·a mukabilinde temin edilebi'ir. istek!• tf 
bede'ini posta ha\·aıe. iyle gondererek, Bankamız (Merkez rııJ 
dü::lli:-:ü) nden dosya temin edebilir er. ~ 

10 - Etibank, yeler ik be:gesi Hrip 'ernıemekte, lha't' 
rapıp yapmamakta 'e) a dı'.ediğine yapmakta tamamen scı bt'

11 

tir. (3890) 

,-KIZILAY İSTANBUL DEPOSU ........ 1111
• 

MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Kapalı zarfla gıda maddesi almacaktıf· 

Cemıyetimiz .\ ~ evleri ihtiyac o up mevcut ~artnarnc· 
sine göre a~ağıda cin-s. miktar ve muvakkat teminatları )''-' 
zı·ı 5 ·a'em gıda madde:.i 19.4.954 tarihine rast'ayan Paıat' 
te:.I günü aal 14 de Kapa:ı zarf suretivle Yeni Postahaııt 
kaN~ı K1tı'a) Handa kiın Depomuz .)Jüdür'üğündc top:ı· 
nacak alım satım komh} onumuzca satın a'ınacaktır. 

:'\IUhürlü niımune 'e kapa'ı zarf arın mu,·akkat teminat 
makbuz!arı~le birlıktc avnı günde saat 12 ~e kadar Deporıt~ 
Müdilr'üğüne te\dii A:z.ımdır. 

Cemiyetimiz arttırma, ekı;i'tıne kanununa tabi olnıa)tP 
iha'ede eı-besttir. Beledi~ c del a'.b esi satıcıya aitir. 

1 Ton Cin,,i :\Iuukkat temiıı• 

19.lS Şarkılar 1 

Lira ~11· ____ _./ 

19.30 Bır derı:I aıı:ı-oruz uı:ar.ırla• 
:ran: Sabit Ulvi Ak&ün ı 

19.40 Dlakote .. ln(z için bir taç ) t• 
nı plıl.I: 

19.53 Marta Amatl'dın keman O· 
!oları 

20.10 Şehirden ıı:ucuk haberler 
20.ı~ Rad)'o gaz~tul 
20.30 Yalnıı aazlarlıı. müzik CozcJ 

pik) 
20.45 Blzbl~~ ıKonu .. n: Dr. HCi· 

uınettln Petek 1 
20.l5 Oltar ve piyano rrı.ı , 
21.00 nad)onun müıll;ll bUmt· 

cuı 
:.!2 20 Spor bUltenl. boraa u 1a· 

rınkJ proıram 
22.30 Yayının ıonu 

TEKSİK ü~h'ERSİTE 
20 15 Açıl n pro ram 

20.ıa 

20 39 

20.47 

21 11 

J.'i Fasul~e 

13 .'.\la karna 
15 Xohut 
10 Pirin~· 

20 Sol!an 

Oounod. ·M•rJarethe• Bale 
muzııı Çalan Prltv Leh· I 
mann ld Münlch Filarmoni 
Orlı:. 

Schutnrt •Roaamunde• unr 
turu. Çalan. Haınlltou Harty 
ld. Halit Orlı:. 
Hafdn: Sol MaJtlr. 100 No. ıu 
•Asl~erl> Senfoni. Çatan Prltz 
Weidllch ld Satzbur; Moı:ar· 
teum Orl"; 
J s Bactı 3 ıso hı Br•ndtn· 
burı; konçerıwu. Çalın. Frt•z: 

21 21 

1:ın.!ıO 

1260.-
1012.-
1275.-
660.-

Reıncr 1d Oda Grubu ~ 
Mozart · Fa maJör, 3 r 
ırnnçertosu Çalanı.ar ftj,P, 
Lh<!ı-lnne. \•ıtya vro 
\'lctor Babln CPlyanol ,, 
ınaa Scbuman ld KUC~ 
kutra SC>fvctesı 

21.44 Beetho.-eıı. Re nıajor._!,., 
ıu keman ve Pl~ano S"'~ 
Calanlar Joseph szı.ed ' 
manı. Mleczyataw Hor 
Pl)anoı 

22 02 I'ro;raın -.e J;;apan.f. 



--- ' • ' • 1954 ==-·----------------------------------
~(fj_ 
Kış çaı ı ır, yazın 

·oz deryası ! 
fstanhul, )?I hakıınınclan çok talıh iz bir ehirdir .. 

<nddelerııı kalilırıınları bile köt .. d.. • • En lıu~uk 
da asırlarca "'el d.. . u ur, okaklar:ın çogıııı. 

.. 0 enmı Ye o ıamanılnnb · t · ı:ormemış olan \rna\ut k . eıı anur )ulÜ 
~oktur. Bu sokaklarda. bılha aldı'. ımından ha ka bir r ' 
batmamak i~ln ta t t a ;} ağmurlal'dan sonra 
'i c·ambazlıktır' l'an:~ b a a at lıyarak ) ürümrk adeta 
\ardır. Çıinkd. hunların uot~~r~ b~~lığa ha ret çekrn in anlar 
rakı.an ibarettiı. hır ta bil u, .. an . emtlerde ol>ak, top. 

1 ' e c o enmı degild • ~ın garıbi bu g b. t k ır ... 
ıin en mutena nıah~ll~I opra sokaklardan bır kısmının •elı· 
Konağı cadde h .rrln~r. olmasıdır. l'tı;j auta ında Yali 
d • ı una bır mısald B dd a oturan bir oku' ır. u ra rde 86 numara-
~ or ki: • ucumuzdan aldığımız mektupta ılenili-

• \'alikonağı c.ııldesini • 
Ta llı)a eılilrıı k n ) enı \e nıuazzam apartımanlar. 
r·ı on ısmında oturmakta . C dıl . i 
· ı m shiılyosuna kaıla. la k )ım. ~ enın ıırk 
'aınını tc•kil 1 ı o n ı mı parkedir. 1 akat onun ılt-
t ., er en 'ı• ıka nıet etmekt b ı d ımanlaı sil ilt•sini 1 • • .. e . u un ıığum111 apıu-
pimızin 'u·ı. k \ını alan nıııtebakı kı mı toprakt ır he-

• unu ırnıtacak ,a 7 • ıı .. K • bir çaınur dl'r. ı) (' euır. 1 ın tam nıanash·lr 
olarak k .} a ı. ~ 117Jn tol yığınıdır. Bundan ıtPrr.k '; \'B 

ha kik.' :ıere otonıolıillc getm rk, mdbalağns11 öyliiyoru~ı . 
~ r ı:ambaz.Jıgn ihtiyaç ı:ıi terir 

11 ) eti nıh ornııı gibi :ı d ı · · . 
nın çoplugü halın et' · ı r ı enın uııı k1 mı o mıntaka-
alınıştır. llirçok e !cn~~·~11./1r 'e tını~mı riıı numara halini 
hırduğu bu kı ı rı. ~ \c clçılıkler erkanının da o. 
nin nıfi terek ;,;ı~~ \azı~~hnı ferden \eya emtin akinleri-
hiç bir netic eld çcleı ı.>le a la'kıılı makamlara hllılirılik 
muşk .. ı e edemedik. hattli reup bile ala d k B' 

11 \aZl\cltcn ktırt 1 • · • nı:ı 1 · ıı 
çekmenizi r'ıc" .:ıı u manıız ·~ın hır !..ere de iıin dıl..katl 

u euennı.• 

( ' l i\llll 0 HB,\SK \:'\I .\:\K .\Rı\'J> .\ - Cııııılııırt,:ı,ı.:t111t C't•l:it Ha ):ır, aııısıııı liıııaııınııı 
' atına liireııinıll'n ehin .\nkara~ a ıliinınıis, ~.ıı ela 'h'ı li, Ha<ıl..aııı, H:ı~bakau 'e Bakanl.ır 

ılaıı ı..aı ıl aııını~tır. 

teınrl 

taı :ırın. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Gülek'in tahrikleri 
rna 1 1 inddc) 

Jrnrulmuş hir toplulııkt:.ın iha
ret... Brlrdhe i hı le ) rni ktt· 
nılınıı . Sııııılikı brlrıli~ e rPi,i, 
ayni ıaınanıla f:ıhril\Rıla prr,o 
nel 1.rfi . nokıınıac-ılığı hıı an';ı 
ne, bir orak rnhıı halinP ku' .ın 
bu neıih muhitin hır tı•l; ıl!'rcli 
\ar· 104 tf'lglihı olan rııhril-..ı
)3 hi(• olma1•a 511 trt~:ıh daha 
;ı;;., e f'ılilml'~i . Siiratlp :utan ı 
niifıı,u bu sa ' rıll' rknıf!k pm a-1 
'ı bul:u·ak. ıııuhacerl'tten ı..ııı
ııılar:ık. 

0

llereke. Cursaılaki l\lrrlnn 
fahrıka<ının bir Hl\ rıı'ıı ılh r 
idarp ediıi~·or. Jlıır':t fahrllrn~ın 

l 
ıl.ı mrwut rlli te1"liha ıluh :ı iki 
'"' elh trn~ah katıtııııs ... \11-n
nos fabrikası. İi\1'\I hah.ılık ılf'· 

1 
ı;ıi l. balııılık edı•r ıll' llr rl'l..l'\f' 
rllı IN"ah ka ·ılırırs:ı. lıı•m llr-
rekl'Yİ 'e' inılırir. hrın ıle or.ı· 1 

ıl ıı nc·aklan 'rli~ınİ<;, ıı~tli 'I' 

i'tiıl:-tıı i•c•IPn h:ı11r haııı hn
Jacaf:ı içın krnıli isi görn lııı . ,\ . 
ı ·alıa " "'bakan <\dnaıı l\trnılı•
rr,, i lf'tmrler naı..anı Sıtı.;ı 

Yırralı. Siiınerbank mnıım mıı
dıiru Hfimlt Ptkcan daat el
nınler mı? 

,_ 

. Iuhterem o kın urumun b ah lt"ğ' '· 
Nnı. Ueçen kı tak • il e ı ı o .. afı pi'!.. l'\ i bıli-
•çanıur der.) a Hin· sıg'ıd~ o cm tl~ gıtmck Memı tım. ofôr 
ap:ı t • ,.meın. ı l\'e ke ip at t ... k r ımanlar ) uk~elen hl . • mı ı. ·~•11 a ııı ·ıı 

-41' )'ot? ... \'ali ' t 1 ı · r .u ilde bu lıalılr. na ıl bırakılı. 
G k e ıe r.ı ı)e reıs \•eklr p C l' h . 

11 "' Yol dın asına he. e,· 1 
1 

ro • a rcttın Kr.rim 

Sunu ıl;a sö~ le) im ki Uerrkr
nin 1.ıPltdİ\ e reiı.ı \ t ,·irmi diırt 
azası Drmokı at Partili. halk ıı
mıımı.) rlle bu parti'e ıne\illı. 
r:ıkat hiikiıınetteıı bıı alaka\ ı; 
1ıartive oları Si'\ fİll'riniıı heıt•-. 
1ı clıH? drgil. rntanda lık h.ıl..kı 
olarak btklı) orlar. 

oj~ erf'k<;ini1 ki: •Yazının bas 

riı. ('srf "n: (;J''\Ef: .\I. - Ku1r,· \\ııııı:ı Mutlrfık orılu
ıan koınutanlı ııına tayin rılil"n İn .'illı•n·ııin :\J ala'a ~ uı.,,rı.: 
komi l'l'ı Grneı~I 'ır (jl'r ılıl ı rınııler. l'l'ı li•dı• bulıın;ın :O:ııl
tan;ı 'rıl.ı l'lnıek ıııl'rt' fi l ilr girlrrkrıı. Kıı k '.ı~ınıla olan rlı~ı 

her fırsatta sii l cı 1' • ı en Cazla ehemmi~cı \f'rd ığini 
l"lıl y l k } • J u husus ta ı;ok ~·alı~tıl!ını d· ...... 

• a ı oııagı ı·:ıılılr. · n· t . a goı ıı~ o. 
bu kı nıını h' . . ı ın o urdugu bınaya Pek '·akın olan 
ğunu giirer.e~ 1 , :•} ~~~i\ ce~tr~e ' ?zh.etin ne kadar a·ı-ıklı olrlıı
~enınesı iç·ın bır in k .. e ebrızl kı hır An enrı kaldırım ılö -

1 an u araktır. 

Enis Tahsin TIL 

lı ğına giırr asıl meHıııııı K.ı 
~ıııı Giilrk'in lalırll..lrrı ... Bu 
ra) a amma ıla 1111ın hır ıııukaıl -, 
ıll'mt>flf"n sonra ~cl ıl in ... • 

Jlakkın11 'aı._ lll'rf'kf' ha J..kın. 
da ha it ha ına bir m:ı kull' ~ a
ıabilirılını. Fakat bu iki mr\-

J,E\'L,\ GE:\ÇER - İtal~ ada lıiı~ iık mu\ affnlı;n el kaıan::ın ki\ nwtli tı!ıeı a :ın.ıtk.ırlaı ınıızdan 7tttt hır ara~ a ba!)aıııakta ıs-
İSe h b l..e.> l;i C:rnçer. l\'apoli'de bir ıık,:ıııı ~ l'ııırni ıuıılaııthıııct.ı .\ınrıik:ııı drııiı ı·rleıilıe mıılıtelif r:ır rthnı çiinkü halkt:ı rıı•t 

n OWer, İZ harp Ç 1 karm ıyacag"' 'Z, dedı' ıı:ır{aı:ıı· uı..urkı·n. ~rıı1rnım ·, .. nham kıl\~at• e-ı dıııdiğim teın iL \:ıtoınıl:ı~lık hi • 

<Ba$ı 1 incide) 

1 

1 
M 'd Itriyle e ki tek p:ırıınin ıınıııını 

U me ele ile alakalı ol k zarı) e bakmak halasına '"'ii iSi r a katibi Kasım Gulek t:ırufın•lan 1 
ı emnı)ct le kı atının ara mıl duşmcdıklerini belırtmı-1 \e dı.lrı 'apıhın tahriklrr '" \atıınılac;. 

ı hakkında tar 181 ,~~m~ap· ?a mı.ııetlerlnın elcle \Crt:rck bır Mu''rf~k"ıpler lıır ııra,ınıla 'ar:ıt ı tmak i-trni -ı 
ğını bu ışı eenel :n eı H ~e- ışbırlığı rubu içın komünızm tch - lr.n Jııı,ııınetler ara-ındaki it· 

, rO\\nl''l'c bıraktı 11 ' c
1
r ert lıke ınl' k:ırŞl ko)ma arını Ö\· nrlı kar~ı kıır ıva ı:rtinııeı+ i•· ı 

r B ı.ını SO} emış Jcmışf B k • J k" d'I k · rownell cuma aksa b • ır. aş ·an F. senhO\\Cr rad a ıp e 1 ece trdını. 1 
~.onu§ma ~ap:ıcaktır füsc:3ı1 ır )O \C telcvi~ondakl bu konuıı. Rur'a~:ı gelir gelmrı. diin hu 
ll fe \•amla demistlr kı: O\\ er masını gayet. akin bir eda iJe <Ba~ı ı ncideı raıla nıpılan mitıngde nnıı·t 1 

(1 Muhakkak ki, hükiin t . . ~ n~mış 'e «ıktı adi blJhran "' I rinin ~eçmiştekı suiistimallcı·dC'n Rf"i"ımiıin -.aJı,ı ,." lı:ı reketll'ı i 
:ekı biı~ük bir kutle k~ ıçınt ışsızlik korkıt u .. dedi~ı mc c. ınr. 'ul olanların, ba~ındakı sui- ;1Jp ,·Jıinclf' Ka,ım Giilek'ın nr 
c"'ı dir Kıı.ıllarla muca:~nı e ere temas etmi tir. Eı enho· ı tımn•lerin 'c ecı;rn harta re- kadaı çirkın 'r lıaYat:ı lıh taı 1 

!erken fcrdı hürrl}etlerıı~ ckoc \\er ŞO) le demi tır: iime karşı nüma) işlerde bulu- ela ılil uıattıı:ıııı anlattılal'. Tik-
i~ nması mesele ine ı:elinc(' bii: :Sunu kabul edı}orum ki. ı.., r.an talebe erin cezalandırılma a sındiın. \f ıti nı?ılc bulunan t ıır:ıf ı 
uıt' vatandaşlara kar ı hak 

1 
k riı ınasunı)cli olan biri tarafın rı ) ollaı ını aradıklarını so' enıı~ ~" ııazl'lecilerin anl:ı ttıkıarına \ 

filın hcrahrı inılc İİ\' y:ı~ınıla ki ) a\ ıımı ela ~ ıirıınıı•l;Jeılir 

.dılmış olunması mü kil s~z 1 dan suç andırılan ma um bir vı tir. ııörf' mitıng nır) danıodakl t l..i 
ısa,. kat umumı <'fkAr şa~ı lan ur:. tanda a haksızlıklar ~apılabılir. ·alalı Sa ım de }aknıda gizi hin kadar vatanda' ara~ınıl:m 1 İ ' I \l .YA'D \ POLbl.1: n: AIH.U: - '.lrle te'nin ıtal\a~"a ıa. 
tıll banna )apılacak bakı~ ı ;n 1• 1 ınden çıkaı ılab,Jır. f'akat o· l:a) nnklardan ı>aı a al. n g:ııcte· ~ alnı7o rJl1

1

• kadar t•ığırlk~n Kii: I dr~i i in _oğı c~cileı. tarnfın~un ', ıııtan o tcrlıeı de ıe\ ki! edi-
uzıcri tashih ~drcckfir • ecn. nunda adaletin galıp çıktıgını h:i eılerın ısimlerının açıldan:ıcağı- '<lln <.ulek ı :ılkı,ıamış. dığl'ı ltı ı ll'n be ugıenrı ııolı~ dplerı)IC ~iıtıirulduğu sırdd:ı dlger rka-

ır Komunizm tehdidi 
1 

d tün Amerıkahlar b 'irlcr. Bu nı. bu paraların eskı rejnn ı -1 tik inli dU\duklarını hııl \e ta- ıla tarı kendileıini kurtarmak nıak adıyle aıkadan ko arlarkrn 

e n B k ıı re- mum! efkArdır \C ku t • · ı · • h l ı · lt · ' aş an Eısenhov.er b h . . . ne .ıcr. ıı mış o an u us ta ısı ~n \olı•u 11\'D ldnrınıl:ın 'cıll uclı•t "irıaıi f"tnıi~tlı· Hu ııç.ıkl:ıı- lıilhıı~ llıırarla mııks:ıtl ıın. \ ınl'rlk:ı - v ı· G"k r B f Al ' unan bazı ml'nlekcta{'rıln akbu ml'mll'k tte eıı bU)uk kttv\el u maı;ıında ba\rn11tarın j'tntlnl' \l'·ııs:\J.\HJ,\X\:\ l ' ( '.\Kl.\lt _ llf'\ll'l ll:ırnrn!lıırı e llı•ton tiııi \ 1rlrr1' ll' brlli f'ltnl IPı. 1 ~ 
ııJ in B 0 1 Una- angı hır ktm e\e ka 1 1 "ek· d ,_.. 1 . 1 l • • • J J.. .. . f a 1 o ay a a 1 manya nın ı ır cşık Amerık:ının . h • r )':ıpı • • 1 '"''" o~ cmış ır sa kı'a nlf'saCrle rılr ekonomik olarak çıılısnı ıık \C ııi •ıl'teıı kıı. • a ııırnıle f'lı hıl\ ıık hi ı 'err 1 

ir eli için ?e kadar bu~uk ~~~~ ~: .• ak.sıl ıkl:ıra karsı ko~acak- :\lıllı ıslik:ıı~el. bakan, to:> n-ı ç ıil.. lıa\ıı al:ınl:ırından knl.ı~<·a harnlanııı inııll'k i~·in İıu•t• ı r· '" \ l'karl:ı teın~ıl rılf'rı, hiı!iin 
~ mmı~ctı haız old ki . tıda ıht.lfılııı koıunnıa~ına m I·' J..ilıll' \ )Hlınak!aılır .\ııırrikan ıııillNin ı n 1..alhını 1'n- Go" nder"ı len Dog"' r k 

dll lrttikten sonı B B ~ a~ını be. Chııalhııı - r;ı\l'nhırn t.r tur lıır kanunun ıl:ı ıtü.tı iılc'I'" . zattan \(' mani'\ i h:ıkııııel.ın cok ı u ya arş 1 
oirdl dar blı} tik o'ur~ il • ııııltq nl' göriismesi (:unli lııldirmiş lak:ıt ınha•1gi A 'd K il 1 T k "k Ok 1 M .. d.. .. mıil.:1•111 llll'I nl'Iİff'll'r :ıhııı UI"\• • ı:rıP ıı r ınılleti hakimi; ~· uın baka Lond:a. 6 (AP) - na bakan kat'ı lıir kar:ıra varı ıp rn.ı!m.. sya a iZi ara e m u u uru il'\ ll ebini. Ka~1111 (;jfük'I' \\ar Bır mektup Vaziyeti 
ıe ,-ın:ı;1a hakkı ')oktur e ~ I? ~ına al- Churl'hıı: «Hıdrojen Bomba ı ve dığıııı .Ü) lemcıııiş, y::ı .1 1z. rı~ke. • ı müdafaa degiltlıı'. ( ı•tal Uıı-

31 Baskan Eıscnho ~ emıştır. dığer me c:eıeri t:orıi mek üw ri rejımin 24 temmu1.a:ı c: kıl- K " f k ı • f hk"k f ld ~aı hundan ınii,tatıniılıı. Z:ıh•n <Rıı~ı l .indıll') 1 <l~;ışı t inı-iclel 
?ı Onra Anıl'rikalıla:ı~r mU~tu~~k~n re Başkan E.isenhowerlc Lend • .ı n1ek -kararınd:ın 'i:ızzeçı ıı::;ni i.h· arş 1 «muş ere çın a 1 g aç 1 ' olgun halkıın111n hii~ Jr. ,e, i\I' \ 'alan c:azrlesi Yazı isleri ı. nıış \e bu be~ an atı kabul e • 

~ ne dost değil de b. 
1 

c ı ıe d~ gor.ı mC'~ı çok arzuladığını bu tiHile a~nı hıı.la de\ anı cc.ı:"ce • rnası ı lndılPl İL hareı..rtıere kar'ı oları a,ıı .\1iıılıirlüğüne ıııışıir. ı<u bakan f!cnaurr , • 
ıı;iill -- ır acı na- gun aı;ıklaını tır. ğınl bl'lırtıniştir. lhfar nin bütlin mem eket'crde a~nı :ık,iilaııırli. <:ııtl'k tipinclc kın Göçmen e\lcri me\'Ztıunda g:ı. •ın hunu fC'Mr. ı n tı .\iman'" 
·aıı• f af ı "' • 1 Bakan suiistimal suçl .ı arının )) 0 duğunu anlatarak dcmişlerdır ı politikaı-ılanna. kaı ı rn miıkeııı zetenızde çıkan yıız ar miina e- O){'C ı ınd{' oku) acaı.. •r. Re' anal . mı mn Lefkose'de K b mahkcmc~e verı'rcckll'rtl'i. lııııı <Bali• 1 inciıle) kı: 1\1(') mukahilr~i lf" kil f'dl'r. betı c bunları okman bir \a·.. O\y{' Hu \a t.ı •• fınd n DO· 

S 
.., , 1 rlS !arının da sha i hakl:ırı ı:n elle. ırn:ırte 1 günü Fran a'nın \\":ıs. •- Yı'dıı. Teknik Okulu za rn:;& ..,e\•ım ıııiiı·.ıılelrsınin tandaş adre ini )azmı~arak nu-, u \im )a 'a ba• •t>d.ldığı oy 

esiıı6 aghk durumu M ı· k rıadcn alınacagını bitdirmi.ŞtıC. hington Bu~üke'çisi Hanri Bon- man zaman SeVJ)C \C tahsı' sil· Tıırk ınillrtınin l'ff"f \e \Ckıııı- hı Ateş ımza•ı e bana acı bır lnen h ıl.umran ı ın go ıeı cıen 
JUld ec iSİ uru ldu Sa'ah Salim topl:ınııda basını DC't'ye teklif etmi tir. re ının ındiri me i suretivlc da- l ııa la) ık bir hurnr ıdnde ( C'rr- mt'ktup yo amış. Ru vatanda ılı:ırl'' o:ılu 1 \ e bu ma ke a ın. 
eb J k ..., temizleml'nın \ollarının da aran Pransız Dı,i.,.lcrındr) bildiri!- ha faz'a savıda muhendi; ~l'tıŞ· I ~an etmesini ılilr,en bir gau·- ge . .'P. beni gortir <' ı-•rnn Umunı 1

<. :llo~ko\ 'nın 18 mih<ın A nı.ıı 
1) t e rar g 1rla(f1 <Rbt l inriile) dığını ~e .bu ha~~tı s:ıhadan köllı lli •ine göre. DullC'S, ·omunbt tin me i ~onilnden te ir \ C' taz l<'l'İ ,ıfali,·Jc a ıl maksaıl ını Jlr. :\ludurlugu \ e Bavındır ıkça 'a . 

1 
a hukım trn<'k çı.1 \Cilt bır \.E'· 

~ 1 Mı let ere sunulma ı için Yunan ili} ctlı kım elerın uzakla tırıla- Çinlilere ~:ıpı':ıcak bu Uıtann, ı vike tabl tutul mu tur. Bu ar:ı nıohat Partilileri ıltu rtıntk- 1 pı'an C\ er hakkında, i' vr şeh· .ılı buldul!u bıldıı ı e<'l'kıır. P.u. 
n ( tıuküme 1 tarafından ) apılan , aıı cağını , e ba ının tekrar hürrı- Çin llındi Harbine Çınli erin da da 1951 \Jlında l\fı ı Eğitım Ba· tir. Halk Paı ti~i nin 11111111111 ı..5. rınmdc bulunma ı bakınıınd:ın nun :ı bt'ı ,ıbN· b{'~nr:ı adece u 
)111 Ord b Bası 1 incide) tır. )ctıne ka,·u.acağını ,ö)lemıştir. h:ı akıir olarak :ııılm:ıl~rı ~3- kan';ğınıİa. ilgı i Bakan ıkl:ır ve: lihiııin Rur'a nutku unu belli \'ıla)Plin '.~ gundı-.n ıtıbaren ''•ıı s:ıhte ııırahna ı aıc etmek 

ı da u 1'' ~~talıanc indeki yata- C:den, Yunan bü~iikeJçisini kabul Bakan bundan baka fıni\crsıte lindc ilanını i tenıcklcdır. Zıra dev et teşekkü'lerı. Teknık iini-ı eıliyor ki bu ıı;ıılinin miıfriı ,e tıhdeslnc du en .'azıfC'~i vnplıj!ı {' kıılıııı~ııeak faka, ayni :ı:aman 
ı:rJıtl'tli Hus:y~~:n ~~~~~~~~~.Haz- etti teri tam bir kontrol a tında bu Çınli'ere yapılacak bu ihtar, har versıte , e Tekı•ık oku a bir'il?i kindar ıın,ıııları. ıktiılara tıı- huı;usıında kendı~mc ıe:ıbcden ı1 ~ıo 'O\a'nııı g 11 .. iği bu ıe-

en get· · ubu yer- L.ondra, 6 (A.A.) _ 1·n,.1·ııere lundııracak çarl'~crin de görii~ül hi çok şıddetli b. ir şeki1 de Çin nıiz mlinıe il.erinin iştirak et· 1 ıald:ır kıırıııııslanlır. Se~·im 11111 1 taf ı ntı \erıi-iz. ·••bblı~ e. \lnııııı~ nın hırle,tırıl. 
ıt,;aıı'· ırıJcn mukaddes t · ., 1 T rıı \d 1 ı l) ' • ,.e • ıu . ozu ıç Dısışlcri Bakanı Eden, bugun ak dliğlinii hıldırmi~tir. topraklarına siirıikl<'llll'~ e Y~ a· tiği top antıl:ırıla nıcmlek<'\ımi ' <·arlf' lc>~İni bir ~en - 1\(•n kn - . " '('·. ' a c e 'r. C\' e, r. esı d:n. 'ınırı •ln•d dahJ çl'llO 

lıaı'ıf. ıştı ~ '?li bcklcmcğe basla- ~:.ıma do.,ru Londrtı'daki Yunan :'ılilli İstikamet Bakanı toplan 'atak mukabil ıedl>:rkri de ıhli· zin teknik c'rnı:ın ilıtiy:ırı, ye- ga,ı haline ko) mak. ':ıh'i~ :ıtla '::;ıırn ına ın~ıkal rden bu me:.e w hnıı:ı imkan ız bir hale gel 
a 1~ l n~da atı~J l!lSı senesinde biiyükelçisini, büyük elçinin tale. tıda bir isti,are meclisinin kurul ,·a rdeccktir. tiştırme t:ıı ıı, seviH• Vl' scliıhı· ı• 'I' kiifıirl<'rle ortalığı hir ıı.ıtak- .en!.

11 lııç bır sıı!·etı~ ka~a~.ı mıı a .r.ını bt>lirll'cckıır füı • ,... .. ıc, 
ktedl nEa ığı yara'ardan Öl· bi üzerine bakanlıkta kabul et- ır.ası nıe.se·e~inin ele gör!i~iild!I- ,\nırrikadaki gôıü mrler yellı•ri tesbit cdı mi~tl. lığa ı;e\'irını·k w Tiirk ıııilll'Iİ· '~ cırtha etme rıhelıııc gıdı nı~· l ı . .ıt:u nerlın 'e J>o~lt \lnı:ıO\.t 

1 
tl.l ıp kc~d' ~a~n Musaddık dev· m:ştir. · ğlinii. fakat bunun k:ıç Azadan , • \P \me- Ayrıca Yı ldız. Teknik Okulun ııın mıık.ıdderatını ta kiikiiıı - dı~ı hu u:.unda gerek g:ızetcnız .J,•ikıinırtının, em ıl l'ııiğıni idt ıa 

e •t t sıbb / 51 e saklandığı va- };lçi bu görüşmeyi tl'ınin e: mütl' ek kil o:acağının heniiz. ka . :\ ashın~0~: 6 (, / -d' bu dünyaca tanınmış mühl'ndi· ~l'· ılcn drğı .. tirf'n hio iık haı eket \C gerek•e bu .me~tubu ~·ol a) 
8? e ·gi halk adına konıı amı) ac.ı

~n c:~ v tevki~ ~J~~i:ıo~~~~td Geçen mek için hükumcıir.den emir :ıl rarla tırılmaılığını, vazife inın rı;anb~~~1~1~•.~_Baka~ ıltın a; .. n viyeslndc eleman yeti tirdı~i ba 'e ba,arıları ı:öıden ka' hethı • \atanda n eının ° maı;.ı ıeabetl~- bı •ın bır kere daha me' dana 1:ıK 
.,. ,.11 bir h e m~~- mış bulunmaktadır ve zanned 1-

3 
keri hükumete yardım rtmek f 11 ı ır_ı ·~ıne g~re s~n dt~st riz dc'i'lerle açıklanmıştır.. ınl'I.:, ıınulturmıık isti\·oı lar. l>t. •ın n Tl'k ık l nncr ıte ve el~ ı•ı ~ oldu~u belıı tılcr.ekıır. 

ktı't gozışal ıs tarafından polisle.· ı!;ğine göre görü mede Kıbrıs ı olac {lını ve azaların biitiin hıılk 1 erde I>ış!şlerı Bak.~nı. fk Bundan sonra ikı oku' :ırasın· mokrııt Parti bu tı11ağa lliı ıne - ğcr l'e Sa ık adamlarıle mu -
)lU er öntinde bıçak':ınmıs- adasının ttattisü me ele i bahi~ ı. bakaları arasından sl'çileceği:ıı mcnıle~etı~ bura~nkı dıpl?ma ı. daki fark arı sıra·ı~an id:ırt'cı'er ml'H. kendi edm nıiitadde i- teaddıt ınufettı ~er t:ırahndan M J J İ · h m"vzuu edilmiştir. Bılindiğı gıl ! ö)lemi,tir. İhtilal kon e~i gc. t:~ ı~ckıleıd·ı~lc Gudney Ads~a ::~ me,·dana gelccl'k z:ırar'arı sıra- ni, lıilha~~:.ı nıii~l.ıf't hraatıııa hu me\

7
uda tcftı '<' kontro ıır • • 1 B. 

1 ha't'~ ~fkı a1?er n'an çenc'crin bil- Atina hükumeti bu me elenin ı;en pazartesi sira~i sahneden Çl' zı. 1~. ~~ •• a son ercce e : tur lıy~r:ık mü hendi crın :;üksck ıla~ tınarak. hat alarını H' uok- ~ apıldığı~ı~. a'ınma~ı azın~. l!.~-
be'V ı' · erınc gore doktorlnr Pa· '! unanistan ile tngJlıere arasın.! kilmek kararmdan vaz,ııeçtiklC'n ını)l 1 gorusııılcrde bulunın · mühendis unvanı a abjlmcsi i- sanlarını ml'ı-ltr itiraftan ,eı..ın en tedbır er hu usunda 

1 .,ı 1 

r ~ı~r b~:~tından ümidi kes- oa ~o tine muza kerelere menu onra txiyle bir i ti;;.:ıre meclisi. S,I\ a lar çın bugün tatbik edılcn yolu an· mi) erek. bunların ıliiıeltıegini lerce ~crl'k. i karara '.arıldı ının 
L-/ rı F . · ., ı~er taraftan yakın- teşk!J ctmhini ve bu surcıle \'u-1 nin kurtılm:ısına karar ,·ermişti. llanoi, 6 (AP) _ Fran,,ız Yfik latmı ardır. ':ıtanrla}a tl'min edprek ) iiı ut- 1 ve ''ıl:ı~ ctımızee de goç!11?n erı.n 

, t batımının muvakkaten ser n~~ısıan'ın "Birleıımı Milleılrr~ Salah Salim bundan sonra ya sek Kumandanlığından bil diril· Ru i1.:ıhattan sonra bir koktey' 111Pl11lır. Uiın na itki" irıle 'aıH· ~ ~ı .. su. ışık, nı~klep !!tbı ~l'~ır 

ması 1 lnriılt) 
Kamıan E' ı)ao~ u i•e b2-

kanlık 'az re rıııı de\ am ctt -
ğ n \ e komıtenin bö) le bır ka 
rar 'erınel!<' ) ctkilı olmadığını 
ddia etmi tır. 

•· 

1 
dcr'ı:,akılkmab~ını ve Hamburga muracaaıinın önlcnmcsı·n·ı 

3 
... 

11 
kıııda tatbik mevkiinc konarak · · h ,·erilmi•tir. I:ın I>. r. milingınıle hatiıılcr. ı~ı ılc me ;:u 

0 tınmak suretı ~ 
ere Al " dığine ~öre komunist \'ıetmın • 1 l k • d ,, t d 

rafında 11

1
'. man a. oktoru ctml'ktcdir. Yunan; la"ın ·0·nt·ı. otan iktısadl plfinlardan b:ıhsel- · B Di"rr taraftan Tl'knik Okul dl'n hirinın. ınuhaliCll'r hakkın a a :ı anı ı.,ını.n gaze en z e ) 

n anı " to~ıı ve ha\ an atE'şlel'i Dıen · ı- 6 ı ' la ıı 
l 

· , c ı~at edı'mc ini nıüzdeki sonbabarda bu <'a\"\I m'ıstır. Drınkü toplantl\.·:ı Cııııı- ö"renı ı er·ı dün de d('r 'ere gir- ıhı :ın hı· lhan ı..ulJ.ıııılıgını, ~ın anma~ını < 
1 

er, a~ 1 rın 
crnış er \ e k d' • " · en Fıı Kalrsi üzerine son .aat- "' • 

1 
en ılerinin rchi· l3:rıcşmiş :'ılilletlcrc sıınnıa 

1 
hurb:ı kanı mua\·ini .\bctilln:ısır d ıneıııı 'er rl' ılört ınlıfettis okııl. hıınıı lll'nıokratların ıl a hrğl'n- sunarım. 

ol arak.· alıkonma'.annı tekıı·r h ld" !erde şiddl'tle piiksiirmekte ır. . 1 l 1 ı \' r . Urltılhe ş erdır. rıu ıeme ır. Yunani tan hli'cti · baskanlık etıni~tir. Xccip halfı da ii~retirıı iıyc eri~ le toplantı· nH'ıhklerini ılıı' ılıını . '1 ıtıngll'r ' an ıu :ı "
1 

\t• 

Atoma karşı maske 

yapıldı nıcti bu -~•retle ikı mcrnll'k<'t a. )atağından çıkam:ııılF·lır. lar yapnııst•r. . ılr. ııı·ttı alkı~ toı>l•ımak için '"" Rri' \°l'kili 
ıcı~ındaki samiml mUn:ı eh ı A k ı A\'rıcn Teknik l'nivcr~iteılcn ııılaıı bıı gibi ta~kınlıkların l..l'n Oııl . Prnf. Br. I'. K . <iöka) 

ihtilal kon'e) inde çiiıiilmp s ere a 1 nan . halci ıll'ımesini istememekıedir. alakalılar tini\ er~iteyc ba~'ı O· ı ıli. hl erine J :ıı·aınadığını. C:ıilek Honn, 6 (A.A ) Batı Al 
.Fakat siya 

1 
mü ahitterın ka- Kahı re. 6 (AP) - İhtilaı kon •arak :ıçı'an oku un ) iinetml''İ· gibi kin \I' ihlıra~ sahi ıılrı·iııin Duha mel ~erefine defile · e 

1 
d • '" ·b· t r manya İç,slcrı Bakan ı"ı pa-if 

naatinee, bu konuda lngilteorc •ıe ) n c ı:enrra •• ,eeı ili ar:ı - Yen"ı erat ğinin geçici o duğunu beyan et· kiıtıı ('111f"lli'rini ht: ltdiğin i <.:eorgc:ı Duhanıe' \e e~ şeı<' ti 

Y ınanistan arasınlfa miizakerell' tarı olarak tanınan binbaşı ifa- mişlrrdir Urmokı·aı Pıırtililer takdiı rtme fınl' dün saat 16 da O'gunl:ı mıı korunma dı: re ı Şl'fi Dr. De • 
ıin açılması ihıimatı pek za) ıf. lıt Muhiddin bugün l'arise git rna~ı 1 incide) Sö~ e~tı'erl' güre ı .e Val! ö ': ı l_idirl'.'r. n . P . nin eı;!m ııııua- En titu undc bir kokte) partı mann r.ıdyo·aktıf te ır <'re kar-
tır Zira Eden Avam Kamara 

111
_ mek üwre u~akla buradan ayrıl rcrıcı'erın dere gırmedık Prı dl'ltsı Hkarlı hır l'\l)tcle ka· ,nr'ı ını•lıı·. :;ot .,:l\tt ın ıe ,ır bır gaz. ma ke 

mı tı te, mil o unacaktır. Vatandaşa " ,, da \•crdıği beyanaııa bir 1ngil.z r. k b ilk gun haber ,ermedl~ı için O· lır,:ı. tahriklcrp ıııi Ih le ınııku - Toı>lantıda misafir crimııe e 1 sının ıın:ı o undu~.ınu bıldır-
ômürge i o an Kıbrı adasının !'ılı ırda a!ikeri rejime derhal ·olaylık m:ıksadıy e a'ınan u kul m·u·du··rl'ı Atıf Ta., ıı hakkın· bl'lc me.\Iİllf" muka\l'rııat nılı- mı tır 

son verilme ini a ı G karar. gayet milsbet karşılan- •· " tılünün Anıcrıka e)ahatı ıı;ın ;ı • 
latusu uıerindc her türlu mlıZ!I rzu a)an ene d:ı tahkikata g<'çmi-tir. lır•e: <:ülek H ı :riın tıııl ilı ti - hazırlamakta o duğu e bıse'er· -------------

~P:-e lmkinının imdılik mevcu. ral Necibin tek taraftarı o an 1111 tır. - --- - . . ra~lı hatiııter kü~·fik ıhı erlrr. den mlıteşckkıl b r def lr tak· 

0 madığını söylemişıir. Halit Mııfıiddin ha\a ıı anınd:ı 1 Diğer taraftan, yine Trnısi Rumelı Hısarında muhatap bulamaı olurı.ır. nııi- . 
gazetecileri!, lhtılal Kon l') inden Ruro und:ın bıldırı diğine göre. d 1 · - . . dlm ('dt mıstır 
• tıfa etufıne dair dol:ı aıı ;ı, i. h:ılcn sı'ah atında bulunan 931 yangın çıktı ca e '" "ın ıımumı 'enınt miıs- l\lr~hur l'r:ın ıt edibi mOtca

lwt kı·.ıatm mıınuka-,;ı,ı hakım kıben !la~·hctte kııtubhanr ın<' 
aların as1ı olmaclığını . ö' erlk- doğıınl°u lkineı tertip l'r er ele Dlin akşam Ruıııclıh sar Kış kalır. 
ten sonra. Fran a \C İta\) ada \l ı iki sene erinı dn'dıırdukları tak. lak sokak 3 nıım:ır:ılı l\mcrıka- gıd,.rrk haHan arı ıı:in lwndı e· 

geliyor . . . l'r erini imzalamı tır. 
~ırııı mı'li mah ulll'ri hakkıncla dinle terhis edıll'ceklı'rdır. Ba- it Viktor Bense ait l'Vtle yangın vurııı· edene nıblı} lr mukalır - -----

Gune) doğu Avrupa h:ıva ktıv- b' k 0 k h t' t kt h' k • b ··ct k 1 · 1 ·ı b. ı t ır tet ·ı · sera a ı ~ ap 1 • an son ıs ııırnıııı ura eratı u mu • çı ·mış. >1r o< a ı e ınanın ~·ıı· . ll' l'tmrk elhl'ttl' bir '~.' k~ ~f'k lıir ~"' ı~·r) i muh:ıf:ın ı•t -
\e eri kumandan ığından aHı- ra menılrkctine dönecl'eini ı.öı. deti ikmal ettık'eriııden l :-Jisan tısı kı nıeıı yıııı<lıktcııı sonra 1ır llel"' tll ı la tırrlıı 
larak ~eni bir vaı.ıfeyc ta,ın· e· .. · .. .-; < .un. an· r • " nıck han ı . ı..ı'a' ıulııınun trıniıı 1 
d, K • !erine ek emi tir. Halit Muhiddi tarıhindcn itıbaren pryderpey etrafa ~irayct ettırilmcden son- ı. urlıı ,aı..ını ..• kr~fı \e ınan .. ,ıı 1,.11f'c·e"i h:na•ı 1evkten ,..0 k 1.,1• 

1 en. orgeneral Sch'attcr. be· nin aksini iddia etme .ne raj'.ımcn tl'rhis edllmcktedirl<'r. cliirülıııü tur. t h ı I' 1 · r n ııı " " ' raberın. de 7 si milrcttcb"t ot- ıc·r:t;ı. ı .l'nırı ıa A~n ı.ı ı '.' ·-· ı liıı n~ ho~tıır. mıha 'a ııır.nıı.r 
k .. İhtilcıl Kon C) i~in. kcndısinin a Bu erlerın a'dıkları iı.inlerln londra radyosunda ıla ~ a'ı) :ın t'kı hır trk pattı ketin 11.-. nemokrat l'aı tinın 

ma üzere l8 kı ı"ık b r hrv'ct •a~•ını ka,·clırm:ık fü:er<' b ,~. a kA 'k ··dd ı · d ı · ı.. 1 t" • nr"n 1111 

halinde bugün aat 17 de o·zAI " "' " ,r ı · mu l'l crın en a)ı - K • nın ta'ı ın .,,. nııı ı .rı • j ılf" ııhrk mrnfa:ıllrri lııı sr\l-ı 
.. ). halı icat eııi 11 i hakkında haber mıyacağına dair çıkarı'an söy· " onya» saatı 1 ıan olıır.ıı '" bıınlar, icra mf"\ ,Aıı· haırı..rt ı.ırıJnı i- '- - 1)(11{ ıoıt _, 

a kerı bır uçakla Ye 1 kö• c "e· 1 · 1 '·t d 11 . h ı f ı • • eecktir. " ., er ırara J~ı oma":ı ır l'nt l'rın ası olmadığı an'aşı· Londra,6(AA.) - BBC'.nin kiındt'ki frnaltklan mu aee (aıı ettlrdığine ~öre lh-1 1 R.fAT ı· NSEL 
Hava alanında, askeri mera- ~ış~ı~: Bildi~i'di#!ne göre ~.er e. tür.kt~. ~n isi 17 Ni a.n Cumar- ~e\ kii,nde düru.'t 'e 'atan f'HI' tiıas erbabının 0~ ununa gel- 1 

sim'e karşı anacak o'an Kor"ene 1 rın ıkı sene ıçersındc 45 gun ka 

1 

t~sı gunü saat 21 dekı on nes· hır m.ıır a l..abc ı~t. unutturmak mek , P. onların hürumlarına Dahili ·c ~Jiitehassısı 
. b • füllll i~l nbakkı yoktur. Bundan nyatında tskoçyanın Edinburg H ıuıllettl'n ltımat liaıanınal. reptıane H~ H~ilr hazırlamak Nı l .> R eu d 

ra', 8 ~ısan sa ahı Akademi) i 1 ayrı olarak. mazaretine bınaen §rhri 1 e Turkı~enin Konva şeh· fırı;atını elden l atırmı hulu- ht1 ,. 1~1 k bir "afl•t olur • ş:ısn ~lfl ·A t.\lmN .ca 
Zt} aret edecek ve 9 • 'isan tarı- · · • k r h" J..1 ı " • • l"\ m P o • hınde Ankara'.va gldec•ktır. \erı'cn ıı.ın'cr. de askerlik mild· ri aıasında muk&:>ie e'i bir proı- nııılar:-.a ... Fa at nr st a m o • Ah ro • YALMAN Teı· HP ••llil 

"' detıerınden a) ı maktadır ram )'il) ınlı) ecaklır. aak, tu•i• lii$mPmek u >ilk met ıı;mın · • ıı 

merika, Uzak 
v , 

ogu ya yardımı 
rtt1rıyor 

.DERM·OJEN 
. · ~ PlŞIKLERE., KARSI 

General Schlatter 

DERMOJEN 
SiViLCELERE KAR$1 
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GOOD YEAR FABRIKASININ 

KARTAL MARKASINI t 

TAŞIYAN LASTIKLERDIR. 

En ·yük .. sek kalit~otomobil lastikleri için 

ETRAFINIZOAKiLERi RAHATSIZ ETME~~ 
iÇiN YEMEKTEN ÇEKINDIGINIZ HER şe' 

ARTIK YİYEBiLİRSİNiZ. -

KLOROFilli RAOYOliN 

----=---
Resmi ı·uhsatlı Fikri Karde~ Oto \'e 

:\fakinist Kurau 30 yı'.danberi. :oför o:a
cak!arı tam bil&i i!e yetiştiren, dıploma 
veren, eh'iyete ka\'usturan ~eıline ciddi 
müe .. 5esedir. Pratik Motor \'C Trafik ders 
:el'inden bas'ka her ögrenci tamir ate'. 
ycnıiıde. usta ncznctinde her gün sa. 
bahtan akşama kadar çalı~abilir. Amatör
ler her ıaman kabu: olunur. 3 :\fayıs dö
nenııne öğrenci kaydcdilh or. Program is· 
tcyiniz, 14-18 kursu ıiyaret ediniz. Bo· 
monti Havuzlu Bahçe okak Te : 80259 ___.,/ 

ŞİŞLİ SIHHAT Yurdu Emniyet . edebileceğiniz ;- marka 40.000,-· Liraya Devren Sat!h~ 
Şı ide inşa ettırdııtimiz \C çok yakında !aa'iyet~ baş. 

lıyı;cak o'an ~eni ha tııhancmb.de c;a ısrnak iı1.ere ' 

Hemşire -Hastabakıcı ve Bir Santral 
ınemure ıoe ,hthaç \ardır . .\~'e :\"i~antasıllda Sıhhat Yur
duna murac:aat. -

. 
ı\KTIF 

1 
r 

.\}da 1200 : 1300 :ira geliri o:an iş'er halde bir Jll 
sese 40.000,- fü·aya satıiı~.;;tır. )iüracaat: P.J\. 3147 lstJ 

lmU,.u ~altiltl: M~A"' hORU 
t;munıl ~eırı'Ut \lucluru: '.\lf:l.lH 'P'~'l:ı~ 

8u 11•1d& '\fu'ul ..,udıır: 
lRS.\:-0 40i 

(\ .U:A..\) Ga.ıet.cılı.k H M.atlt&rılılo; T ... '· - iıt.vıbul 
YA.I&~ "-'TAAAll ~ 

• 2-195J Tarillli - BilônçosıJ 
PASİF 

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

HESAPLAR 
Odenmemi, sermaye (Hissedarlar) ......................... .. 

Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni Kar~ılıklar Ka5a11 ............. · ........................ . 
8 A N K A L A R ..... · •1 • ......................................... . 

Senedat Cüzdanı ..................................................... . 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı ..................................... .. 
Borçlu Cari He5aplar ................................................. .. 
ipotek Mukabili ikrazlar: ........................................ .. 

0 o 5 Faizli ................................................... .. 

Diğer İpotek Mukabili ............................. ,... ı 

l n ı a at Hesapları ................................................... . 
Muhtelif Borçlular .............................................. .. 
lıtiraklerimiz .................................................... .. 
Sc:ıbit Kıymetler: .................................................... . 

Menkuller (x) ........... · ............................ .. 

Gayrimenkuller (xx) ................................... . 

Sair Aktifler ....................................................... 

Nazım Hesaplor · ·· ·· ........................................... . 

TURK LIRASI 

66.692.264,09 
162.277.611 , 1 s 

~~~~~~~~-

1.080.336,61 
S.281 .316.86 

Yek ün 

ı 
TÜRK LIRASI 

-,-
1.126.512,83 

24.832.684, 13 

12 .609 .621 ,89 
7.348.395.29 
4 .505.283, 1 o 

39.137.599,41 
228.969.875,24 

7.464.528,59 
7.159.794,-
7.896.500,-
6.361.653,47 

9.994.336, 12 . ...-..· 

357 .406.784,07 

221 .236.~53, 1 o 

SERMAYE 
iHTiYATLAR : 

HESAPLAR 

ileride Vukuu Muhtemel Zarar Kar,ılığı ...... 
(Bankalar Kanunu Madde 31) 

Kanuni ihtiyatlar · ...................................... . 
., Olağanüstü ihtiyatlar ......................... .. 

Karşılıklar ....................................................... .. 

Tedavülde Bulunan Tahvillerimiz ........................... .. 

Taahhütlerimiz 
Mevduat ve Cari Hesaplar : ...................................... . 

Tasarruf Mevduatı ·· · ................ · .. · ............... · 
Diğer Mevduat .... · ...................................... .. 

Tediye Emirleri .................................................... .. 

Talep Olunmamıı Kıymetler ................................ . 
Muhtelif Alacaklılar ............................................ . 
Sair Pasifler .............. · .......................................... . 
KAR ................................................................ . 

Nôıım Hesaplar : .................................................... 
1 - Cirolarımız ..................................... .. 
2 - Kefaletlerimiz ................................ . 

TÜRK LIRASI 

881.254,16 

2.643.76,,53 
1.525.899,74 

58.336.041,58 
85.395.271,37 

Yekun .. 

23.691.000,-

16.541.097,07 

[ TÜRK LIRASI 

1--
1 oo.ooo.ooo,-

S.050. 916,4" 

2.467.164, 10 
26.527.000,-
46.278.775,50 

143.731.312,95 

51.335,77 
1.400,-

21 .706.925,35 
4.522.095,40 

7.069.858,55 

357.406.784,0_0 

221.236.853, 1 o 

l 8l.004.756,03 / 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--""-~~~~~---..,.....,, 

(xx) Gayrimenkullerimiz (2.768.284,-) lira üze rinden'sigortal;dır. 

3 - Sair Nazım Hesaplar ....................... . 

(x} Menkullerinıiz (1.144.143,32} .lira üzerinden sigortalıdır. 
~~~~~--~-~~--~~-~~~~~-~-~~---~~~~--=~~~~~~~--_,; 

TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASl'NIN 3L 12.1953. TARİHİNDEKİ KAR VE ZARAR HESABI 
:llılSll J,l .. 11111 

HESAPLAR 
1 - Personel Masrafları ................................................................................... . 
il - Vergi ve Harçlar ........................................................................................ .. 

111 - Sair Masraflar ........................................................................................... .. 
iV - Verilen Faiz ve Komisyonlar ...................................................................... .. 
V - Amortismanlar ....................... · ................................................................. . 

VI - Karşılıklar .................................................................................................. . 
Vll - Muhtelif Zararlar ...................................................................................... . 

Vlll - K ô r ............................................................................................................ .. 

Y EK Ü N ......................................................................................................... .. 

TÜRK LIRASI 

4.467.348,29 
1.828.801 ,36 

1.187.888,32 
4.983.614,92 

143.554, 16 

-,-
134.505,40 

7 .069 .858,SS 

19.815.571,-

• t 

HESAPLAR 
1 - Alınan Faiz ve Komisyonlar ...................................................................... .. 
il - Esham ve Tahvilat Gelirleri ...... ...................................................... ......... .. 

111 - Banka Hiz. Muka. Alman üc. ve Kom. ············································· 
iV - l,tirôklerimiz Karı .................................................................................. . 
V - Muhtelif Karlar ... · ................... · ................................................................ . 

VI - Geçen Seneden Müdevver Kar .......... ............................................. " ...... .. 

. 
Y E K 0 N································: .. ······· ································································· 

GELIRLEll 

TÜRK LiR~ 

14.635.511,69 
1.225.533,48 
1.253.17 4,70 

82.721,87 
2.569.137,78 

49.491,48 

______ ,/ 
19_.815.571,-

" 


