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k llesinıli •HOŞ MEMO· tefri-
1' aınıı.ıo po t;ıda kaybolan ek ik 
! ırıı gelmi fü. Bonruk ıile i

:ın nıaceralannı bugiınden itl
arr.n. her zamanki gibi 3'ünrü 

ı.a) ramızda buJacaksJnıL 
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En son gelen haberler 
~·~· nin cıici bit' ~eki ide. ı.erimi bzan~ı~ olması, ırrek 1 tan elde ettigi millehekili ~a'"ı~ı 2.8·.~:"~'p'. nin l\ır~e~ir'den b

:ıehnmııde \ e gerekse nıemlt'kctte mrmnunıyet uyandırmıştır. ı :ranma~ı muhtemel olan nullel\ rkıllı&ı ., ın. Bu uıı)etc gore 
Şehrimİl D.P. İl merkeıinıtc adeta bir ha) ram hın ası esmekte n D.P. Bıhiık "tilltt ~tttlbindd.i sandalyalann ;yiizdt 92 \\İni al· 
ntandaşıar akın akın p;ırtı mcrketini ziyaret ederek tebrlUtta mış hul~nmaktadır. Anc·ak ~falat)a'da D.P. öne geçtigi talı;dirde 
hulunmakt;ıdırlar. c.H.P. nin andalya ,a~ ısı 16 y;ı du~ecelı: n! bO~ lece nhbet l üz-

Sa:ı.t Oi.30 da ahnan r.lfüeleı·e ~öre illerin \'aıh·eti fÖyledir: de 9' e kadar :'.)Üksrlcccı.tir. Bu nefüeler gö trriyor ki halk , c. 
Bitrtilı; <kat'i nctic.t), D.P. 33146, C.B.P. 26647, müstald! H.P. ye 1950 deki k•dar dah; itibar etmemektedir. Ana muhate-

1933. fet partisinin gerek ~erfoı ı.ampanyası ıra ındald ,., r;uek~e 
1' ~İfl,l:tt :oE\' A:'ll EDEXLER daha eneıki harrket t;ırıınır.. !thte değil, bilakis ale) hle bir ha-

Bolu n.P. 5809-t. c:.nr. 20366, C.:'11.P. 3822, Giresun D.P. va uyandırıı artık lıu neti<e ile de anla ılmıstır. 
324$5, ('.JJ.P. 1583. İzmir n.P. l8il62. C.H.P. 117684, Kars D.P. 
:nooo, e.u.r. 44000. Kütahya n.r. 63593. c.n.P. 2i6t4, c.:'11.P. 
10;;1!. l.\lardin u.r. 3701111, ('.H.r. 29060, ~i~de n.P' :m6;. c.H.P. 
29634, T.K.P. 8673. Sha U.P. 6],j69. C.11.P. 41.}02, C.M.P. :mıo. 
Tekil'dag D.P. 41418, C.H.r. 337'?4, Van D.P. 25531. C.H.r. 15360. 
Yozgat D.P. 30786, C'.Jl.P. 15520, Afyonkarahisar D.P. 24000, C. 
H.P. llOOO, Ktr6f'hir D.P. 7200. C'.H.P. 5800, C.)(.P. 7900), Malat
ya C576 sandı&a törel, C.JJ.P. 70826. D.P. 58505, Ordu D.P. 58000, 
C.H.P. 43000, Se)han D.P. 32266, C.H.P. 31911, Sinop C'.H.P. 
1500 ilrrılt. 

Birçok 'ita~ ttltrimiıılt•ki tHnif 2 nri baskıyı makine.' t \·er
diğimiı mm ana kadar ıte' am tttiıine göre seçimlerin netire_j 
anuk bugun ak amı doğru belli olabilecektir. 

r;Jimizdelı;i netit·l'IPre ı:öre, D.P •• 'Hl ınilleh·ekilli&inin 508 t. 
ni elde etmş bulunnıaı..-ıadır. C.H.P. nin Kars, .:\falatya Te Sinop· 

llEZİllE1' 

Ankara, 3 (Salıah.ı kın-cı ~a:ıt ıfort) - Bu saatte 11nıumi e
rimler ne!iresi tamamı'n tcbellur etmi~. lltmokrat Parti hhir 
bir ek eri}etle iktid.m trkrar elt aımı~ bulunma\:tal\ır. A~lar
dır ikidara gele<'eğini ilan eden, muhaldette kal a dahi asgari 
150 • 200 mi!Jetnkili rık:ır:ıcaiına kıtiyetle inanan mı1k Partisi. 
bu uate bdar &elen haberlere nazu:ın kat'i olarak sadPet• Sinop 
\e Kan'ta kazanmı'I bı•lt•r.nı:ıktadır . .\talatya belli değildir. 

Cumhuri~et~·i ;lillet Parti~inin saderl' Kır~ehir'de kazandı
ğı anla . ılmaktadır. Aukara rad) o u aat 3 de va~ ınını talil et· 
mittir. Bu abah saat 'e<lidt'~ itibarr.n tf'krar ~·ayına ba~lı ııcalıilır. 

Bı~bakan Adnan Jlt"Ddt"re aat doıde ıloiı u Ba~balı.anlık-
tan a)·rılmı~tır. Demokrat Partide se~im netkelerlnl alan bürn 
faaliyetine de\lm etmekltdiı-. 

•• 
Dünkü 
Seçimin 
Hoş tarafları 
Oy pusu:a l)dı. rad~o propa 

gandasıydı, seçmendi, kütuktıi, 
muhhrrdı, adaydı fılfın derken, 
i ıe nihayet o dı oldu b' tli, 
Diln sabahın sekiz.inden iı iba• 
ren on binlerce insan terledi. 
yıprandı. fenalık geçirdi. Belki 
de bayılan:u. nefes darlığına 
lııtulanlar, spazmoz ~eçircnler 
oldu. Biz de dün İsıanbulu boy 
dan bo) a gezdik, do~aştık. San 
dık ba. 'arında durup etrafı sey 
rettık. Seçmenlerle konu. tuk. 

1 

İı.tanbul seçimlerini büyük bir dürüstlükle idare edrn ,.e seçim. 
terin intiuın irinde cereyanını 11tıayan İl Seçim Kurulu bar 

kanı Sabri A.büyek • 

Seçim günleri böyle her de
liğe gir ip çıkmak, her tarafa 
burun sokmak ne de güz.el ohı 
)ormuş. Aksama !kadar kendi 
kendi11liıe keyiflendik. Yalnız. 
ne yalan söyliyelim. temmuz gıi 
neşi gibi bir gihıes tepemizde 
fokur fokur kaynarken. b' r 

<De\'lml Sa: 5 Sü: 3 de) •• 
Yabancılann seçim 
Hakkında 
Görüşleri 
Amerikan Kız .KolcJınde öğ· 

reımenlik eden \·e merxıleketı
r.ıızı uzuıı yıllardır tanıyan :>ir 
Amerikalı karı • koca dün Ar
navutköy'de, Amerikan Kız KO· 
!:?,linin bulundu~u tepenin dipin 
deki sandığın karşısında durmu'i 
lo.r, oy \'erenleri hayranlıkla s<'Y 

<Devamı Sa. 4 Sü. S de> 
-o-

C.H.P. ye göre 
· Bazı hadiseler 

C.H.P. dün su Udiseleri bll· 
d ırmiştir : 

•Beyaııtıa i7 nunı;,ıralı san· 
c.'ık ba~ırıdaki CUP oy pusula· 
iaı ı OP ocak ba~kanı Eşref ta 
rafından yırtılmış ve ayağıc•n 
altınd;ı ez.ilmiştir. Esre! zabı~ tu 
tu!arak karakola şikayet edilmış 
se de kaçtılı jçin ~akalanam.ı
m:ştır, 

istanbutdaki Teknik Üniversitenin yurdunda katan 450 talebeden üç yüıü seçim hakkını haiz· 
dirler. Bunlar dün okul önündeki sandığa oylannı atmak için kuyruk )apmııluclır. Taıeı.eıer 

84 numaralı sandı!ın D.P, il 
başkanı s~imleri tatil etmek ıs 
temistir. Bu Udıse uterine suı 

(Dewaaı Sa:$ Si: i Ü) uuındaJı:i 1JUrtk ailltetl Jibd• )'Üıe J'Ü;IMll'. 
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ffindiçini'de harbe 
son verilecek mil 

G üney As- ·•••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••· dır. Bunu 

ıeıeJ~i ~e;:~ ~ Cenevre'de bir anla~maya varılmazsa ~ ~~~k:: ,~·s~n: 
doğrusu H n. : : mer kan Dış· 

di~iru hadisele .: Amerika, buraya asker gönderecek : ·~ıeri Bakanı 
rinden dotan • : açıkça bi"'dır· 
vaziyeti ~Ö· •••• ••••••••••••••· ·•••••••••••• ••• • ••· mişlerdir. I 

rüsmek üzere 26 'isanda Ce· mın ba,şchri Bangkok'daki Amerika'da umumi erk:ır s 
nevre'de bır konferans top an- Fransız elçisine muracaatla şu ya'da ) enı bir harbın a eyhın· ı 
mıştır. Yapı'acak "Örü rn"'e- tek'lf erde bu'undu: Vıetnam'- de idi. Bu st?bep e Hın<l'<;ıri 
r in neticesı hakkında büyük u· ın Fransız birliği çerçevesi i- hal'bıne katılmağı as a duşun
mit bes'enmemekle beraber çınde bır:i i \e İstik fıli, Hin· mü~·ordu. Son zaman 1rd.ı va· 
toplantı her tarafta alfıka u· diçınide bazı us er mustesna z:lyet değı tı. Hindlçl:u .ı.ırbı· 
yandırmıştır. A'iıka bilhas a Fransız kuwet'erı bu undurul· nin bir mUstem'eke nuh.ı~Pbe 
Fransa'da çok büyuktUr. Fran- maması, Vietnam'ın AS)a mem sı de~il: biıtün dün~anın. tıu 
ıız siyasi lider'erınden çoğu, eketlerinde sıyasi mümessil!e- arada Amerıka'nın guveıı'iğın! 
Hindiçıni meselesini halletmek r1 olması. Fransız yüksek ko. tehdit eden bir hareket oldu-
için komünısUerle ~orüşmeye miseri 10 E}lu.de so) edlğı ğu, bunun karsısında seyırci 
taraftardır. Fransız parlamen- bir nutuk a bu ııartların kabul \'aı.iyette kalınamıyacağı Ame
tosqnun Martın son•arınn doğ· cdi emiyeceğini bildirdı. Bu rika umumi efkarına an'atı!dı. 
ru yaptığı toplantıda ilerı ge· suret'e ıkinci te~ebbüs de ne· Bu te!kin'er karşısında umumi 
len Fransız ricalinden Da'adi- ticesız ka dı. dkfırın Hindi~ını harbi hakkın 
er, Mendes France i\Iıtterand Bundan sonra ~ sene hiç daki duşünce 1 deği ti Baş· 
bu hususta kat'i beyanatta bu- bir goru5ıne olmadan :eçtı. kanın \ e Dışişlerı Bakanının 
lunmuş:ar, hükumetin Hindiçl 1952 yılının sonunda Pinay, son be) nnat:arı bu değışikliğin 
ni komünistleriyle gorüsme im Fransa'da bulunan meshur kim neticesıdir. 
kAnını araştırmamasını tenltid yager ,.e İmparator Bao Dai'nin A merika'nın yeni vaziyeti 
etmi~lerdi. :ı-eğeni Profesör Buo Hoi ~i Fransa'da memnunluk u· 

F ransa, Hindiçfnide harbe 
son vermek itin bir kaç 

defa teşebbüste bulunmustur. 
İlk tefebbüs, 19 Aratık 1946 
da ~.ııyan ayaklanma hare· 
tinden az sonra, 1947 yılında 
o'mU$tü. O zaman'ar Fransa'da 
Sosyı?ıst lıderlerlnden Rama· 
dier'nin ba kanlığında bir hıi· 
kumet vardı. Başbakan 18 Mart 
1947 de Parlamentoda söyledi 
ği nutukta: • Hindiçini mese:e 
sini kuvvet kullanarak hallet
mek istemiyoruz. Hakiki hal 
şekli, anla~ma yoliyledir.> d~
mişti. 

Hindiı;lni knmünist lideri Ho 
Clti Mınh uç gün sonra buna ce 
vap ''ererek, Fransa hultumeti 
Vıetnam'ın birlııtini " istik· 
lllini kabul ederse. ıörllşme
ye hazır olduğunu biltlırnıi~ti. 
HattA daha ileriye p:idereı. 19 
Nisanda. kendi Dışişieri :Bakan 
lığı vasıtasiy'e 1''ransa hQkıi· 
metine bir mesaj ôndermış, 
mu ha.sema ta son verılmes; ni 'c 
ıulh göııişmesine ba5 anmasını 
teklif etmı ti. 

O tarihle Hindıçini :!ı iıksek 
komiserliğıne ta~in edı en Bo! 
laert'e Fransız kunet'erı ku· 
mandam General Va' uy'un 
mütaleasını a!dıktan sonra, mu 
baı;emata son \ermezden en-el 
bazı ihtiyat tedbirlerine lü· 
zum olduğunu bildirmişti. Yuk 
sek komiser asilerin a:dıkları 
harp malzemesini iade etme
lerini. şiddet hareketlerıne son 
verilmesini. esir'erin. rehin' e 
rin serbest bırakılmaıannı, 
bir taraftan diğer tarafa ser
bestçe ıidilebilmesini istemış 
ti. Ho Chi Mınh bu &artları rcd 
detti, Bu suret'e bır So ya~ist 
Başbakan'ın yaptığı i!k teşeb· 
bUs neticesiz kalmı.tı. 

AYnı senenın 11 a~ustosunda 
Bo °Chi Minh'in siyasi mıl~vir 
terinden Tnn Van Giau. Siya· 

Şoförler Federasyonu adı

na 200 kamyon 
getirtiliyor 

Türkiye Şo!ör'er Federasyonu 
nun Fransadan kamvon ithali i· 
çin İktuat ve Ticaret Veklleti· 
ne yaptığı müracaat netıceıen. 
mis ve kamyonların ıetirilmesl 
kararına varılmı&ur. 

Buna ıöre, federasyon namı· 
na Fransadan 200 kamyon ':e
tirilecektir. Kamyonların ithali 
için lAzım olan 2,3 milyon lira· 
lık tahsisatın ödenmesi maksa
diyle Merkez: Bankasına ııerek!i 
talimat ''er!lmlşlir, Bu kamyon· 
lar. foder~onca \ ilA~ etlerdeki 
Şoförler Cemh etlerıne mliıesa· 
\'b·en taksim edilecektir. Ct'mı· 
yeUer de, üye olarak kayıtlı mes 
lek erbabına bunları tenı ede
eektir. Kamyonlar, malıyet !i
yatına ıöre satılacaktır. Bu su· 
retle piyasada 28 bin lirayı sa
Ulması icabeden kamyon! r, 14 
bin liraya satılabllecektır. 

Diler taraftan, feder11s~on 500 
adet Arıo marka taksi s..ati si
pariş edecektir. Bu hususta Ve· 
klletle yapılın rnUz.akereler mlıs 
pet netice vermiştir. Saatlar da 
kamyonlar ı:ıbi cemiyetlere tah· 
ıls edılecek ,.e onların e'b le 
meslek erbabına te\-d olunacak· 
ur. Hilen piyanda bin liraya 
satılmakta olan bu saatıar, &oiör 
ıere 400'er lirayı veTilecekti':. 

Federasyonun bu teşebbüsü şo 
förler arasında ı:ayet miıspet 
kar ılanmıştır. 

Karayo1ları personel 

yönetmeliği 

davet ederek kendisini Fran· yandırmakla beraber Fransız
sız Birliği mU avirlerinden Ley !ar Amerika'nın işe karışma· 
gues i'e bir'ikte komünisllerle sına lüzum ka!madan Hindiçl· 
temasa 'e bir anla,mı .nıkfını ni meselesinin halledı'me ini 
olup olmadığını araştırmrı:oıa i tiyorlar. Bu sebep·e Cene\Te 
memur etti, Fakat kabine de· konferansının neticesi be 1i o:· 
ğıstiğinden bu vaz.ife Rene madan taahhUt a tına gırmek-
1\Iayer hükumeti ıamanınd;ı ye ten çekiniyorlar. BugUnkü va
rine getirildi. Profesôr, 1953 zıyet şudur: Cenevre konferan 
de Rangon'da Vietminh'in bir sı ya iyi bir netice vt?recelt, 
mümessili i'e temas etti; bu Hındiçıni'de sulh teessüs ede· 
mümessil hükumetin müzake- cektır. yahut bir karara 'arı'a· 
reye hazır olduğunu, fakat an mıyarak harp şıddetlen<'cek ve 
cak salAhbet sahibi olanıar:a Amerika müdaha'ede bı: una-
ıôrüşt'bileceğini bildirdi. caktır. 

Komünistler bu sırada La- rr:----
~!'a b~i~~~~tıeü~~~i~~si~~~~:ı~ w·--~ .. --w-.:ıı~----~ .. ·q··' 
Q tarihten sonra cereyan e· 

den -.akalar hatırlud,ıdır. ~ı ı 
Ba bakan Lanıel 2i J;:kim 1953

1 

__! ______ _ 
de Parlamentoda söy!P.dığı nu· ._..,a..;4.,;:a..;;,...;a..ı...;;;s.;:a• 
tukta, Vietminh tek'if'eri:li ı- V j yana' ya 
çık arsa gorlismeğe h.ıtır oldu-
gunıı bildirdi. ııo ehi :\iınh gide rken 
26 Kasımda buna. gôrüşmeğe 271 ~11 en:eı bugün, 3 Ma· 
hazır oldusu şeklinde ce,·ap yl! 1683 de Yiyana.)ı mu 
\erdi; fakat ilk adımı atmak ha ara a gidecek olan Yezi-
istemedi. Başbakan geçen ay ri azam Menifonlu Kara i\Ius 
bir parça dajla i eri ;;ıttı, .mu· lafa Pa~a ku~mandıı ınd ki 
h emata son 'erm~k ıçm Fran ordu) 11 hıimayıınu tr. 1 f't-
sa'nın şart arını bflJir{iı. Ko· mf'k , t am ağı şr.rifı vt.r· 
münistlerın Dışişleri Bakanı nıı>k üıere Sultıın J>iirdiiıuii 
Pekin rad) o-u ile verdiğı cr.\•ap :\lf'hmtt Belgrnd:.t gel mi ti. 
ta, bu şartları bir tarafa bırı· H iı nkar 'I epe inde vakti ·le 
karak hükumetinin kat'i tek· Abaza ~lelıınet Pa anın Bos· 
lif.erini beklediğini haber .. t'r· na Be) !erbeyliği zamanında 
di. Belgradda yaptırdığı ka ra 

işte şimdi vuiyet budur. iıareten Aba1a kö~kü d .. niltıı 
Fransız'ar, Stalinln ö'ümUnden mahalde ordu:ah kurulmu:ı-
~onra ı:ergin!iğin bir parı;a ıev tu. 
~ediğini, bir anlaşma mümkün 13 tayı ta başta büküm-
olabi:eceğlni söylüyorlar. Ce· dar ve ehzadeler bulunduğu 
nevre müzakereleri bu ümidın halde parlak bir mera~ım y .. 
.ne derece doğru o~duğunu gös pılmış ve sancağı ı•rif tr-
terecektir. darı ekrem \'e. \'eı.iri azaın 

Cene\Te görüşmesi neticesiz 
ka:ırsa \•az.iyet ne olacak· 

tır~ ... Amerika hükumeti ba 
takdırde Amerikanın Hindıı;i· 
ni harbine katılmasına taraftır 

Dün yapılan basketbol 

müsabakaları 
Türkiye Basketbol Serbest A· 

tı~ Müsabakaları dlin Spor 'e 
Sergi Saray1nda ~apılmıştır, Fer 
di bırinciliklerde 60 atış üze· 
rinde 56 isabetle Yalçın G:-anit 
(G.S ) birinci, 53 is.ıbet.e Yı!· 
maz Ersin CAnkaraglıc•i) ikinci 
50 isabetle Nejat Sön:neı (Mo. 
da), Gokhan Gökeş (G.S.), Suat 
Gürol (Ankara,ucli) ü;üncü ol 
muşlardır. 
Takım tasnüindc Anl:aragücü 

232 puvanla birinci. G;ıılılasara.Y 
218 puvınla ikinci, Altıno:du (lz: 
mir> 211 puvan:a üçilncü olmu 
!ardır. 

Bir motör devrildi 
Türkay Birıün idaresi:ıdeki 

motörle Rumelikavağı önünden 
geçerken motör de\Tilmi~tir. t. 
çinde bulunan İ'hami Sanay, HU 
se)ln Kaya, Nurettin ve Tür· 
kAn denize dökulmüs!er~! de 
hepsi kunarılmı~ır. 

Prof. Recai Okandan 
derste hastalandı 

İstanbul Ünı\'ersitesi Hukuk 
Fakülte.si Amme hukuku p rofe 
sörü Recai G. Okandan sınıfta 
ders verirken baygınlık geçir· 
miş ve hastalanmışur. Profe· 
sör Okandan Guraba Hastahane 
sine kaldırılmıstır. 
Aı:davayda petrol araı· 

tırmaları yapılacak 
Ankara 2 CT.H.A.) - Maden 

Tetkik Arama Enstitüsünde Azı 
davay petrol araştırmaları ~a
pılmesı kararlaştınlmıştır. Ya 1 
pılacak sondajlar için lüzumlu 
hazırlıklar tamamiyle ikmal c 
dl'miştiT. Sondajlara çok ya. 
kında başlanacaktır. 

::u erzironlu Kara Mu.taf.l Pa 
ııaya ,·erilmi ti. Silahtar A a 
tarihine göre. Padişah Yi) a· 
na muhasarasına taraft:ır de 
ğildl. Yeziıi ham. Yanıkk:ı
ltılen Viyana~·a gidi~ni bir 
telhi le haber \erdiği ıaınan 
Sultan Dordüncü Mehmet, 
telhi~i getiren zata şöyle de 
misti: 

- Ka timiz Yanık Te l\o
maran kaleleri idi. Beç l.;a· 
le 1 dilde yoktu. Pasa ne a· 
l t.p saygısıılık edip bu se\'• 
daya dil müş, ııos şimdi Hak 
taili i fın getire. Ukin mu. 
kaddem bildirse) di, rııa nr
mezdim, 

F. F. TÜLBEXTÇt 

Son derece ağır küfürler sa. 
vuruyorlar, gemidekilerfn res· 
mi ve kendi!erini mhur ı:os· 
terme) e çalışan di'lerj ile, kı· 
~ ıdakilcrin ateşli lisanı arasın. 
da adetli komik denecek bir 
tezat me\·cuttu. 

. Bu onun için o kadar b!i
yilk bir yenilikti ki Willie aşa· 
f'ıı yukart iki saat bunu dınle· 
di ... Bir ara, heyecanla, bir e. 
rin tam bir l.ilfür savurur•en. 
ö düğünü duydu ... Daha d:>gru 
su o bunun bö,·le olrluğunıı tah 
mln etmlsti. Adam. kendisine 
ateş yağdıran bir bun:terın ber 
taraf edı' mesinl rica ediyordu 
ki, birden se:ıl kesi dL Wl"ie 
birden utananık idrak etti ki 
insanlar ölürken, kendisi ılerde 
salonlarda yapacağı mükaleme· 
!er için mal7r.me topluyordu. 
Demek ki o da hissizdi. Fakat 
buna rağmen radyoyu kapat· 
madL 

Fakat öğ e yemeği ycr'J..en 
bir ara. endl&c duydu. 
Dondurmasının üzerıne, ka· 

tın çikolata sosu dökerken şim 
diye kadar duymus o'duklann· 
dan çok daha kuvvet'i bir irı
filak bütün ıemiyl ı<arstı. tabak 
lan, çatal, bıçakları sangırdat
tı. Keefer ve Jorgen:;enle bır· 
likte sancak tanfını'la~I lombo 
za ko$lular. Jorgensen lomboz 
camını açtı ve hepsi rlı$nı bak 
tılar. Namur'un üzerinde mu· 
azıam, kara bir dum:ın sütunu 

Eşek ve katır eti 
satanlar yakalandı 

Et fıyatlarında: tanzim satış an yapılmasından sonra mühim 
fı) at duşukluğli baş amıştır. T.o nzim satışı yapan kasapların ko· 
yun \'e dağlıç fiyatlarını en çok 390 kuru~a satmaları hakkın· 
daki karar; dığer kasapları harekete getirmiş ''e kendi arala· 
rında ufak top anlı ar rnparak et fiyatlarında hafif bir indirme 
yapmak çarelerini araştırmaya başlamışlardır. 

Vali Gôkny; ?ırısırcarş•cı, Tophane ve Beyoglu mıntakaların. 
da ki ka:.ap'arı teftiş etnıi~ ,.c bu arada ko} un, dağ'ıç \'e kı\'ır· 
cık etini (340 - 350) kuruş~an satan llhsırçırşısındaki kasap:;ı· 
ra teşekkür etmiş ve: 

•- Siz l\lısırçarşısı kasapiarı eti en ucuz ve temiz ~atm~k'a 
i!tıhar etmelbiniz. i\lısırçar~:sı İsıanbulun bir et meşheridir• 
demiştır. 

Mı:.ııçarşı ında kuzu eti 300 kurusa satılma)a ba-lann:ı~
tır. Sakatat fn at arın da do \ lizde 30 ucuzluk sağlanmıştır. Her 
gün kt?sılen bin ko)un \'C da~lıçın sakatatı; tanzim satışı ~apan 
18 sakatatçı tarafından şu fiyatlar üıerınden satılmaya b .. staı~· 
mıştır: 

Takım cığer 150, karat'ir,er 60, baş 100, be)·in :;o, bke:nl'e 
100, vıirek 30. 

Dığer sakatat fi~atlarındn da esa~ 'ı ucuzluk mü,ahede edil· 
mektedir. 

Dığer taraftan dıin. Eyıipte Orhan Ü enmez ve Eyüp Ça· 
kıltaş adında iki kişi ucuz fiyatla tedarik eltiklerı birkaç has 
ta ve ~aşlı eşekle katın, Cebecı köyü civarında kcsıp derile
rıni yüzerken suçüstü ~akalanmışlardır. Tahkikata devam edil 
me.kte ve iki suçlunun bu işi uzun zamandanberi yaptıktan bil 
dirilmc'ktedir. 

Meslek Odaları 
Kurulacak 

Son çıkan Odalar Kanununa 
göre, te,kil edilecek o!an mes
lek odalarının nizamnamelerinin 
hazırlanmasına ba~lanmı5tır. 

Bir mavnada . 
lnf ilak oldu 

Denizcilik Bankasının Liman 
İşletmesine alt 50 tonluk mav
nasında ewelki eiln müthis bir 
infilak olmuştur. Kimyevi mad· 
de dolu bulunan varillerden bi· 
rinin ateş almasından meydana 
gelen infilAk etrafta he~ ecan u. 
)andırmış~a da insanca ıayıat ol 
mamıstır. 

Ye ilkôy !Ueteorolojj istas 
·onunun tahminlerine göre 
bugiın ~ehrimiı " rhatında 
ha\ a umumi) etle bulutlu ge 
çerek, rüıgirlar güney batı 
)·onler inden orta kun ette e 
serekfü. Hav;ı ıacaklığında 

i~e dÜnC' nbpeten mühim bir 
değişiklik olma) acaktır. 

Dünün en ) ükı.ek hararet 
derere:.i + 29, en dti iık T 14 
olarak ı.aydedilmiştir. 

Küçük haberler 
~-- _.....,.. .... ____ _ 
* Ttırl:lye .Mualllmler Btrııcının 

ıD.53 - 1934 yıll umumi kotıire ı 
ıs mA> uı ıııS4 cumarıesı ~nu aut 
lS.30 da Çembcrlltaşt.akl birlik mer· 
kezinde. birliğe baQ;lı te uküllerln 
idare heyetleri;le bu te;;ekkUllerln 
l<en<ll bunyelerlne a.:ıre ıcçınl• olduk 
ları temsilcilerinin ~tl.riklyle yapı

lacatıır. - - -* Vefada Bcledlle talimhane bl· 
na&ı )anındaki aru.da dün ak~:ım, 

henuz on ;Onlllk bir çocuk bulun
rcu$tur. TerkcdUm•ş olan bu yavru 
r.abıta tarafından Oarulfıceuıye ııev· 
kedllmlf olup, ounu terl:eden meç. 
tı.uı hıın hllTl)·eunln ti) lnlne ~a
lı.,ıımaktactır. * Sanat Okulu Mezunları Cemlye· 
ti tarafından Tanım Bel!CllY• Oa· 
zln08Unda 8 m&)'U cumarttıl ıünü 
... t ıs·ıe bir defile tertlp edllmı,. 

tir. * DcnlzcUik Bankası Kara .-\nbar 
lama l.şçllerl Te Liman Tamir işçi· 
ıerı elbtae almadıkları.nı soyle:;erelı: 
fikiyet e•melı:tedlrler. Kendllerlne 
aencde llı:l kat l.ş elblset.inln nrllme 
11 ırızım geldlCI halde yazlık elblae. 
lerlnln hUA verllmedlCtnl ao)·lemelı.; 
teeltrler. 

- o-
Baha r ve Çiçek Bayram ı 

hazırlıkla rı 

~izamnameleri hazırlamak ü· 
ıere vazüelendiriren komısyon
da Türkiye Yüksek Mimarlar 
Birlıği, l\lıihendisler Bırliği, Na 
fıa Vekaleti temsilcileriyle Na. 
fıa Müdürü vazife a'mıs bulun· 
maktadır. 
Nızamnamenin yakın bir za- Kuyuya düşen bir çocuğu Bahar ve Çiçek Ba)Tamı ıçın 

manda hazırlanması sona erecek b b k t d 1 Gülhane Parkında birçok te:.is-
\e Yuksek Mımarlar Birliği ıle 

a a sı ur ar ı terin kurulmasına başlanmı~tır. 

~lüheııdisler Bırliği umumi he· Küçükpazar Cad·:lcsinde :?O sa Bu yıl halka ko!aylık ?l~a~ uze 
ycUeri olat!:anüstu bir toplantı. rıh C'idc oturan 3 \aşır.da Meh· I r~ Bahar. Bayramı ~ı:et erı.}e: 
ya dih et edilerek, kendi ke.ndi· met mibafirliğ<! $!ıttı~ı evde ku· bır~ekı sıne~a. ~e tı) atro .ıse 
!erini feshedecek ve kanuna gö yuya düşmti~tur. :ırehmet bogul 1 ~rı).le .tram\~~ 'ie otobus bılet. 
re l\lımar.ar 'ie Muhendis!er O· mak iııereyken babası • rurettin i t"ılerı \asıtası~le sattırılacaktır. 
daları halinı alacaklardır. tarafından kurtarılmışm-. Her sene olduğu 'ıbı ~u e· 
------------------------- ne de Bahar Bayramı munase· 

BAHÇELi EVDEN 

betı)le 22 mayısta bir çiçek d" 

arı tertip edilmesi karartastı-
rılmıs ve haıırlıklara başlanmış 
tır. Bu seneki alay her senekin· 
den daha zen~in olacak şehri· 
mizdeki bankalar. si~orta ~irket 
lerı, fabrika ar \•e tıcarl müeA· 
eseler çiçeklerle sus:enmış rek 
l~m arabalariyle çiçek alayına kı 
tılacaklardır. Çitek a a) ına ı~ı· 
rAk eden arabalar arasında mU 
ubaka ~apılacak 'e birinciye 
100, ikincıyt 500, Uçüncu!'e 250 
lira ikramiye ve dığer derece 
alan ara madalyalar 'erılecektir. 

Elektrikli trenlerin inşaatı 

ilerliyor 

De,·am etmekte olan Sirkeci 
- so:uksu e'ektrikli i~letme in 
,aatı dolayısıyle son zamanlarda 
bu hattaki banliyö seferleri ak· 
sa makta \ e peronların de~lşik· 
lik ) üzündcn inme ve binme) c 
elveri ız ha'e ı:elmesi bi?ı ka· 
zalara sebebıyet vermektedır. 
Bilhassa Yeşilkıiylc So~uksu ara 
sında sık sık 'ukua ae en rö
tarlar ora halkının şikA} etleri· 
ne ) ol açmaktadır. 

Xaklilat bakımından çok )'ilk 
lü olan \ e son ) ıl!arda bilhassa 
) olcu arledi yüzde yirmi ni:.pe· 
tinde artan 26 kılometrelik bu 
yolun bir an önce intizam~ız du 
rumdan kurtarılması ı:erekmek· 
tedir. 

Sırkeci - So~uksu e'ektrikU 
hattı tamamlandıktan sonra bJ 
hattan buharlı tren 2eçirılmiye. 
cekıir. 

Edirne - Sirkeci trPnler: So· 

1 
ğuksuda te\'akkuf cdc:e~i iı:: 1 

So:uksu mevkiinde yeni bir ı:ar 
inşa cd ılecektir. 

Bir ardiyede 
Çıkan yangın 

Dört saat sürdü 
Cibalide AbdUlczelpii a cadde

si Bakır ,irketine ait ardbede 
bulunan ay!:ıçeğı kü.pıı-i ve ı;u 
sam çu\·a::an kızı~maı> .;ıırctı)'· 
le e\'Ve.kı a:..~am saat 'ı:-nu~e 
do ru b.r )an;ın çıkmı~ı.r. Dc
poj u kı.?~if lir duman !.::.p'ı:dı
~ından, itr:ı;· c ;rupu ma·hc er
le ve aspiratör ~·alışttr:nok su· 
ı·eti~ le uğra~mış ve ge~ ~Jııt ~ ır 
mi dorde kadar me ı:uı oımak 
suretiyle sondürülmü~tür. Depo 
da iki bin kadar çuval bu:un· 
nıaktavdı. Yaoılan tııhkik<ıtt.ın' 
bunla~ın İstanbul umum sigoı·ıa 
şirketine sigortalı bulunduğu t<'S 
pit edilmiştir. Yangının çıkış ~ek 
:i uzerinde tahkikat ~ apılmak. 
tadır. 

Muallimler B i r liğ in in 

yurt gezisi 
Türkiye )tua'limler Birlii?i Tu 

rizm bürosu mem:eket öğret· 
men'erine yurdumuzu tanıtmak 
maksadıyle her yı' tertıp eltiği 
yurt içi etüt geıı' erini. bu ~·ıl 
birçok ilaveler'e yaparak çeşit
!endlrmiştir. Knt'i programı ha· ı 
zırlanıp bir bro.ür ha'inde tabet 
tirilınek üzere bulunan bu se
neki gezi lerde öğretmen'erimiz 
gruplar halinde i'k o~ arak 13 ha 
ziran 1954 te Terkos su te~is'e
l'ini \'e sonra da sırasıyle 19 -
20 hazıranda İzmit Gô:cük, 27 
haııran İnıralı adası, 5 • 8 tı>m· 
muzda Ankara Anıt - Kabri zi
yaret), 19 • 25 temmuz Bo u • 
Abant • Akçakoca, 30 !t.mmu • 
ı ağustosta Şi e, 4 - 8 'lğı.İstosta 
Bursa - Gemlik, 10 - 19 agusto!· 
ta Afyon - Egrldir • İsp:ırta -
Burdur ve civarı, son olarak da 
23 • 29 ağu~tos 1954 te Iımir 
(Fuar) • Efes • Berı;:ama'yı zı· 
yaret edeceklerdir. 

Bu ı:ezl'erden ba~k9. öğrP.t
menlerin istirahat'erine arıedı'. · 
mek uzere her sene 1 temmuz • 1 
30 ağustos tarıh'eri arasında Göz: 
tepede açı'.an öğretmtn er k<ım· 
pının ~örmuş oldu~u rağbetı göz 
önune alan büro. bu yaz tati 'ın
de ve ayni tarih er arasında de· 
vam etmek üz.ere ikinci bir 
kanıp yeri bu arak faaliyete ge· 
çirmek için gerekli teşebbiıslere 
gırişmiştir. Ayni teşekkü'ün ter 
tiplediği 2 ayrı ;rup halındeki 
İtalya • A !manya • İs,•içre ve 
Ha ya • Fransa yurt dışı etüt se· 
yahat'erine i$tirakı arz.u eden ve 
bugün için me\'cudu yüziı a~an 
birçok öğretmenler. Bir'i"e mü
racaat ederek namzet kayıtları
nı ~ aptırmaktadır:ar. 

Hava Kuvvetleri Kurmay 

Başkanı, mayısın beşinde 

Kanada'ya g idiyor 
Ankara, 2 <Anka) - Kanada 

Ha\11 Kuvvetleri komutanlığının 
da\ eti üzerıne Türk Hava Ku\'
\'etleri Kurmay Ba5kanı Korge
neral .\sım'ın ba~kan:ı~ında 7 
ki5ilik bir hava k!JT'mııy heyc'.!ti, 
mayısın 5 inde Kanada'ya gide· 
cektir. 

Heyetimizin bu ıiyareti 20 giııı 
kadar surecek ve Kanad.ı'nı:ı 
muhtelif hava !i.s!eri ıezi lccek
tır. 

VEFAT 
Mora hanedanından İbrahim Pa

şa torunu Moralırade Mehmet Ali 
Bey ker!muı Mustafa Ke,ıt Moralı 
ve ~fellha Moralının hem,ırut Mu· 
rat Morahnın ha1aaı M\lıtr P'uat 
Paşa mahdumu merhum blılm fu· 
at TUcay'ın haremi 

F\Tl'.\IE NE\'\'IRE Tl'G.\ T 
Hakkın rahmetine ka'l'uşmu~tur. Ce· 
nazuı 3 mayıs paıarıcsı sUnO ikin· 
dl namuını m lteakıp Eyüp Sultan· 
camii şerırınden kaldırılarak a ile 
kabrine ddnedilecelı:tlr. 

Allah ı:arlkl rahme~ eyltJe. 

WfJVK c~t .. A.K.VA/l/JAll 

yükseliyordu. Sütunun kaide
sinde, a• cvıer \'ardı. Keefeı· 
•Herhalde ana ceph:ıne depo. 
!arı tam isabet a!mış 0 1acak.• 
dedL ı 

Jorgensen dürbünü!lü ayar· 
tarken, •İn&allah bir kaç bin 
Japon öbür dünyayı boy,am:,) 
tır. • diye söylendi. 

Keefer yerine otururken 
•Pek zannetmem... Geri kalan 
lar hep derin, rahat çukurlu· 
dadır. Fakat herhalde cepha
ne'ikle bizden birkaç kişi ha
vaya uçmustur.> 

Willle, yüzünü tatlı bir esin 
ti yalarken. kıyıdaki cehennem 
manzarasına bir kaç dakika 
baka kaldı. Asteğmen J org en· 
sen ensesinin dibinde durmuş 
şapırtı ile ağzındaki et parça· 
sını çiğniyordu. Willie de yerı 
ne oturdu ,.e kasığını, Uzerı ~n 
ıip bir &ekilde kahve rengi çi
kolata sosu ile örtülü bulunan 
kaymaklı dondurmaya daldır
dı. Kendisinin burada dondur 
nu yemesi ile Namur'da. bin 
yarda kadar ött.de bahriye slltıh 
endazlıınnın havayı uçması ra 
hatsız edici. üzücü bir tezat teş 

kil ediyordu. Fakat dondurma 
~emekten vazgeçecek kadar da 
rahatsız o:mamıştı: ialnıı dü· 
şiınce beynini kemlrlrordu. Ni 
hayet düşündiıkterini açıkı;a 
soytedı. 

Diğer subaylar da ona endi· 
e ile baktılar. Fakat hiç biri· 

si dondurma yemekten vaıgeç 
medi. Fakat dondurmasının Ü· 

zerine. dilerlerini hasta edecek. 
derecede çok sos koymak iti· 
yadında bulunan Ducely sos 
tabağına uzanırken biraz du· 
rakladı. sonra da dondurmıı· 
sının üzerine ancak ince bır 
tabaka döktü. Sonra da sos ça 
nağını masanın iızerine, yavaş 
~·a bıraktı. 

Kcefer, iyice temiz:enmls ta 
bağını öniınden lter~k. • Wi'lie 
e ek olma! Harp, bir cok in
sanlarının diğer insan nmı öl 
düklerini seyredip, ö!enin ken 
di'eri olmadığı için memnun· 
luk duydukları bir iştir. dedi 
\'e bir sigara yaktı. •Yarın bel 
ki bize körfezdeki mayinleri ta 
ratırlar. O zamana kadar ada· 
tar üzerindeki Sl\'a$ belki de 
durmuş olacaktır. İşte o ıaman 

da bir çok bahriye si'Ahenda
zı, kıyıda. yan gelmiş yem•k 
yerken. bizim havaya uçtuğu· 
muzu seyredebilir'er ... Hiç bı· 
risi de yemek yemekten geri 
durmaz.ıı 

•Fakat hiç o:mazsa kul'u kon 
serve yiytcekler, bız.im gıbi 
soslu, kaymak!ı dondurma de· 
ği .. Bizımkisi faz·a lüks gi· 
bi!. 

Keefer •Buraya bfık, dondur 
manı yemezsen kimse s1::ni di
,·anı harbe vermez kı• dedi. 

?Jar) k, dondurmayı kasık ar 
ken: Guadalkana'da bır ı:e,•e , 
bir grup bahriye silalıe.ıdaıı· 
nı, bir yerden bır }ere ta~ı
mıstık. Hava sakindi, fakat hep 
sini deniz tuttu. Yüıb3 ı'.:ırı şu 
koltuğa uzanmıştı . Bana 0 Gua
dalkana:ı se\•mediğim muhak· 
kak. fakat burada bir h:ıfta 
kalmaktansa orada bir yıl kal 
mayı tercih ederim• dı>mlş, 
sonra da. eğer mayin tararsak 
kendisıni denize atacağını da 
illve etmişti. Bir aralık ta 
•Harpt~ki en pis işlerden birisi 
de mayin taramaktır. Bir ma· 
yin tarama gemi inde geceleri 

nasıl uyursunuz bılmem?• diye 
ı.ormuEtU.» 

Duce'y de sordu •Bu ı:emi 
hakıkyıten mayin tarıyabl'ir 
mi? Insanın inan mı~ aca~ı ge· 
liyor .• 

Keder •Şımdi bana, mayın 
taramanın nasıl yapı'acağı hak 
kında ) edi sa) falık bır vazıfc 
verdin.ı. 

• Ha o mu? Onu mayin ıar;ı 
ma tahmnanıe inde.n aynPn 
kop)e cttığimi blli)o:~urııız i
çindeki kc'ime!erin ne den.ek 
o'duğundan bile hal>:!l'!ın ) ok. 
Şu paravana deyip .:lurduk!arı 
~ey de nedir ki?ıı 

~laryk hafıfte ni!dıyerek 
• l\lr Keıth • dedı • ~·eınekten 
sonra mua\•ininızin t> liııdrn tu 
tun da §U Allahın be :hı par;
\'anayı ona go:.terİ\\!ı-ın.• 

Willie • Eaşüstune cfoııdim• 
dedi ve e ki bir denız kurdu 
edası i:e siıarasını y.ıktı. 

R adyocu, Wıllie':ı-e bir emır 
mesajı getirdiği \'&kit, ma· 

•a toplanmaktaydı. Silr'at'r. şıt 
reyi çözdil Caine'e ertesi sabah 
bir çıkarma gemileri grubuna 

ı ... 

Ankara 2 (T.H.A.) - Kara. 
yolları genel müdllrlüğü yellıi 
personel yönetmeliği yUrürlliğe 
ıirml~tir. Elemanları meslek ve 
sanat sınıfı o!arak ikiye ayıran 
yönetmeliğe göre. ye\•miyeler 
110 Jir•ya kadar yukselmekıe
dlr. Mühendi 'erin yevm'yele 
r i SO • '70 Jöra arasında değış • 
mekte ve fen elıt mi' mül\ür'e 
r1 ile daire başkanlarınınki 100 
liraya kadar çıkmaktadır. 

ihtiyar bir kadın yandı 
Fenerde Yıldırım Caddesinde 

66 sayılı eYde oturan 8.5 yaşın· 
da Fethiye odada dolasırken 
manıaldan etekleri tutuşmu : 
muhtelif ) erlerinden yanmak su 

retı)le alır )aralanmıstır. -----------------------------·--------------------------,-----------------



----~----------------------------------------------------------------~--- VA.TAN 

~~da ~LTEMUR J<llfÇ 

'l~i lll~seı:ll~\:e'd_e Çin Hiıı· 
ttt •e' baııa.n UZennde muıa· 
!-t._ lıirka~ :cak. Bundan ''
~t ~ ıq lib" ere htlirtmi ol· 
'iı!._ biiYiiıc\ bbu. ınuzakereler· 

* RLitün Tiirkİ) ede cliin 

~ 11• lıoıu e hke batı te a- * 
t\ ~lta b :• ıdır. 
~ 1c'-di11141~ n F ran ızların, * 
~ '1ıftraa1 batışı sağıamak i. 

umumi ı.cı;ımlrr )aınlrlı. 

ıırivede ~eni ceui tcıl. 

birler alındı. 

<in Hindınde rnen Bien 
Fu lale inde sau !arın 
lddetlendiğı bildirılıli. tı~ trde buı illa a ıncJa a ın 

t_ ~ •ıı 1,~:ınaıan ihtimali * Yunanistanıla yenıden 
deprem oldu . •• :.~~ a lhııdid n haberlere gö· 

~'-iı/' '' ı.• en, Amerika ile ------------~ ~ itte k tan a ara ında ko· y • f 'J 
~~llstıııd:ııı~itakın~ı~calı; ta· unams an ua 
~'da:" ihtiı r r ihtııar nm. 
"tııd 1 "0ıııu~i konre~·n _m .. - Yenı· deprem oldu lt• t bu..-11~ st taktılıerı ne •L ·"s • Hh ·r 

."1tt .1ılar \ . 1 ır. Anadolu ~fan•• 
-~I UtJıar~ıe lnıUiıll'r, unıu· Aliı a, 2 (AA.) - Atiı a r•· 
~tı r lııt\-ııııı~doldutu ı:ibi Çin satha ıe:.i s·smC'srafları ~eni b:ı 
~~ serti": da Amerika· sarsıntı d ha ka~deımı ur. Sar
~" 1tııabı ,

1 .ıe, fazla sabır. s.ntı 22.55 te 'uku bulmuştur. 
t~,._kOiQij11• dı)orıar, Onlara Diğer taraftan. bu gece Tc:;al)a
~~ ba~st Çinin ağzına da da b r sar ıntı duyulmuştur. 
~ ~"•~ t•lnıakla Çin Reddedilen ~ardım teklifleri 
lt ııe;1 •ldııh lıiOna erdirmek At na. 2 ( \P) - Geçen hafta 

'1 '-' lotllrtre Clbi, . bunu da· sonunda merkezi Yunanı tan~a 
~ •Ytr111 kk Pekıng'i l\lo • \Ukubulmuş olan ıclzeledcn mu· 

• a ihtimali de teo,:eJlıt durumun kontrol allı"a 
~'il &lındığı hukümeı ıarafındaıı biı· 
4, •ih.~' doı dirHmı ur. Huku::ıet o~cuı;u A-
,.'l--~e ru olaraı:, U\{z ınenka, ln;iltere ve Hal~ anı:ı 
~ •t •ıy•stti koınunist Çin'in yaptığı yardım teklıflerınip gerı 
"'•,-.t•biıe~d~ tnüspet bir çevrildiğini 6~ lem ıştır. Tesal· 
~ t, .\ ç,~ itin l!?~ inanmı)·or. ya toprak m~hsiıllrn bakımından 
1 ~ay, kudı nı 'e Giıney çok zengın bır bolge olduğuııd:ı•ı 
~fır ~r le rt_1ıına1ı; için da burada )l)ccek sıkıııtı9:1 çekil 
~·._ ~~li t~ırlere ihtiyaç memektedir. llukumet luzumlu i 
~"'1ıııııa51 ır Pasifik Pak· lftçları temin rtml~ bulunmakta 

~~~ttiıııı, ~~ konıiınistıe. dır. Kral Paul 'e \ elıaht Kon~ 
.,,,_~ 51 ileri bir adım tanlin zelzele bo gc inı ınaret 
~ ~ llıaaıes e•misler ,.e halk tarafır.dan hara 
~ f!lri : Cenene·den retle karşılanmış :ııdır 
~~ıı aha faııa ı:eli - Baunı ı ga,et i~ o nıa ı açı" 
~~de.. "~ 01aınadı. Gene ta kalını~ olan on biı terce in a
~ Ilı ~"5a;ı. Aınerika bir ııa yardım etmckıedır. Hükumet 
~il littrtdd~ın ,.e Britan· ~özcusu Tesal~adakı zararın 10 
~ ~ ~ :ıı, 11~~ halleri, bir nıılyon dolar kadar tahmin edıı
~ ~ tlı.kı. ı uınunıi f'fkA· d:ğini, 5.000 evin tamamen ) ı· 
'1... ~ lliııd · ~ıtıarna ı ytiıiin kıldığını ve~a kuılanılma~acak 
""'-""~' ~Üd arbine doğru. şakilde hasara uğradığını soyıc 
~i ,ı. J.ta11 •haleye imkan nı:ştir. 
't~ 1•ta1ı dsa "e llritanya Dün gece \e bu ~abahın er!{erı 
'bıt, ~iırıS:ha lllİnıkir bir ı::ıatlerinde be hafıf zelzele da· 
ıı, ı~, İeıı ~hıned.ikçe, ade· ha olmuştur. Bunlarla beraber 
1-t~ ~ttltıa u Sava~ına ,\· l!t bü) ıık sar~ıntıdanberi \ uk•J 
~ - • t\Itsiznnın miidahıle· bulan zelzelelerin sa) ı ı 49 u bul 
'-~~:- ıı,· '". nıaııasıı o. mus olmaktadır. 
~' \ duıı~a~ ıkoıoJik ola· Attlee' nin 1 Mayıs 
~ t&abııı 1 'e ıeıek t · 

1\ ~ a, fl'nı karşıla- konuıması 

~~re:a.•!ıııdı na"ar C Xottiıınham. 2 (A.A.) - 1ş~i >ı..~ı,ı ...... ' ene\' Cl t t ... ~ ttin 'lna ında b 1 1 pc:rtıs ııden er.!en A l ee, 
Ilı liitıııt'y t ltıuıte.re1ı: hl a ı ı na,at e\'l~cde in anların, Arm 

~rı,, e 
1 
t'ahflt-ak r .._'1" lrr tarafından 'ucuda geıirıle.ı 

et ttıiııı bekı'~ :k icııdları ko trol edememeler~ 
~ ' 3 tt diın3 ayı ır.ah\ a uru ·lıyccek ır.» 

• 'çil <!r.miştır. 
,...._ ' Da,,j DLiıı burada 1 ma) ıs müna e· 

~~ "'lllda nıarlca betile yaptığı konu,rnada AltlcE:, 
~tı.~ı denıiryolu ozlerine ~·~le de\ıım etmı5tir. 
. ~j'~ ıo 2 (AA «Tahrıbkilr km'\ etler bey nelmi· 

Asso<'lalrd Pre!' 

::;am, 3 - SuriH parlameııto~u bugun e:.ki Cunıhurba~r..anı 
Edıp Çic•ekli ile kendisini de teklenıış olanlara kar~ı cezai ted 

birler derpış eden bir kanul!U kabul etmıştlr. Bu kanun bı'
ha:ı a ka ım 1951 ile ı mart ı o.;4·e kadar Çiçeklinın iktidarı 

suıistımal ettiğı deHcde kendıstne yardım cımis ol:ınları hedef 
tutmaktadır. Bu ~ahı· ar b;ıkan. mebus 'e idare amirleri o a
rak Çıı;ekh~e ~ardım etmiş o anlardır. Bu şahıslar bu müd· 
det zarfında maa~ \'e dığer ~ckıllerde almış o dukları b.ıtün 
paraları hazineve iade edcc<• :!erdir. Yine b.ı dcuç içindi! fC\_ 

katade bir ekilde terfi edenler 'e maa :arı artanlar da 1'->b de· 
recelerine indirilecekler ve maaş farklarının tutarını ıade ede
ceklerdir. '.Jeelis a~nı zJnıaııcla ı;:eçen sene Çiçekli tarafınd~n 
hazırlanmı o an n• mcbu:. s::ı~ı ını )UZde 35 anllan •.e kadın 
!ara ~eçıııek Ye ,,eçılnıek hakkı \eren seçim kanununu da ılga 
etııııştır. 

Par.amcnlo 1949 da haıırhıııııış olan c~ki -et·inı kanun:ır.a 
;:öre :e'ecek temmul.da cçım'er yapılnı:ı~ını da kar,wla-tı .. -
mıştır. Bu kanuna :öre kadııılar cçecek'er. fakııı :.eçilemb e 
ceklerdir. 

Parti meıı!>upları aı ôıll>ında ~arpış-ma 
Şam, 2 ('fll .\) - Homs ~ehnnde karı ıklıklar çıkmaktadır. 

Burada iki cartı tar;ıftarlan arasında buzun bir çarpışma vu· 
kubu mu tur. Bu çarpı~malarda 7 kı ı ) <ıralanınıştır. Polis 14 
kişb i ıevkif etmı~tiı·. Te\ kıf edilenler mahkeme~ e sev:.:cdilmiş· 
Jerdir. 

Kı\ YBOI.A~ •:SKİ KR.\I. - Bl'lçika eııki Kralı Leopold'un 
Panama'da ık ormanlar ara~ında yaptığı ara5tırmalar sırasın· 
da li.a~ boldu&u 'e onradau bu ıunduğu bildirilmişti. Eski Kral 
Leopold Gune~ Aınl'rihdaki bu ~e~ahate çıkmak üzere eşi pren 
~e' Reth~ bağda> ile Koıombi~a·da Bogota hau alanında 

Dieıı 
sav as ... 

kar~ılandığı ı.ırada 

Bien Fu'da, 
siddetlendi .. 

Komünist kuvvetlerin müstahkem mevkii ikiye 
aytrmak maksadiyle bir kıskaç hareketine 

geçtiği bildiriliyor 
n \dolu \!an.ı 

Hanoı, ~ - \'ıetmınh kuV\·etıe ra~ütle yapılan yardım!ır için 

Dr Bunche Kolombo ri bugün Dıen Bien Fu mU_tah ha)ati bir önemi haız olan hqva 
• kem me\•kiine kar ı dalgalar ha· alanının geri ka:an kısmını mı.i· 

U 1 k 1 it f lınde ) aptık :ırı taarruulan ev- dafaa eden me\'Zİ!er arasına dü5 

. l'ıüstem e eci ig'"' e. ·~~on eransı 'ie ınutad arı hı arına top;u a- man kunetlerinin sızmış o dutu 
te,i açmamışlardır. Buna :.ebep milşahade edilmi tir. : H.. d' s d" Vietmınh ku,,etlerinin pek kı- Bıı"i.m 'abahın aat ikısinde \'ı ucum e ıyor ona er 1 sa bir rnın:ındıı Fran~ız · V·c~. etmin kunet'eri gittikçe artan 

Anıtdolu \jan•ı \nartoıu -'lan" naın nıe\lJlcrinin te' iırgiıterıne :;ıiddetle yeni dalgalar halinde j. 
Xew \'ork. 2 _ Birle-m ·~ ~lıl· Kolombo 2 - Kolombo kon· karlar varmıs olma'arıJ,r. kinci bir taarruza seçmiş bu-

lttler \'e,,ayeı l(omı~yoııu mü.Ilı· feran~ı on bulınıı~hır. Konfe.: Taarruı kuzey i ti1'iııııt!tınde l unnıaktaydı lar. Dlı"manın ihti· 
ı ü R. Ralph J. Buııehe, dün' a un :ı i tırak eden llint, Pakis ba~1amış, aat 22 suları.1t1 a dog ı yat ku,·vet.eri de sa\ aşa urdı.i-
.sıılhıınu tehlike) e koymadan 'ı•ç tan. Serian, Birmanya ve En do ,.e batı kesım:crine de ıntikal et ğü uınnedi'mektedir. Vıetmin 
bır mu-tenılekc haı binin önlen.? nez~ a ba vekillerı bu abah ; nıi•tir. Vletn~!11 ku~ veı eri nı~~ bir ikleri ku\' et' erinin bü~ uk 1 
n.i)ereğıni 5öyieını~tir. Kandy"de bir karar -ureıi ne•-1 talı~em me\kıın ~ kı'o'lıe~:-e. ~u- kı mını doğu ,.e batı kesimlerine 

Xew York iy ;.ısı ılimler cemi- rctnıi lcrı\ir. Karar sureti 14 1 ne) ınde bulunan ı~abe le ı:otınad tek~ir etmi bulunmakta ,.e böy 1 
)Ninde )aptığı konu. rııads nr maddeden ibarettir. nokta ının kuzey ucuna da ta- ece mli tahkenı me\•kıı ikiye a· 
Bunrhe. , e a) etin nıilletlerarası Ba bakanlar Çıı Wndi har· arrııı cıtr.ı•kıedri Fraru;ız kuma·ı yırmak maksadb e bir kıskaç 1 
l>ır me ele olduğunu bel·rıer<ık bine on \erme) e matuf ,arih I d~n _ığı.na men. up bir sözeüııun hareketine teşebbus etmcktedır 
dC'mi tır kı: wB:ıgiin dünya ti· ıı·r teki f üzcrindl' an·a~maya 1 bıldırdığınc gore. taaı ruz basla 'er. i 
zı:-rıııdeki karı .ıklıklarııı cıı bıi· \ aramanu !ardır. Bu md,elevi dıktan pek az onra, a' ac•:.r. Sabah :-aat 2 de doğudaki t - ı 
) i:k ebebi mü lem lekecilik zıh· Ccne\TC konferan ına ha,·aİe me\'lİ erde e bombala. ı ve ün tin ad noktalarından biri dü~w.ı· 
ı.iyetıdir. lll50 de nııistcmlekccl etmekte ve iJrıili devletlerin b·r gü•erlc ccre~an etme)~ ba~l:lmı~ nın e ıne ~e~·miş ve bes dak,ka 
!•..-. Kore harbi karlar miıhinı bır anla ma\ a v:rıııak için müza. tır. l\lu lahkem nıevkiin, birı ku ~onra da batıda hulııı1 • n bır is· 
millellerarası cla\'a•, ıd . Yakın kere in;kanlarını ara,tırmaları zeyde. birı. doğuda, b•ri batıtla tinad noktası düşmü tur. 
ı,;r Relecekıe Afrika. diinya ul nı. Hiıilafa ürat'e on ,·erilme· \e biri de lı;abclle dayanak nok- F'ran~ıı hava kU\'\'etleri fena 
hunii tehdid eden en hti} lik leh· s:ni \ e ulhün 'rnidcıı ıe'i' "ni la,ında o'ınnk iizerc dört k"~i- ha\'a -şartlarına rağmen mü,,tah 
1'1;e nıer"-eıi halini alııcakur. Zı- teklif <'tıııektedi.r'l'r. 1 minde çok şidc~et i a\·a§ :ır ccre- ı kem mcvid mııdııfi'erinin lmdııdı 
n Afrika.da on \'arım asırd3 Tetkik edilen dığer nıe~eie. yan etmektedır. Gec:e ~'.arı~ına na ko~mak i<·in cl'erindcn ge·e· 
&une,• dogu A,ya·cı~ ıatb k edi· iNii' ilııili olarak hl'' Ba•bak:ın ılogrıı, mu tahkem me\ kııne P<'· ni )'apmaktadırlar. 
lı•n en kiıtıı ınihtemle:-ecilık u· •U ta,· İ\ eler iizı-r nele anla-mış 

SiJllel'i t~ıbık edilmekte \'C A~:ıa la!·dır: \ 0111 silahları bah.inde, Cenevre'de Çı'n Fas'la yenı· 
t.•erübelerındeıı ibret alı:1ınadığı R11· e nı• l\!Hlet'eı·dl'n atom 
'oı illmekted r., \e hidrojen bomba ı tecrübele • • , 

Amer kah zeııcı hir köienin tO· ı i.n·n .dıırdurulnı~ 1 ·-!cnn~ekte Hmdı meselesı Ha"dı"seler oldu 
runu olan nr. Rııııhc·e, mü tem dır. Bır konu ol ı ıemı te-ı e· 
ll'ke davaları ile düı ya :;liven- dılıuc·" }\adar bu tecriibe'er G.. .. "I k Assocı:ı.ted rıru 
liğı ara ındaki muna ebeUeri yapıl~amal•dır. Dığer taraftan orusu ece Kazab anka. 2 - J\azablanka 
tahlıl eımış '" nııicadelenin En- Ba bakımlar komünı t Cinin ',nadoıu A!anı;ı yEniden telhı~çılerin hiıeumuna 
donez)a, Cin Hındi, Fı'i tin ı:ibi Bııle mi~ ~I Jlet er Te kilaıına Cene\·re 2 _ Yeıkılı bir kav· u~ramıştır. Cuma gecesi bır ço: 
mu.ıeMleke bolgeler ndc ba;ıla- kabu'unii tr~kl ( r.!mekı~d!~ler. naktan aİınan haberlere gör~. cınayetlerin işleıımesı " öldlir 
dığıııı belirtmis~ir. . .. Bu ııretle l za'kdoguda ı.tıkTar Cene\Te konferan ında 11indi Çi meğe te-ebbüsler neticesind~ 

Dı·. Bıınhce ozıerıne o~ le de- sa~lanıııış olacaktır. nl me ele ini iııre'emek uzere mahalli makamlar sıkı tedbirler 
vaııı eıın.ştiı: •Bu bolgelerde Ayrıra Tunu a 'e Fa :ı istik· öniiıııtızdl'ki haftanın ortalarına a!n.ı~lardır. Bugun çok ~ayıdı 
bJyla~ an kı.p1 ırdanma .. ':. huz1~ır: ı U: \er!lnıe~· h~ı-u unda da ı~. dogı u başlıyacak olan müuıkrre r;tlıs , e ı ktr takvi) el eri Kaıab 
~ıızlııklar bı aha re ~u~ uk ha b. ı ar. rdıimektedır. .. !er .ı.ıra ınıl:ı bu kont eran a i ti. lan kaya ~clmışlerdiı. Cuma gec:? 
ıcr~ )0,1 açınışl.~r Dıııı~a~.•n yen~ı .1'.oııfPran t::ı. ·koı~111nlzııı teh rak edC'c·ek olan ıfoklll de\' etin :.i üç Anupalı o'dı.irülmüs ve di • 
felaketıere duşr.ıcsını oı•lemek dıdı. mf',ele~ı dt b r karar ~n , anı sıra ba:-ka mil ellerin de ger üçü cie yaralanmıştır. Bun· 
iç:n mii>ıemlek~ halkını ida.re e - 1 retinl' nıenıı te kıl e•mem ~ıir. davet edılnıe,i kap edip etme· lcırın arasında oirl 14 diğeri 16 
~en lıdeı Je!ın ıs\ andan zıya~~ Ra bakanlar bu ınesel<.'de de diği me ele i lıir kaı·ara bağlana lil~ında iki de çocuk bulunma:.:
ırıkılftbcı b r yol tutınalannı u- 1 ıı·r anlasnıa.}a '8ramamı ]ardır. caktır. Rıı dokuz memleket un· tadır. 
mid edelim.. .\'ihal tl'bliğdt ) alnı1 Ba bakan 'ardır: Fr:ın a, lngiltere, me- Diin abah Fas şehrinde bır 

~~~lla/'• l>a~~) - Bi11_i· ?elcilik f kriııden daha ~ıim!e 
,~~ı..ı• •c~l. olan ar~a ile ls ı..'lkişaf etmekıe<tir. Bundan 50 
tı~~llb.e Utı ı bir demır ~-ıl bnce medenıyetin slıratle i· 
~~ \11 ~ ~lflıa~1 proje ı 1 ıerledığıni gorerek memnun o· 
~".'lıı-, ~opl'\i '1J na. ~rmls jıuyorduk. Bu"Ün ise 20-inci asır 
'~ ~~t'te ;;1•~arka'da medeni• etinin tanhıen ö ceki 

-•qla~ al.sıngborg ve son rakı meden .>eller gibı , er Bugün bır kişınin ka) ıdsızlıfı 
11 Ul\uıd Ve sekıı ki·lvuzunden ıı;ılınmeyeccğıne guu dt!ııyayı ve medeni.} eti mahva 

!ar bu me e'e üzc1·inde görü.;le rıka, Ru,, a, Cin. ViNnaın Ortak cinayet işlenmiş \'e ıleri ı:elen 
rin" izah eltiklerı. demokra f. de\ lrtlerı ,.e \'ıetmin a~ nı ka,· ;o,crlı memurlardan biri bır ce~:ı 
ve ol&n :nançlarını be irttikle- ııaklardaıı ila\e edi di~ıne ı:öre, zeden dönerken atılan \.:ur$unıar 
rj ve nlhayr.t m lletlerara•ı ko- Fran ız murahhas he\ etinden la ağır bır ;ıeldlde yaralanmıs
nıünizme. ayni umanda koıııü· Chau\C 'in Ru Dıc:isll'ri Bakan tu. 

···, ' •laoaku<. r.•mn yot. '"'"'">•b·U< . 

~11NLAR ~mııgurow~ 
~bl~ lere de.mokra ilerde yer yok )et rejimi f'.e deınokrasinill 
~.)' tur. Seçime karşı gösterece· Balkan H bııı Arap memle-

l~~ııı: hqy t ~ ğımiz itgi ne kadar kuV\'et- . :keıle1 .. ne mah-uc bir denıok-
t -ql ı.ıel'iıı or: • li o ursa, de\•leıimizln knclı-ri rasi olmadığını bp;ıt etmiş ve 
~~ 'f.ı":!,Yeı .. ~~d~.nt ~· 1.... de o kadar ağlam temeller menıleketiınize olan itimadı 
~ )' "'be .... ,,... 1 .~ üzerıne otuıtulmuş demek- arttınnışlır. Riz. 5i md·, bu-

n"zm aleyhtıırlığı ve bunun '.!ibl ~ardınıcı•ı Grom\ ko ile ~ aptığı 
memleketlerin milli !?Ü\ en'ık'e görü mc sıra ında, Fransız de'f' 
rinl tehd:d edebilecek di!!er bü ge,ı.' Grom~ko'dan. lrnnferan.sa 
•ün kuV\ etlere karşı olan mu· katılma·ı için Vıeıınin"ln da~ et 
lıa'ef Pll1>rini "fadt ettikleri be· edilme ini istemi ıir l lirtılııırktl'dir. · 

ı Suudi Arabistan Ameri- Patlamamıı mermiden 

lcan yardımı istemiyor üç çocuk yaralandı 

lrak'ta iki yıldönümü 
Bağdat, 2 (A.A.) - Bugün 19 

~ a~ına basan n~ tahta ı;ıkışının 
ikinci yı dönümunU idrak etmek 
le olan Irak kralı ikinci Fa\'· 
a:'ın bu çifte bayramı ıçın hİç 

bir hususı mera~lm yapılmall'ı,. 
tır. Zira :enç hiikÜmdar Irak 
topraklarının maruı b•ı unduğu 
-el felaketi münasebe~iy:u daha 
önce hazırlanmıs ola:ı pro:ra· 
mın tatbik edilmemesini emret· 

1 

ÇAMLI BAHÇE İÇİNDE 
APARTMAN KATI 

·-

10 MAYIS 954 pazartesi akşamına kadar 

SÜMERBANK'ta aCjtıracağın ız 150 liralık bir he

sapla lstanbul Göztepe ikinci orta yolda ÇAMLI 

BAHÇE içindeki apartmanın bir katını kazanabi

lirsiniz. 

Her 150 lira ıçın bir i~tirak hakkı verilir. 

SÜMERBANK 
~erma)e:oi: ~00.000.000.- T.t •. 

İLK KURULUŞ YILINDA 

200.000 
. 

L 1 R A İKRAMİYE 
İKİNCİ KE;iİDE 

25.000 
LIRALIK PARA iKRAMiYELERi 

10 MAYIS 1954 AKŞAMINA 
KADAR 

EN AZ 100 LIRALIK BiR HESAP AÇTIRINll 

. 
HER 100 LiRAYA 

BİR KUR'A XlnlARASl 

ISJANBUL BANKASI 
GALATA, BEYOGLU, SÜTLÜCE 

TORK TiCARET BANKASI 

400 Al TIN 
Tf' • 

PARA İKRA 1IİYELERİ 
Çeki 1 i J 29 Mayıs 

5 Maya ak~amına kadar 150 Iiı'alıı. 
hesap açtırır anız 

Bu rekıliae 1 tıri.I.: educıınir gıbi mutukip a~ lıu 
ait keşidelerde 

r Jtadıkôydel>i ' 

1 İKRAMİYE APARTMANI 1 

dairelerinden birine de sahip olabiliı inlı:. 

.. . 
TURK TiCARET BANKASI 

nıi~tir. l e yapı'an hiımenrde:.ı do ayı 
frak hakına kar~ı du~".luğ•ı h;ıy. 
ranlığı belirtmiştir. Kral mesa
jında, !e';ıket gün'erinde lrak!n 

Kra l l'"ay;;al bu saba!l rad:·o ı. 
le milletine hltabederek :.:ı ba~
kını eı.nasmda halkın çö,ıerdiği 
sogukkanlılık ve Ba&dat'ı~ ıwr· 
urılmB.'iı bu usunda e•:ıır ıği i· 

yudımına ko mu o an dost mPm 
leketlere de le~ek ·ur elmı;tır. f ~Qr le b ko Çnıek i- tir. oz. f kir. 'ıcdan hUrri- giiıı yine andık ba ına ko a· 

~ lıtıı.~l' llisba ~rlar: o~ yellerınden bah .. edi~ or, hü· cak \ e O\ larımııı \'ekar \1 
'-' 1 b~ "' etıne · " • ~ lb;.,"lk1~~Sbetineı' aeÇı- kfıme 1eri d led ğimiı: nibl cıd<r) etle vereceğiz. 

Kalıiıe, :? (A.A.) - Suudi A
ı abı tan biiyiıkelçi:iğıııe mensup 
hır özcii. Suudi .\rabısıan·ın 
Birle~ik Amerıka dan yardıın ta 
lcb etme<liğıııl ''t'! böyle bir ni· 
: eti bulunmadığını ~öylemistir 

Ostend, Bc'dka 2 (,\,.,.f\ı\) -
Kenar nıahal'ede e ki bir mU
himat sandı~ı Li1erinde o~nı)an 
çoc·ııklard:ın üçü, bir merminin 

patlaıııa ı ıle )ara'aı~ı tı~ 14 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~a ında bulunan çocukludan bi 
rınin kamından anıc iyaı edil· 
ml'sine -zaruret olmu~tıır Di~er 
bir çocuk da sac elinin lkı par
mağını ka) betmıştır. { çiincu i-

t;' ~Uıı let re· tenkid etmeği bir hak tanı. Yalnıı hak değôl. a) ni za. 
.._. ~ttd·tı !tendi h~~1•. •n yorsak, bunun gereklird lH manda biz m için bir vaz·re 
''~·\at değer kınuye. vazıfe~i de .,ozönundcn u- olan bu seçimden de nıcnı'e. 
~~ l'ıtgltl aııda~ üstunıie zak tutmama ırızdır. kete ha) ırlar gelmesini .,... 
ı:-ı.e l lı .... ı\ ı:o' eçinı J:U• Tu'"rk m lleu·ne aadct'er Hı 
~· ı .. "'ili,. ıterU'S· Tat'ı b"r mayıs pazarını 
''t"" ıo "111tıı. e, va 'ekillerı·ne muvaf:fakıvetıer '' lı.... -ura h &esin! d lprlarda, mes relerde ne e f. ., 

•- tL'~Yıııı' atır ın- gel"rme ini dıler·z. • ~ toı_' O) etPr e• V• rnen çinde geçirmek iızere )ola 
~ıı:'re ... ııııu Yaın' ~cndisi- çıkmadan önce. kayıtlı oldu- HÜRRiYET 
.~ hı;qU•ııab·ı ıı ınanışı. gumuz sandık başına gidıp 

()) t 'llıaııet Cceğı mu. ' cdanımızın se "ni kapa'ı 
"t~ "'t \ •o:ı-suıııı liyınazsa, kutuya atmayı ihmal ctmıy:r 1Ki~ct POIJ'l'İK 
~~~ l~, l'aı1112 Si? gide,r. lim. Bu ses nt'! kadar ~ür O· hTTİH,\~UllZ 
,S~" " \ıcdanına ltır~a. millet mizin talihi de Şiıkrii J\a~·a yaııyor: 

" • kadar parlak olacak•ır.• • H mayıs 1950 de 'l'ürk 

YENi ISTANBUL !eç·nıenleri. oy:ariy'e, ikti
darın hiç bir partinin ve h·ç 

'-•ı~ bir şah ın inhi-arıncla o1ma-
'I tt :l· SEÇhl dığını i pat etmişti. 
~~ ''•clı GCNtl Bugünun seçmenleri de, 
llı:~ı lıltııd ~ltlJor: Habip F.ıhıl • 'l'örr.hall t.- dört \•ılın i !erini. iC'raatını. 
~ ·~ a )'a • ~'cll ~'le~l~r • .futrı~unız lk rim günu mu na tbeti) le dl· e erleri),.e " e er-iz kler·yıe 

~ , t~It?in k in.ille- > or ki: ı:ördüler. i ba-ında hükıınıe 
l. > ar1ııı... t, Ya • Biz geçen seç mlcrde. hal ti \"e hükümet adam' arını 
"<..ı •~:t~iıı 61na n · d · tanıdılar .. '.led ı"hleı·ı"ni ve zem ~, ~)ay detec V~iğ kın her tabaka ında gor u· 
bı~t>;,:ı>-t :l l>~tıa:sıbn~ bu. ğı.imüı ciddı~ et \e vekarı bir lennl i 'ttiler, gazetelerdeki 
.. ~ ;raak ıtı U. "' ır şc- tok demokrat geçinen mem- ıenkıd'eri \ e takd;rleri oku-
._, •ıaııd o ae~j c.ler Ya- leketlcrde görmedik. Turk dlllar. 

~"" teı.. aş ıı· tnlere ka milletin n cumhuriyet 'e de- l\lılinglerde. toplantılarda 
.,..., ~l~j tSbet• • 

~i btı:ıı ~lllrrıu 1 Yüzde mo'krasıye r.c kadar u amış sö~Ienen söde.·i, radyo'ardan 
tı ~ il' 1 ll'ırtct Stu. Ru olduğunu an amak iç n o va· \erill'n nutukları dinlediler. 
~ b·tr~! ŞtJr4k ~Yarında kıtki ~eçim intibalarını ha. Son üç günün hmur ve sil· 
~· q. llt~~ııtııe~ısbclidir. tırlamak kafidir. hı ;ısı a kıincı i içinde bunların mu. 
~ t1ıı .. ~ ıle k n de sı· ) akın bir zaman sultanlar i· hakeme vt mukaye~esl ya. 
~··~~?ta~ ~~§ılanına. darc ınde veya serbe m · tah pı arak \e andık ba-ına ol-
~ b•:! oıau S:l'aıı ır1. sebep d t eden ka) ıtlar alıında y;ı "Un bir kanaatle "İdilccek ve 
tıı..."'lt\f~ ıı \'ata 11.anaati şıyan bir memleketin otuz herkes 'iedanının emrıne gö 
''llt 't~1tıtıeıı llda,, san. sene .:; bı kı a b r zaman iç n re o~unu \'erecekt'r. 
'- \d~. tı:ıı. ' llıiUt "Ve de hakıkl demokra~iyı benım Milletin gü\'enini layık gör 

~' ~Ilı l'trJ.ııe ge. semış o ma ı hayranlıkla. iık düır.u ve oyunu '•erdiği parU-
" •e ., ıı de b nn \C takdırle karşılanacak !erden \'e milletvekillerınden 

~~ t ana 'ftlı hır h~d ~edir. ha~ırlı \e isabetli i~ler bek· 11dtr U ı.ı b 1 l'e BJ hal er artık bil• n d n lemek hakkımız \e aşarı a. 
~ .,~ a Tu kı~ edek cumhurı. rını dılemek vaz femizdir.• 

---------------------

Sö7.di, Suudi Arahi ıan hiık<ı· 
metinin Arab bil'liğınin karar-
1:-ı·ına a' kın , e Arab dC\ Jetleri. 
r.ın hlikUınranlık haklarını ihlal 
ecebilccck herhanı?ı bir teklifi 
reddedeceğini b ldırmı.tir. 

e bacağından ağır surelle ) ara 
Janmı,lır. , Bu akıamdan itibaren 

___ , 
ATLAS Sinemasında 3 FiLM 

Müsabakasının 3. cü Filmi 

iN T J K A M y o L u 
(\'K:-Wto;AXCE \'AI.LEY) Renkli - .\letro C:o1d\\yn iılmi 

Artistleri : BURT LANCASTER - SALL Y FOREST • 

ROBERT WALKER 

DİKK.\ T: Pazar ı:ünü matine 'er saat 17 de baslayaraktır. 

HOS MEMO - Bu tefrikanın en acıklı anı ! ! 

Ankara'da her nev'i Banka iıleriniı: için 

MUHABANK 
Emriniı:dedir. 

iŞTE EMNiYET VE SÜR'AT. 

CHer ay ~ckılen ıen:,ıin ikramı) e ke~idelerine. po)la ıicreti Banka) a aıt olaı-ak posta ıl • 
ı;;o !İı'a ;cindermekle dahil o!abilir~iniz.) 
.\ICHABA:'\K Hıan hiımet!nin ~anlı Türk Ordusu saflarındaki kı~mını tanıanııa,an ESF\t 
.\ll'll H:İPJ F~İ:\ urdukla rı Banka'dır. 

ANKARA 

-



VATAN; ___ ::-~-------- --~- ---·---------------
• D. r seçı, ri kazandı 

at 24'de alınan ncıicclere' zor~ '.\LP. 7 müstakıl, Sırpsındırgın- 1 
431 sandığın ta.nüı yapılmış '\re da 13-12 D.P .. 509 C.H.P .• 107 1' 

D. P. 39364 C.:'.1 P .• 19 müstakil. 
C. H. P. 19672 :ııer~cz ilçesine bağlı ~chir 
<.:. M. P. 7045 ve köyler dahil 121 sandıktan 1 

oy a nuşlardır. ancak 62 sinin tasn;fi bitmiştir. 
Tasnıf edilmemiş olan daha Geri) e kalan tasnif de\ am et-

700 sandık vardır. mekted r. İştır3.k nbbetl )~Üz 
Kı rklareli'df' de yetmişt•r. 

Kırk'areli, 2 (Telefonla) Ama~, ada 
Tuni!ın kat'ı netıcesı l"Udur: .\ma ya 2 (H~susi) Gece 

\D. P. 53991 yarısından ... onraki ta nif neti 
C\H· P. . 30380 l'Csine göre. Amasya, '.\Ierzifon, 

Kocaelı'de Glimiışhacıköy ve Taşova ilçe· 
fzmıt \2 (Te'efon'a) - Bugiin len dahıl mil'en·ekili seçimin 

Kocaelıdc yapılan seçımi D. P. ele Demokrat Parti 14850 oy 
adayları tam liste halinde kaıan farkı ıle ılerıdedir. Amas;>anın 
mış'ardır. O) mıktarı udur: 12. !ılerı.ifonun 12 \ e Taşovanın 

D ,1>. 8SOOO da 8 kd~ünden henüz neticeler 
~.\H P. 33000 alınmamış olmakla berııber, bu 
C. ~I. P. 1200 Talardan gelecek oy m:ktarı e 

ı;dırntde çımc te ir edcmi)ecektir. Ru 
Edirne \2 (Telefonlal - 384 ıtıbarla seçim: ehrimizde De 

sandıkıan\ancak 302 inin nt• mokrat Paru ka;anmı' bıılun
t'ccsi alınmış. bun'ardan 554iB maktadır. 
oy D P. 31.894 oy Halk Partis 
ne 'e 3340 oy C. M. P. )c çık 
mıştır. 

Neticesi aiınan ilçeler: Ke
şan i3 sandıktan çıkan o~lar 
şö.)led r· 

.\I~·oıı 'da 

Ge~ ihti)ar herkes. sabahın erken saatırrinıle sandık ba ına ko nıuı;lu D. P. 8958. C. H. P. 7599, C. 
}.1. P. 18i. 

Af~on, 2 (Hu usi) - Af)on· 
da ~eçım son derece çt>kişmeli 
geçmektedir. 1\lerkeıde C. H. P. 
'e C. 1'1. P. nin ileride olmasına 
ınukabıl, kb\ !erden zelen oylar 
neticeyi değıştırmeye başlamı~, 

D. P. ilerj geçmiştir. 
(Başı 1 incide) 

\'ı.ıil et olarak ilk ncuceyi 
Ağrı 'erm tir. Ağrıdan sonra 
A) dın 'e Baltkesırde de tas
nıf sona erm·ş, bu üç \ılayette 
Demokrat Parti tam liste ola
rak kazanmıştır. 
Sehrımizde a .. n·r de\Sm et· 

mek e. C. H. P. tılc:r n kend e 
r nl biiha::. .. a kU\'\ etli hissctt k 
lerı Çanka)a i'çc nde D. P. 
3116 C. H. P. 1819 oy almış 
bulunmaktadır. Altındağ i~e
s.nde de Demokrat Parll çok 
jJerıdedır. 

Gece yarısından sonra alınnn 
netıcelere göre seçimi Demok
rat Partınin kahir bir ekseriy,.t· 
le kazandığı anlaşı maktadır. 

C.H.P. la'at)a, Kars \'C Sl
nopta kendisıni ümitli görmek· 
tedtr. C.l\t.P. de la nız Kırşehir
den ümıt ıdır. 

Saat bırde a'ınan rakamlar 
bunu teyit etmektedır. Ma atya· 
da Demokrat Parti 21092, C.H P. 
20650. Karsta D.P. 7586 C.H P. 
10986, C.M.P. 1607, Sınopta D P. 
10179, C H P. 13472, C.l\I P, 9311 
oy almış ardır. 

Gece ) arısından sonra kendi
s ·) e gdru en gazetecilere Kasım 
Gu'ek •Şımdı'ık hiç bir fiey bel
'! dcğı. rad)O)a bakmayın, bır
tok yer'crde umıtlı~ız.. Nctıce)i 
beklemek daha J) ı o aeak. • de
mıştır. 

Sam unda J)unkü seçimlerde or'unu J.:ulla 

İpsala 32 sandık. 3296 D. P .. 
2906 C. H. P. 

:\leı iç 24 san<lık. 3521 D. P .. 
3234 C. H. P., 67i C. ~I. P., 25 
bağımız.. 

Lalapl!Da 23 sandık. 3522 D. 
P .. 1760 C.ll.P .. 271 C.:\1.P .. 

:Enez 21 sandık. 2399 D.P .• 
1640 C.H.P.. 18 C '.\I.P. 

Mcrke-ı ilçe ine bağlı üç bu
cak neııccsi Havsa 6200 Demok 
rat Partı, 2082 C.H.P., 42 C.M. 
M.P. 7 nıustakıl, Sırpsındı!(ın· 
2919 D.P .• 1374 C.H.P .. 42 C. 

~rtilerin '. 
~.,r,_n; • lsfanbul' daki 

ı Oy durumu 

D, P. lı.ste,ınde bulunan :Rıza 
Çerçe: Af, onda en çok oy alan 
ada)dır. C. 1\1. P. ve C. II: P: lis 
telerinl' rey \erenlerden bir kıs 
mı Rıza Ccrçeli ov pusulalarına 
almış•ardır. Xelicenin )uzde 60 
civarında D P. lehine tecrllj e· 
deceği anlaşı'maktadır. 300 san 
dığın tasnifinden ~u rakkamlar 
elde edılmi~ıir: 

D. P. 
C. H P. 
C 'M. P. 

Tasnife de\'am 

54000 
28900 
16800 

edilmektedir. 

\ Yabancıların seçim 
1 Hakkında 
Görüşleri 

CRa~ı 1 indde) <Ba.sı 1 incide) 
oy kazanmış'ardır. ıooiyorlardı. O sırada yanların:ı 
Eınınönünde 173 sanc1ık tama \-aklaşan ve gazetemiz muhabir 

men ta nıf cdılmi~: D.P. 2i 227; !erinden olan eski bir talebelc· 
C.H.P. 14.415 oy almış'ardır. rı e: 

Beşıktaşta, geç vakte kadar, «Bu maı•zaranın karşısında he 
07 sandıktan 33'u tasnif eclılmiş· yecan dııvınamak mümkün de· 
tır D.P. 7684: C.H.P. 3il 1: C.~I.P. ğiJ. dediler. •Bizce Türk iyede 
l!l24 oja sahip o~muş'ardır b~şarılan inkı!Aplann belki -=~ 

S.ı:ıt l'e kadar diğeri çe'erdcn l'n bıiyü ü budur. Otuz. hat;. 
a'ınan nelıee er şöy'edır: kırk \il ev\elkı Turkivcvi '" 

Samsun 2 (Kemal ı\) dar b ı. sandık başına gelen 
d rb or) - Secımler bu) Uk bir ere blitUn mıinas yle alAka gö Ta nı! netice i henü-ı brlli ol 
1;Ükunet ve a aka içinde rreçt'. termi~tır. mayan 172 undığın scçım U· 

E)\ipte 26.336 seçmen o)unu Tiırk ·kadınının o zama.nkı mev
kullanmı : Duntard:m 17.416'sı kilııi hatırlayan bızler içın, k:t · I 
D.P. ye: 5306 sı C.H.P. ye: 2640'1 <lı lı erkekli. -::enç ,.e yaşlı, zcn· ı 
c M.P ye; 144"il T K.P ye; 29"u gin \e fakir vatandaşların san 1 

çl partı~ine: 15.i mü takll ıt· a 't ba ına gelip bu ı;ekar ı;e em 
da\ cTII oy \ermiş erdır. 786 eç 11:·.et tçıı de OV \Crmelerin! g~r-
rlı ı knrnıa 'ı te yapnıış'ardır. nıek bileıııez~ıniz ııe kadar s·~ ı 

Butun , Ja)et çeHe inde oya lzmirde derını detiştım1esıne imkan )Ok 
i urik ni be•i ) uu:le sek eni fzm·r 2 (Hususı) - Seç'mler tur. Buna ı:ore D. P. kat'ı bir 

Kadıko,de, 110 sandıktan 99"u \ nç \Cf'cidir .• 
ta nıf edı mış: D.l'. 17 502, C H. Yabancı gaıetedl('r 

bu du. İzm rde de büyük bir sükun ve ı :ıekılde seçımı ka:ı:anmışıır. 
Partılerin . seçmen kütukteri olgunluk havası içinde cereyan Bursa"da 

H oy pusulaları ÜZCt'indeki u- etti. Hak sabahın erken saatle. :Bursa, (Telefonla) - Seçim· 

P. 7702, C.M.P 1151 oy a'mı11l.ır· Seçimleri takıp için ıııemlel:e 1 
dır timize gelmiş olan yabancı ga- 1 

8dalarda 15 sandıkta yapılan utecıler çok miıspet intıbalar e 
fak tefek ifrazları har ç her rinden itıbaren birçok sandık· ıer sukfınet i~ınde geçmıştır. Sa 
hangi bir hadise olmadı. Jann önunde bir jzdiham man at 24'de alınan yckQn ar şo)le· 

Gece ) arısına kadar alınan 1 ıarası ar:ı:eder şek ide toplan· dır: 
net celer seç'ml Samsunda De mıstı. Tasniflerin sonuna kadar 
mokrat Partinin chemm ~e·li ı bu alfika böylece de\'am etti. 

tasnif neticesinde 3193 D.P: ci nmış'erdir. Bunlardan birisi: 
lli2 C.H.P.; li6 C.:\I.P. ve 30 T. tSeçımlerin cereyanındaki ol-
K.P oy almış:ardır. gunluk, beni son derece m:.i· 

bir farkla 'e tam liste halinde MalOller ve yüz yaşını geçmiş 
kazandığını göstermektedir. Tas ihtl) arlar )akın' arının yardım 
nıfın sabaha kadar, hatta ) arın lıır yle sandık ba~ına geldiler. 
da de\'am edeceği anla ılmakta Şehrimizdeki Amerikalı mfişa
dır. Ta nüi ikma' edı memiş hil'er bu manzaranın,.. en ileri 
o)iann nel'ce) değ ~t Tmi) ece demokrasıler iç n bil~ gıpta e 
ğı de muhakkak sa)ılmaktadır. d Jecck biT şey olduğunu soyle 

Neticeler alınmağa ...e O. P. mekte b rleşiyorlardı. Gece ya 
nin seçımı kazandığı an ılma\ a rı ına kadar •yapılan tasn'Cler
ba andığı Andan itıbaren Sam den anla ıldığına gore Deınok 
sunlu Demokrat Panililer gece rat Partı 1zmirde ezıci bir ~o
yarısından sonra davul. zurna ğunluk sağlamıştır.' Bu ÇC\Te 
i'e şenlıkler ;ı.apma'kta "We ha· 'erde gecenin geç \akline rağ 
valf şeklcrle zaferi kut amakta men bayram ) apılmakt.a. otl\ 1 
dır'ar. bus erle marşlar söylenerek .e 

Saat 8 den i• baren Samsunun bir içinde dolaşılmaktadır. 
c'\'ar ko)lerinde b'r mUddet Balıkesir'dc 1 
dolaştım. ÇatalaTmtı t kö~ un de Bahkesır. 2 (Telefonla) 
saat 8 de başlıyan oy verme Şehrimizde seçimler bUyfik bir 
saat 11 de ikmal edi miş bulu- sükunet içinde yapılmıştır. 1\lev 
nı.ryordu 216 seçmenin 195 f eut 1186 sandıktan 1114 ünUn 
o)unu kullanmıştı. Tckcko)de t:ısnifi )apılmıştır. Buna ~öre 
oy kullanma saat 12 )e kadar panı erin aldığı oy miktarı şu· 
b tmişti. Merkez ilçede ha'k dur: 
o) unu kullanmakta ace e c mi~ 
ve öğieye kadar butün Oj !ar 
kullanılmıştı. Samsun bu seçım 

D.P 
C. H. P. 
C. M. P 

1300i9 
71861 

6121 

llu ibti)ar setmen de o 'unu bu)ük bir buz.ur \ C mcmııunlnk 
itinde ku11anı) or 

D. P. 
C. H. P. 
C. ~. P. 

112608 
54140 
11982 H.P 3367, C.:.I.P 911, T.K.P 56· Gene seçımleri takip İ('İn c;:e· 

Gerek merkez kazada ve ge· 
rekse ilçe \e bazı koy sandık a· 
rının neticesi alınmamış olmak· 
l:ı beraber yukarıclakı rakkam D. 
P.'nin kat'i olarak 'ilayetimizde 
seçim~eri kazandığını gostermck 
tedır. iştirak nıspcıi bazı ilçe· 
!erde ~üzde 90"ı aşmıştır. Viliı.· 
) ette yU:ı:de 85 ın U tUndedir. 

Yalo\'ada 44 sandıktan a'ınan tehas ıs etli. Bu ancak asırlık dl? 1 
netice er ŞÖj ledır. D.P 56i6, C. nıokrasılerde böyledı r ... 

Sanver: (43 san<lık) D.P 8250, len Amerikalı bir siyasi bil~ılcr 
1 

C.H.P. 4475. C.l\I.P 1200 Beyko- profesörü de: 1 
zun 62 sandığının da ta nlfi bit· aSeçımlerin vapılışındaki ol-: 
miş 'e su netice alınmıştır: ~L•nlıık ve seçim sisteminiz bi- ! 

D P 11.422, C.U.P 3462, C.:ıı.P ı:m içın der~ teşkil edebilirt dı:ı 1 
1438, T.K.~. 23. 1 nııı;ur. ! 
SON l>ı\Klfu\: - - j 

Alınan en son habere gö- '.\1.P 25174 oy almışlardır. Henüz I 
re, şehrimizde 1i39 sandık· tasnif ~ apılmamış 438 sandığın 1 
tan 130l'nin tasnifi yapılmıs ve netice tiz.erinde bır te:.iri o!amı I 
D.P. 265.127, C 11.P. 104232, c. yacağı anlaşı:maktadır 

E!7.urum'da 
Erzurum, 2 (Telefonla) - Sa 

Seçimin geç ukit alınan \ e tasniCi hen uz tamamlanmamış 
ledir : 
Yila)eUer 

Af) onkarahisar 
Ağrı 

Amasya 
Ankara 
Antal~a 
Aydın 

Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Çanakka:c 
Çankırı 
Çoruh 
Denizli 
Edime 
Elazığ 
Erzurum 
Eskişehir 
Ga'Ziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hatay 
iç el 
İstanbul 
İzmir 
l parla 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklare:ı 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütah~a 
i\lalat~ a 
Manisa 
~Iaraş 
l\luğla 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Sinop 
Sı\'as 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Urla 
Yozgat 
Zongu.dak 

I>. P. 

54000 
38540 
12548 
87487 
42968 

151898 
29378 
2i688 
89628 
58509 
28348 

9456 
60547 
36018 
29253 
35364 
72774 
33195 
23352 

8362 
64394 
14623 

161325 
134420 
26859 

7586 
61345 
37312 
34000 

2449 
85000 
84712 
63593 
21092 

lli541 
26018 
42418 
58330 

68:514 
18864 
10192 
52030 
61418 
43681 
55687 
34204 
18394 
75910 

t'.11.P . 

2890U 
11736 

8500 
607i7 
15268 

79362 
21435 

9990 
42947 
32601 
15542 
7211 

45;55 
18879 
1902.l 
19672 
28360 
25465 
lli22 
6449 

39598 
7292 

80355 
82923 

9350 
10986 
31295 
16892 
18000 
2331 

33000 
48913 
27601 
29650 
56433 
182-l-3 
2784:4 
2i8H 

42211 
15963 
134i2 
39965 
33724 
39640 
37185 

2239 
10454 
2766:! 

C.llt .P: 

16800 

:l50 
6424: 

-
6216 

1345 
8125 
3204 
6451 

18937 

1607 
9703 

6409 
12000 
12062 
10512 

3228 

!?.096 
583 

9341 

4921 

4620 

'T:K:P: 

2402 
6058 

431 

1279 

2..13 
913 

2284 

1860 

sandıklar hariç netice i şöy-

:\Iüstalı.il 

802 

100 

964 

86 

205 

~o t 

5.5000 rey farkla D. 
Parti kazandı 

D. Parti kazandı 

Bayar, Menderes ve . 
lnönü s1ra bekledi 

maşı 1 inride) 
tunnıaktadır. Bu lına. kad:ır ge· 
'en haberler, iktidar ada~ :arının 
blıl ük mcsafeler'e ond.? o duk
larK11 gosternıektcdır. 1:l)4 $-C· 

çımlerınde 1950 nın hissi havası 
lıakım bu'unmamasına ra!!m"n 
buyuk bir ekseri) ctın Demokrat 
Parti icraatını gdrerek bu safla 
bulunduğunu göstermesi itıba
rıyle çok dıkkaıe şa~ andı ·. 
Buııün saat 10 sıral.ınnda Is· 

met İnönü yanında nnnesı, eşi 
\'e kızı o'duğu ha'de Çank:ı)ada
ki sandığa r,:elmiş ve oy'unu kul· 
'anmıştır. İnönü çok neş'e'i i<lı. 

Celal Bayar ve .:'ılen<leres Çan
kayadaki oy sandığına saat 11.30 
sıra arında geldı'er. Celal Bayar 
papyon kra\'at takmıştı, )lende· .) 
res ~çıkrenk bir e'bise giyiyor- ,... f' 
du. Ikisi de çok nese'i idi. Ka· ~ . . . .. areslııi 
lnba:ık olduğu için sıraya gıre- '-'andık kurulu .~)elerı ~uneşten ~orunmanın rıardır 
rek bir müddet beklediler ve . lıagıdından ııapka gıymekle bulınU5 . i Jı.I 
oylarını ku 'anarak a)Tı'dı !ar. 1 den yabancı muhabirler seçim· ı saat ba~ında ,·crt;ığ d C t 
Başbakan Adnan Menderes sa I lerın büyıik bir siikQn \'e fuur büyük bır alaka j ~ t 

bahtan itibaren Başbakanlıkta içinde geçtilini :;o) !emekte. A· du. Muha'efet ına g6 
&~çim neticelerini takip etmi~- merikada dahi bu kadar hadise- 22 ye kadar nikblll rde ~ 
tır. Saat 21.30 da Cumhurbaşka- siz seçim görmediklerini i'iivc et du. Bırçok ,.j!§) etle rd · 
nı Celal Boyar da Başbakanlığa mcktcdir er. larını iddia edb or 

8 ra 
ge miş \C bir müddet me,gul o.· Seçim netice'crine karşı hal- gece yarısından 5011

1111' 
muştur. kın alAkası çok bliylıktü. R3d· taa)yıın cttikcc bU 
Şehrimizde seçim'eri takip e- yonun saat be$ten ıtibaren her eser kalmamıştı· 

ıııif0f 
İnönü, eşiyle birlikte oy'unu Jmllanm:ık için kuyruğa ı:irmi:, !l'asını br 

Seeinılerde bıt~• 
hidiseler otd" 

Milli serbest güreş 1 

TakımımlZ tesbit 1 

Edildi 
Japonyadıı yapılan DUn~·a Ser

best GUrrs Şampiyonasında nıe:n 
leketımizi temsil edecek Serbest 
Güre- l\lı lı Takımı dun akşam 
Spor Ye Sergı Sara)ında l&Jlllan 
karşılasma::ır sonunda şu ııckil· 
de tespit edı ıniştir. 

52 kilo: lliıSCJ ın Akb:ıs (Ah
met Bilek). 

57 ki'o: .Mustafa D ıthtJı.lı, 
(Kadir Ergin). 

62 ki'o· Bal ram Şıt. (IIJyr•Jl· 
lah Şahin). 

67 kilo: Osman Kambur, (Tev
fik YUce). 

73 ki:o: Bekir Büke, (Nuri .\y 
\'a). 

79 kilo: ismet Atlı, (r.tust:ı!a 
Kurt). 

87 ki lo: Adil .\tan, rnurhan 
Gürkan) . 
Ağır siklet: İrfan Atan (Hıı· 

mit Kap'an), 
Turılin naka\ l oldu 

Roma, 2 (AP) - Tiberio :\!ıt
ri bu akşam Rando ph Turpin'i 
nakavt ederek A\-rupa orta ik· 
let boks ~ampiyonluğunu kazan
mıştır. 

CRa. ı 1 incide> 1 minde Kepsut i'çeS:ıı;,r ı t 
takma 'me~e_'esind,en ~ıkan k.av· köyünde nenıok'' uctt t ~ 
gada bır kışı ~ara.anmıştır. \ oz- hidi Ali uçar, .tı .,;e· 
gat'ın Boğazlıyan ilçesinde b!r k' . . bırctcn gıt O' 
C.H.P. li bir Demokrat Partili)! hışınınd C }t.J'. nı tl~ıı' 
dö\'mliştUr. Gene BoğazJıyanda .a ~ e e'#•u~U tok• el' 
C.H.P. li'er Demokrat Parti:i bir rı aya? 'kurulun~ ı:ıe 
muhtarı döverek ~aralamışlar- rt u~kseçı~min jptnli cı•ıı J 
dır eı e seçı . Jtı ( 

· B rhani)•enııt 'e ı.ıarasta bllınmeyen bir sebep- u . c Jt J'. ,~ 
'e çıkan kavga sonunda iki ki&i h?l.lesındeıt cnhlt Stıilr.j 
birbirlerine tabanca çekmişler kılatından ıtınast ' ,ıı 
\'e İıiri yaralanmıstır. Ağır yara· sul~sı t d~~rtl'i 05~1 .. 61 

lı yoktur. Bunun dışıncla hiç bir !11° r~ d c:ıarı tııt.9 ııı6t 
nıiıhim hadı e olmamıştır. ı e ~r. a a~ıstıf· c~.1ll~ıf 

Ma'atyanın Püllirge ilçesinin la~ 81 alanverilıtlic· l'.,ı.ı' 
iki nahiyesınde tasnif sonunda t_a rapor "b~tıı ı!er 1Jf: t 
ihtilU çıknu.s. yüksek seçim ku- kında takıı;;it.l''ıtl 1'· 
ru'u bun'arın merkeze getirilme . . . ~de C.11 f t 
sini ısteıniştir. 'rllaha inde tasni· .sıın·rıd~ e bıııı ~ııst 
fe devam edi me i üzerine De- dıasına ~o~rrt k011 tıPf 
nıokrat Parti tarafından se"im lalarına ·~ 1' fÇ~, ı, 

· ~ d b ska D · rı 1 ~ • kurulu nezdınde itiraz olunmu~ an 3 sili\ d•~ 
tur. met Kenı.al • tıırııfıll ııtı" • 

KÜTAJl \"A' Jl \ C. H. P. JıJcr btl, 
Kütahya. 2 (Hususi) _ Bu· l!a mUracaattıı 51 1\1' tı 

~tin nıil'etvekıli seçimi y:ı·ıı~ır- ,\hmct Kemal rette 
ken Banayi köyünde b'ır Demo!t JI.P. Jiyt h~k~f. ..ı 

ı'ddia edil1111d
1 ff'efl" rat Parti i sandık ba~.kanı tara· 

1,·110 
Cınd3n dÖ\'Ülmüş ve muhtelif yer ,. 
lerinclen yaralanmıştır. Hadise 5.5 nı ilyof1 
Sa\"Cılığa intikal etmi~ir. uÇ(LI! ~) ~ 

BALlKESİR'UF. 2 1
• et• 

Balıkesir, 2 <Hususi> - Bu- Kopenh~g, ııı>''fc; tı 9 
:;:Un yapılan milletvekili seçi· markalı bır beri b ş '' 

Randolph Turpin maç bac'ar 
başlamaz bir sağ yumrukla yere 
düşmüş ve hakem sekiz sayın· 
caya kadar yerinden kalkama
mıştır. Ondan sonra biraz do"· 
ru!muş fakat ayağa kalkamamış Turpin ayağa kalktı~ı vakit ve 
tır. Bunun Uzerlne hakemler ~tit rakibinın elini sıkarken yarı !:;:ıy 
rl'yi galip ilAn etmls'erdir. BU- gın bir vaziyette bulunuyorıju, 
tiln maç bir dakikadan az silr- l\lıtri'nin yakında dilnya ,om
müştilr ve bu boks tarihinde en-ı piyonluğunu elinde bulunduran 
der görülen bir hadi.)e olmu~- Bobo oıson ile kar~ıla~m:ısı muh 
tur, teme!dır. 

1916 l' ı!ındal1ctık ııÇ~-r~ 
\OD kılonıctr ıı C 

f dun> tJ 111 • 
Bu mesa e ıtır· 111t 
misline eş~ keu11t 1 varoııarı şır da ıııı ıJ t 

56 ,acın .ı; 
ve · ı.urtll" r 
reci, rekor ~r11ıı~ ' 
şına kadar u 



1 •• 
' .. • Ust -

·~f-st~;-n-&~u-i-!a-.a-&--a-,u-.. k~&-i;e~iyetle 
kazandı 

* Bir :aıeteci arkadaş hastane
de bulunan karısını reye iştirak 
ettirmek bti'"ordu. Xöbctçi he
kimine müracaat etti. Hekim de 
~u ce\ ııbı 'erdi: 
•- Ben c ınız için izin ve

rir~em ıpın rcıınu ka{'ınrım. Zi 
ra , ha~tanede bulunan hastaların 
ıhepsi abahtanberi, reylerini 
kul'anmak için benden 1-zin i~
tiyorlar. Halbuki iç'erinde çok 
hasta olanlar var .. 

*** 119 numaralı sandı~ı ıiraret 
ediyoruz. 402 seçmenin oy kul
lanacağı bu :;andıRın başkanı u
mumiyetle &ayet mültefit bir 
zat. 

Suallerimizi kemali ciddiyellcı 
cevaplandırdıktan sonra; «Bir 
beyanat emreder misiniıh diye 
~öze başlıyor ,.e nutkuna ~irişi
)·or: 

- S~imlere karşı vatandaşla
rımızın :österdill bil)·ük a:lka, 
bütün demokrat Uem itin övü
nülecek bir kemal ve vekar ör
ne!H olmakla., falan fil~•." 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
""'---~- ... _ 

Sandıklann esrarı 
<Ba~ı 1 tncll\el 

üç muhalefet partisinin tenkit 
le itirazlarını da dinledikten 
ı;.onrı, hem iktidarın, hem de 
muhalefetin çalısma tanı hak
kındaki kararlarını birer bireı 
\"erecekler, bunların ~ eküuu ıta, 
mukadderahmızın gelN·ek dört 
yılda alacağı istikameti göstcre
rtktir. Kat'i tasniften e\\ eı lırr· 
kes kendi takdirine göre tah
minlerde bulunabilir, fakat kal'i 
tasninere kadar seçim sandıkla. 
rı t'<trarlı hallerini muhafaza ede 
cekler, kimst milli kararın ne 
olduflınu bilemi~ectk, kim e 
bunu deii~liremi) ecek .... 

1 

s -

olsun 
o un abah gözlerimi açtı!ım zaman içimde gizli bir sevin~ 

urdı. Bunun srbebini uıunuıadıya dü~ünmf'ğf' lüzum 
~ol..tu. Selinç dünün setim ~ünü oımaı.ından ilf'ri geli)ordu. 
Sekizden itibaren \3tıında~Jar ~andık başlarına l..o~acaklar ,.e 
utandaşJık' nıifeı.ini ) erine ıetireceklf'rdi •.• 

Erkenden sokağ:ı Cırl:ıc!ım. Bu saatte rey w•rmeğe "l'len
lerin fazla oımayar:ığını t:ıhmin edi)ordum. Halbuki sıındık 
başına ~ akla~ınca bil) iik bir kalabalıkla karşılaştım. Vattn· 
daşlar intizam içinde rey "·erme sıralannı btkliyorlardı. Bek
le~ tnlerin çoğu ka<lınrlı. 1\:ocalarıyle, 3 ah ut ailtcr (tlenlrr de 
Hrdı. Kaıtınıann, o kadsr gıiçlHle elde etti!.l:ri 6"Çim hak
kını tamamı) le kullaıımak istedilleri anla5ılı) ordu. 

G azetede bu satırları okuuu-ı 
&unuz sırada belki de e,.rar 

çözülmüş olacak. Benim bu an
da bilnıedikltrimi ihtiımıı ld rıd 
yolar. gazetelerin ikinci tabı
ıarı )Oli}le ı;iz öğrenmi) ulacaı..

ı.ınız. Renim şimdilik yapabile
ceğim Şt"y, Türk milletinl::ı lıu 
defa &tçirdili büyük imtilıanılan 
neler beklediğimi, neler umtlu
iumu ı;Ö)lemektir. Ban Demok
rat Partinin iktidarda kalmasını 
memleketin selameti, i tikrarı. 
terakkisi namına randan istiyo
rum. İntikal deninde ~ aptığı 
hataları düzelteceğine, yarım bı

raktığı i~lari tamamla) acatın.ı, 
büyük \'e akıncı bir Tiirki)·e ya· 
rıtmak ,·oıundaki cesur ,.e mu
aııam hareketinde tam bir za
fere varacağına emni) et duyu
yorum. Fakat bunun ı;ağlama 
bağlanması için kunelli bir mu
haldeta ihtiyaç görü) orum. De
mokrasi. idare edenlerin insa!ı
na 'e iyi niyetine ıöre değil, 
mürakabenin titiz. \'C tesirli ol· 
mıı.ına göre işleyen \"e verim 
temin eden sistemdir. l\lt'cliste 
hiç olmazsa yüzle )'ÜZ l'lli ara ın
da muhalif bulunmalıdır. 

iki dereceli se~im 1amanında bu l:ı bir aldatmıı-:ııl:ın lb:ı
relti; 'ııtanda~ kimi Eeçtfğlni bilmezdi. Halkın gözünü boya· 
mak için bir takım ':ıqtalara ba~\ urulur; mürlkatıır ('alar. 
eçime bir bayram h:ıv:ısı nrilmesine ~alı~ılırdı. Fakat va
tand:ı ın ağdu}usu lııınu ııı-k i~i k.auadığından rey ,ermete 
gidenltr pek azdı. Sa~ım herkesin eözü önündf' yapılmadılı 
için bu iş hi~ bir :ı:ıman dürüst olmazdı. 1946 da da nılyet 
drğl~rnrıtl. ~<'~im anrak Jeni Secim Kıınunu kabul edildikten, 
gizli o~ \erilmt'sinr. " ııleni sayım ya!)ılmasına başlandıktan 
ı;onra alaka uyand•rdt. Bu itibarla bugünkü setim kanununu 
demokra ide en mühim oıdını olarak kabul edebiliriı. 

Son dört senede nıuhalrfet i) i 
bir imtihan geçirmemi~tir. ·ı:a. 
kat ;\lecfült'ki c. 11. P. grupu
nun ortaya l.:o) dutu <'.!>er, parti 
umumi idare he)etinin ,.e l lu 
gazetesinin ı.evheı.inıleıı cok 
yüksektir. :"\lecliste yüzden f:oııa 
muhalif milleh·ekili bulunursa, 
iktidar tarafı da hırçın \'e abus 
dananmazsa, parti müna ebet
leri hepi.mirin dilediii huzura '' 
ahenıe ı.:a,ı.tfabilir. mürak:the 
mekanizma&ı daha fazla ihtı ... a~
la, daha mü:;bet ölçülerle '3liCc 
görür. 

Benre dilek işte bÖylr. ... Ua
kalım, seçimlerin neti<l'::.inc t::ö
re ı.ı met ne oıacaı. ... 

Ahmet Emin YALMAN 

Y. S. Kurulu' nun 
Propaganda saydığı 
Radyo konuşmalan 

<Ba<:ı l incide l 
seç'm kuruluna C.H.P. tara
fınd:ı ı başvurulmuş. il seçim 
kurulu Bayarın radyo konuş. 
malannı kanuna uygun bul· 
mu.tu. 

C.H.P. Ankara il idare kuru· 
lu daha yüksek merci olan 
yüksek seçim kuı-uluna baŞ\'ur 
muş \'e il sı-çim kurulunun ka
rannın bozulmasını istemişti. 

YUk,ek seçim kurulu verdiği 
kararda şöyle demektedir: 

,5543 s.yılı kanunun 45 inci 
,.e müteakip maddeleri radyo 
lle seçim propagandasının usul 
\'e şartlarını açıkça göst~rmek
tedir. Bu şartlara göre her Sİ· 
yasi parti ancak muayyen za
manlaı-da Ye muayyen müddet
lerle radyodan faydalanmak ba 
kımından e~it haklara sahiptir 
!er. Böyle olunca açıkça seçim 
propagandası kasdını gösteren 
nutukların plaklara alınarak 
\'akit \'e müddet şartlarına uy 
mıyacak <ekilde radyoda yayın 
!anması cah görülemez. Bu se. 
beplerle Ankara il seçim kuru
lu kararı aleyhine \'1lkubulan 
ve yerinde görülen !tirazınızın 
kabulilne \'e il seçim kurulu ka 
rarının bozulmasına 1.5.1934 
tarıhindc 'karar Yerilcrği tebliğ 
o'unur.• 

C.H.P. ye göre 
Bazı hadiseler 

<Başı 1 incide) 

C:ıli: başındakiler diğl'r üyeler'e 
b:rlikte ~eçime devam edileceği 
ııi söylemi ler. Hadise yerine uı 
bıta memurları \'e süngülü jan 
carmalar getirilerek :-.eçmcnleı· 
d:ığıtılmak istenmiştir. C.H.P. du 
rumu yıldırım telgrafla nliltııe 
aksettirmiş, a)Tıca buraya üni
versitelilerden milrekkep ek:p 
!er gönderilmiştir. 

Mimar Kemalettin ~lahallesln 
de 160 numaralı sandık başkanı 
Ôy sandıklarına sabahleyin n.P. 
pusulaları atarken yakalanmış 
tevkıfıııe karar ,·erilmiştir. 

Fatihte kamyonlarla O\' atm;ı 
ya gelen Mıı sahısların ·Sarıyer 
ıi oldukları haber alınmıştır. Eu 
seçmenler seçim kı.ıruluna şi!d 
re~ edilmiştir. 

Aksarayda ilk okulda 
0

bulunnn 
82 \'e 89 numaralı sandıkların 
tasnifi kapılar kilitlenerek yap;l 
mış ve içeriye kimse alınmamış 
tır. Bu «aııdıklarda birer C.H P 
ınütahidi bulunmaktadır. Bunlar 
ta5nife :;okulmamı~tır. Böyleı:~ 
kanunun ıizli oy açık tasnif pren 
ı;ib '.ne kapalı oy kapalı tasnlf 
şekliyle riayet edilmemiştir ... 

Seçimden l'V\'l'lki propaganda de\ resinin lıidiseli olma-
ından korkanlar ':ırdı. Dün)·anın her tarafında daima \ııku 

bulan ufakteftk hadiseler müstesna, bu korku tahakkuk et
medi. Propaganda de\Tesiııin hidlse!iiı r:eçmesl 'e dün san
dık ba larında görülen intizamla htpimiz. öviınebilirl.z. 

Şu satırlan yazıhtımı z sırada seçlmltrln netkesi baUın
da heniız. malumat yoktu. Fakat netice ne olursa olsun 5eçim
den e\ \'Piki dt' red" göstr.rdiğimlı olgunluk bundan sonrası 
için iımit vericidir. "illetin gözü a('ılmış, ntandaşlar eski u
manların ftna tesirlerinden kurtulmağa başlamı~ıardır. Bu 
tekamiılün i~lerin ~h\i~i üzerinde mür.bet tesir yapmaması ka
bil dtğildir. 

Yeni Sl'Çim memlekete ha)ırlı o~un. 

Enis Tahsin TlL 

TÜlUtiYE EMLAK K!ED_İ »!NKAS! 
Her Vatandaşı Mtshı Sahibi \'apmafa Çılışn 8uh 

Denizli iş Uaaı ''Şube Binası 
l 
"' ... Rınlıobllta Jtnilı~ br~lı~lı 

ıhn, Sür'at 
Mndut u Kudilere 
Eıı 111Usait hiı badini 

Vadeli ve vadcsfı 

TASARRUF HESAPLARINA 

i İIE"~,,. ~;~~V " 
'f ARI GiBi, SiZ DE 

ARTIIRIN • • , rı:~~-....... -

Başbakan, gazetemize bir beyanat verdi 
<Başı 1 incidcı 1 S:yasi m.:ıh!iller Dc.n1okrat 

kındaki intibaını öğTenme'.> ıs Parunio bu seçimlerda de e::
tedim. l\!rnıfores r'camı k:ibu: ei bir ekseriyet kazanması et-
etti ve kısacc'I şu beyana:ı vcr 
ciı. 
•- Seçim neticelerinin mem 

:eke:ırn:z için hayırlı o'.ması.11 
ıemenni <:dl'rek gösterdıği p~hıı 
biçilmez te,·ctcıihtcn dolayı cü 
Ylik 'e asil milletimize p>i'timi 
zin sükranlarını arzeyleriz. 

İrade \'e kararında serbest 
olduğu takdirde daima iyiyi \'e 
do&ruyu bulup, seçmesini bi
len !'ilrk mi!letine !Ayık olma
nın kalbler;rnizi meşbu kıldığı 
mes'uliyet h ssl ile ve iktidırın 
bu defa da bliyük bir eksenyet 
le partimize te.,·ecclih etmiş ol 
duğu EU lnda milletimize hiı
mette de\•am l'debllmek husu
sunda Cenabıh;ıkkın cüm•omiz~ 
muin olmasını niyaz etmekte
yiz.• 

rafında tefs:rıerde bulunru3kı.a 
\'e bunu bilhassa iki amile bal 
lamakt~dır. Birinci Amil D~ok 
rat Partfn'r. bugüne kad<ı'!" ta· 
t:p ettiği yapıcı müsbet !aılf
ye! ve e!de ettiği başarılard:r. 

ikinci ~mil de muhai'efttin 
son "Ünleı de •kapitil!isyor.lJrı 
getirdiler, ır.tmleketi satıy.>r
Jara gibi ölçilsliz propaiaodaıı
nın millette uyanılırdılı umumt 
infialdir.• 

Suzan Güre l galip 

'Kahire, !? (AP) - Mısırda ya
pılan Davis kupası tenis mU~aba 
kalarının i k karşılaımoınıS• 
Suun Gürel Donald AeeNs'ı 
7/5; 7/5; 3/7; 2/6 ve 7/5 yenerek 
Türklyeye i!k ı.aferi kUUılırJIUI 
tır. 
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' · İbn- i Sina . 
lhtif alinde 
Jürk delegeleri 

"'"'"' 'lııtıa.ırın111den 
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VAIA ~ 

-------------------------'* ...................... ~ 
1 San'at ve güzelliğiyle seyircilerini 

hayran bırakan · 

bir sanatkann cazibesine 
siz de sahip olatiilirsiniz ! -

~00 ' / 
MUMLU& -

Moskova' da Enver Pasa ' re 
.:1 

Tahran, 2 - iranda Ibn • i Si· 
na hmuıc1 )1 ı ihtılali ınu\affa
kı) etle de\ am c<ib or. 23 nı an
da Iran h.ra· 'e Krnçe:.i )ter· 
mer ara~ da Türk he~ etini ka· 
bul ett1. Takdim mera iminde 
once Turk de ege'en takdim O· 

lundu. Sonra hep bırlikte çav 
içı dı 'e konuşuldu. Doktor Sii-

EJ - -
-- ~ / 

arkadaşları)Tle teoıaslarıınız 
200 ..: .t: 
MUMLU& 

he\ Cmer'e imza hedı~e etti· 

Enver Pa,a, Berlin'den Moskova'da bulunan Halil Paşa' ya hıtaben yazdığı 

mektupta, ilkbaharda Anadolu'ya geçmek istediğini haber vermekte, Rus

ların kendisine birkaç süvari fırkası 1?rip veremiyeceklerini sormaktaydı. 

e~ • 
1 G u ı tan ara~ ı H' müı.e i ~e· 
J zı dı 24 'e 25 nısan tarih erın
dc ı mı tcblıglcrc de\am edı'di. 
Bu arada ~ıpchşa ar camıi \C 

l ıı an par amcnto u kutiıphancsi A u 
Bu kuvvetlere bizzat Enver Pa ıa kumanda etmek istiyordu. 

1 
gcıı dı, ora arda bu ur an İbn • i HER YERDE 

L _ 
IEMLEKE'l'İX 
FEL.\KETLİ GÜ.SLERİ:'ııiDE 

Moskova'da Enver Paşa i e 
bir çok defa lar konuştuk, 

dertle tık, neler yapmak iste· 
d1ğini bız.z.at kendi ağzından 
dın edim. Hatlli anantandan 
bahsederken, goz pınarlarında 
tane enen yaş ar gördüm. 

- Ben mcm eketımin bu re· 
lAkel 1 ı:unlennde hiımetıne 
ko malı;>ım! 

Derken pek bu)uk hır he)e· 
cana kapıldığına ahit oldum. 
:Butün bun arı anlatmadan ev-
n', İttihat \e Terakki fırkası 
rıcalınin Bırınci Cıhan Harbin 
den sonraki durum:arını ard::ı 
]atacak mahiyette ola.1. hı!,' de· 
t ilse. e ki B;ıskumamla:ı Ve· 
l i i \'e Harbiye Xazırı Em r.r 
Pa anın teşebbüs erını.ı ı.;;ııka 
metini gö:.teren bir ı..ıç me • 
t uplan bahsedeceğim. 

E~\'ER P.\Ş.\~ll\ 
MEKTUBU 

E n\er Pa~a. 4 Kasım 1920 ı .. -
rıhinde Ha ı: Pa a)a ~u 

mektubu ~öndermi.ştı: 
• Kardesim Hali • 
'l'abıi, Moskou'.) a ;:etmek \ e 

o rada inliz.ar etmek u1.ere ~aı
d ı ım te grafı okumı·~~unduı'. 
!Ioskovada yapılacak ı' c:- un 
dan ibaı-ettir. Eski ::\lemaliki 
Osmaniyenin konfederas~on 
ıeklinde ipkası azımdır. Bu hu 
ausla Emir F.ı)·sal ve saır ıe· 

''alı mes'ule ile tamamı~ e hem 
!ıkıriz. 

Anado u ile lstanbu: an ııı-

tll{lT 
•Ua ı• 

Silahsızlanma Tali 

Komitesi toplantısı 
~irleşmi 1i 'et'er. 2 CA . .Aı. .) 

- hi haber alan çene erden ot 
renildigine ı:ore. Fransa, Kanada 
Amerika ,·e İngı'tere temsilcı· 
lerinin yapacak an :,:orü me'eri 
milkeakıp, 3 mayısta Londra'da 
ıilahsıı.'anma tali komite inin 
top'antı ına bas!anacaktır. Yu
karda adı geçen mcm eket ere 
Jtus~a'dan mUtc ekkil olan ~ı
llhsıılanma tfü komitesinin top 
llntılan gııli cere'1an edecek '<e 
Ull komite en ı:eç 5 temmuı.'a 
kadar raporunu hazır ı~ acaktır. 
!Ju rapor daha onra stlAhsızlan 
mı komitesıne te\ di edi eccktır. 

Ordün kabinesi istifa etti 
Amman, 2 (.AP) - Ürdün ka· 

binesi bugun anı olarak istıfa 
• lnus ve bu karar hayret uyan
iırmıştır. 

:Ba3bakan Fevzi E Mii ki krnl 
Ruseyinin istifasını kabul etti· 
,tini fakat yeni kabine teşki' e
dilinceye kadar vazıfe inde ka. • 
mıı:.ını istediğini bı'dirmlştir Is 
tibya sebep sadece •bugünkü 
~utlarıı gı:islerilmlştir. 

Tevfik Abdülhüda yeni kabine,ı 
\uracak 

daki müzakerat netıce i, bu 
mak adın husu bıı acağına ka 
r.ı değl'ım. Çünku İngi ızlcr 
bunı1 bır turllı raLı o mı) acak
ardır. Bıoaena·e~h bu emnı~e
nın husulu ıçın i'k baharda 
bır km'\et ı'e Anado u~a geç
mek ıcap edecektir. Ru~ı."" : k 
baharda hareket etnıcs ve s r! 
benım kumandam altl'ıcl ı o -
mak uzerc bır kar; uaı ı tırt>;ı
u \erecek er mı? V~;p b1L1m 
tarafımızdan leşkı ine mmata· 
kat edecekler mı? Bu f.ıl::ı :ı
tabıi i 'Am ardan m ırckkcp o· 
lac:ık. Eğer bo) e b.r kuhet 
ı e Anado U) a geçmek kabi ı 
e, biuat Mosko\·aya ge erek 

o adan gıdeceğim F.ğcr \'aktıy 
le o duğu gıbi, kabil o mı)·acak 
"• H)a Rus kumanda ında hır 
ku' 'et gcindermek fıkrındc ı
seler. benıııı emrimde ça ı;a· 
cak arkadaş arım arasına gıre· 
rek faalı) ette bu unnıak uz.eı e 
buradan Anado U) a hareket e· 
deceğını. Çünku Moskovadan 
oraya gıtnıek pek mutea ir O· 

acaktır. 

Bundan, katı) en kat'ı miına· 
ebat manası çıkarı'mamalıdır. 
ırf benim şah~ım, l\losko\ada 

propa"anda i~ı ı.c nıcs:;:ul o·· 
mağa ga)rı mu aıt o duğundan 
ne;et ctmektedır. O vakıt sen 
Mo.sko,ada kalır, bu ış e nıc~· 
~u olursun, Zı) il Bey ı;e ir.c '• 
tabıi memurıyet mahti'lı!le a\'· 
det cdersıniz.. o ~losko' ada ka 
• ır. 

Bu hu usla, Troçki, sı:,1'ans· 
ı Çıçerırı 'P. Karahan ı e u· 

zun uzadı) a konu .ırak aıaca-

_) Sına kıtap arını gö~terdıler. Bu 
-------. --- ııvaretlcr e:.na~ıııcla nutııı.laı· 

ğın cc,abı tahrırı ı r t. r•dıı 1 ıı~ıicdıldi ~ ır eı· okundu \C ik· 
te,bıt eder~ın 'e e~cr b•ı tek. ranı arda bu llndu ar. 
ıfı kab~ıl e~ı~ or ar .ı ) re .1) :'ı İl mı top anlılar büytık h r a· 

,;.ı..,ıta ıle Zı~a He)e lı l3b :.ıka i c devam eııııektedır. 'l\i,·k 
(:\\~el e~ e) clı~.e oır te. ral 1 clçıl.gı) hc~"t'miı şere[ıııP. uf. k 
çcktırır ın ve :>\il atı m ımkune b t t ,·aptı \e bu rr.e' an-. d kt d L' 1 ır op an ı . · . 
ı e c me up gon erır::.ın "' • da da,ct o unan İranın genç \ c 
bu etnııyor arsa ( uzum }o,· maruf -aıı· eri ~azdık 8 ,·1 en ~e-
tur> dı) e telgraf çC'kcrsın. fa 1 okud·u ar 

nı ıır erı • 
kat her ha de nıufa sal mck Mıl 1 kutuphanede !ı~ a açık 
tubu da hemen gondcrmeğı u- duran lbn . i sına e er crı er· 
nutm.a. Bundıı.n s. mdıkı ha. de ısıne doktor sııhc) • ünvcr'm 
Samı den baska kımse~ e bır l t b d ao·turdüğü lb:ı • i . d k ::. an u an ~ . 
şey so) eme . ..,ura a tc -r:ır <'" Sına min)alürlerı de izah arı~lc 
dı)orum kı Rus ara berabC'r bıı ıktc le hir ıçın konmuş \e 
çalı.şacn~ıı. 'e bundan kat" en ULerınde 3 aka toplamı tır. 
katı mUııa ebat manası çıka· 'furk de'c~elerınden Kfmın ıs
rı masın. Arkada•lar ~ ıne Hu::. maı Sühevl ÜnHr , e Ahmet 
~adcı kalacak ~rdır B~ sırf be Ate' tcb'ığ.lerıni 22 ni an per· 
nım ah ım ıçındır ;\!urssıı o- b g nü vaptılar Kamn i s· 

l k . . \ d 1 h r şem e u • . 
a ıı me ıçın, na 0 1~1 a c nıaı (;Urkan kongre ba.,kanları 

ha de ~·alı ıııak lalını .,rece ı . 5,., d' ,,.1• \hmct \leş 
k d 

. aı a ına "ı;1 ı , . , • 
a~aatın C'~ ını. ıcblığını far r;a Kazını 1 mai' 
cevaba ıddct c ınlıuır cdeı, fransızca ve Sühe) p üın er cc 

bılha~sa goz erın.ı.dcn IHI c•ı.e far::.ç, \C fran:sızca ~aptı ar Bu 
rm! karde ını. • t •onuncu teblığ billıas::.a lıegen:•. 

En,er Paşa bu nıc~ .ıhun ~ • mıştır. Çunku lbn • i ~ina a.,tın· 
tına ·A I• ımz.a ını l\O ınu- u. da oz erı nak'olunm•ıştJr. 
Daha ene de ı .ırct ettığım n - 0-
gıbı, Emer Paşa tc kılalı, Rus 
\ada re men \ ı Bev n·ı ~o· 

~u namı~ e tanını)ordu. MPk 
tupta adı geçen Etııır F:ı}ı-a 
r ki llıcaı. Kı a ı llu:sı 'mi ı u· 
çuncu oğludur. 1D21 dr lı, k 
Kıa ı o mu~ 1939 d b nn 
tur 

Ha ıl Pa a Em er Pa aııııı 
keııdısınc \ektığ, bır •c gı af 
iızcrınc Ta~kent'dcn !llo -ko-.; :ı
) a gc nılş. bu "' b•ın ı takıp 
~dr.n mektup arı ~losko·. acl ı a· 
l«rak okumuştur 

( l>t\31111 ,,,r) 

Lübnan'da kısmi seçim 
Bcuut, 2 (A .. \.) - Cchelı 

Lubnan'ın l\letn scçım bö gesin 
de o en Emıle I.ahoı.ıd'un .)Crınc 
bır mebus seçmek ir;ın buı;lin 
re mı _cçım ~ apılıııaktadır. E· 
mı c Lahoutl \lanıııi lıder erdt'n 
olup Bcşara El lluı i rcJimi ta . 
raflarıydı. Se<;ime :ıo.ooo 'eç· 
men t"liriık etmektedir döı·t 
namzrt \'ardır • 

••cildin izin kadife gihi 
\ ' Ulllu .... ~Hk . rirek !!İUİ tale olma ı kin 
• .> • ~ 

PURO Tu\'alet Sabunu en bu· 

PURO 
Sabunları 100 de 100 saftır 

Muğla Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - \'ı,i) eti.nızc bat , i.iç ko"ydc ilk okul bına arı yaptırı

lacaktır. 

.:? - Bu okulların )'Cr'eri. tıp'eri keşif bcdcl!crı ı e ı::cçici 
1 teminatları a,ağıda o:o~ıerılııu tır 
1 :ı - İ tek i'e:-ın ıha c ~ c girebilmeleri ıçın her oku'un hi· 

temeli 
emeli 

ıa ;mnda mık tarı '21111 gcç.rı temınata aıt makbuz 'cya banka 
mektubu 1954 ) ı'ı 'I ıcc.ıet Oda ı \ e ika ı ile tatil gün crı hanç 
iha e ı:unündrn ur ~un e\\e vila~ct makamına rc,men miır:ı· 
cııat a ~afıa ::\tüdur ıi-:.ünc•cn alacakları eh ı) et bC' grı.ınl ibraz 
etme crı 'iızıındır. 

* ı,;ıııK 11\ \'IRO~! llR\'.\l Ki • 
)il - Pazartesi den bAşka h•r ı;ece 
21 de, Pazar mat.ne ıs 30 da sOıtAll.· 
IA • Yazan: Elmt.r Rlce. Ttlrtçe-1 
Asude Ze:vbekoıtıu - Tel: 42ı57. * SF.llllt 11 \ \ T ROstJ 11.0,\IEDI 
Kl5~Tl - Salı'dan başka btr aece 
21 de Pazı.r ııllr.düz 15 30 da :\tt:
LEK 11 \:-01'11:\ Kı::tK\'1,ÇLlC'.ı • Ya• 
zan. Loula Vemeuıı. Tllriı.çut: Bur• 
hın Fc tk • 'Jel: 4ili09. * sr.niıt 11\ \'IROSU utl:-;O'l;t: 

4 - Her oku un ıha ecı a\rı ayrı olarak açık ek •l me u u'U 
l'e 12 mayıs 1954 Ç~"~anıha gunU oku"aıın hıza arında gö terı
len aaUerde daınıi eorıinırrı oda~ında \apı acaktır. 

~ - Oku"ara aıt ı.·- f cet\ c 1, J'l an, ~artnamc 'c •ati" ev· 
rak'arı Daimi Enciinıen '.\laarıf :\!Udürlu~u kalemlerınde. !-'et· 
hı)c ve '.\lilas '.\laarıf :\!enıur'uk'arında parasız o ar-ık gorulc-
bilir. < 5 1 6 9 ) 
Kan~ı KÖ)Ü Okulun tipi Kc H hrıleli f:C\'ICİ re. ihatr. 

I .ira Kr. Lıra Kı. ~aaıı 

,\ l u~la Fadil PL 4a . P i. Ra 20957 i6 1571 8a 15 
Feth ~ e Kar;;ı Pi 4a. Pi Sa 20!}57 76 um s:ı 15.5 

Mi 5. Ha~anloır Pl 4b. Pl Sa 22622 17 1606 66 16 

Herkesin kullandığı LI 
TANINMIŞ ALMAN Mf4 

ı~uks fener camları sc dı 
J.11' Kalın Da) anık.ı, Ha rareıe nıuka' c 

Toptan Satı, 
100 mumluk 
200 mumluk 
300 mumluk 

I~ 
DOKTOR ÇIPllUl - Cilt, Saç. 
Zühre\ ı Mllleh:ı ısı. Be~oğlu 
Posıa Sokaı\ Telefon: 43353 

Ur. ,\Bİ~IF.l,EK - Cılt ve Zuh· 
rcd Ha lalıklar Muteha ısı. Be 
yoğ u. İstikla Cad. 40i. Tel: 
41406. 

T>.\IIİLİYI: ll:TEll \SSI · ı 
~t.\HPE\'KI:R t:;lektrokar· 
d oğraın. CumartC'SI ö leden 
sonra hastalara meccanen ba· 

1 

kılır · Harb') e Hala kar:azi 
~o. 82 

EML K 
•m.\l.IK - Bebek. E: kı Sanı 
ralın bitış:ginde ıconforıu. uçer 
odalı k da rP. 
SL.\OİYEOE n: ı . ı : ı o~ı.ıı -
müitakil b"r ev môlııelı 
moblesız k rıılıktır. 

Muracaat· 52603 

'\ .\Z i< İ:\" KİR ,\J.lK ~loblcli 
daire. :ıtüracaat: \k aıay Mus
tafa Kemal caddc:.i 8812. 
36AY-YADE tu: F.\iz~ıi. 
Bo:.ıanı.:ı ile KaTtal orasında 
bahçe.: evlere nıü~aıt ucuz fıat 
la ar:salar aıılığa r:ık:ırılmıştır. 
S;ıtı~ )eri: Bo tancı 'l'raımay 

1 

durağı, fınn ; anı 538; tc'cfon 
5281:!. 

Fı~ atı 
120 
130 
140 

BOL\. n - Perşembe, Cumartesi 
ve Pa:ı:ar uat 2ı de, aJrıca Pazar 
15.30 da \"\ ı . ı KJZ • Taun: Jacqu· 
es Deval TOrkçul: buan Boran. * Gl :-0~1.lK ıh \IRO l1 - llO· 
\ ı:n \ oı lJ • Komedi 3 perde • Ya· 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 

MEMUR ALINACAKTIR 
Devlet Meteoroloji İşleri 

Müdürlüğünden 

Umum 

l - Umum mlıdur il~ümilz taşra mctcoro oji lsla ~onların· 
da çalıştırı mak fizere a~ı:erliğini yapmı~ ~aşı 30 dan yukıırı 
olınıyan füe mezun'arı arasında mii abaka imtihanı ile 20 lira 
as'I maa~ 1 erkek memur alınacaktır. .. , 

2 - Bu memur ~r Amerikad;ın ı:ctlrtılcn profo or er tara-
fından 9 a) ık kurslara Ubl tutu'arak mes"ek ahibl olacakları 
gibi kur ta birinciden onuncı; derece) e kadar muvaffak o'an'ar 
ileride yabancı mem'eketlere gönderilerek lnkı~af arı sağ'ana· 
caktır. 

3 - İmtihan 14 !Y":ı\ ıs 9:>4. cuma ıünil İstanbul • Yeşl'köv, 
İımır nkara. Eski5Phir, Bı ıkesir \e Dıyarbakır l\lr.tcoro'ojl 
i!tas~ on arındı teşeıtku edecek imtihan koınl yon unda ~ apıla· 
caktır. 

4 - 788 sayılı memurin kanununun 4 üncfi maddesinde yaıılı 
artları haiz o anları:ı dı ekı,:e erine bağlıyacak1an tahsıl be gesl 
doğruluk kağıdı, sat L1' raporu, nüfus cüzdanı, terhis tezkere~\ 
ureti, mufassa' hat tercOıne~J ile imtihana gireceği J'Crın ismi· 

ni bi:dırerek 8 adet ve~ıka'ı~ fotoğraflarıy e•btrlıkte n ev'ct Me· 
teoroloji hicri Umum ~llidtirlilğüne miıracaat etm~ eri J'fin 

<Sll6) 

Yer sarsıntısı 
Soke :? (A.A.l - Dün 

17 25 '~ 22.53 de ikı defa 
sarsıntısı o muştur. Hasar 
tur. 

l Amerika'da kasırgalar 
saat Wa hington, 2 (AA) - Anıe 
~er ıkan Kızılhaçından buı;un ha

yok· j beı \erıldığıne ı:orc. cumarte ı 
gunu be, orta batı e) aletinde vu 
kua ge'en ıddetll kasırgalarda 

zan: A. A. Mllne - Türkceırı: M. BU· 
rlan - Saline:re lto:;an: A .. nı DUllgll. 
Salı, Çarşamba auare 20.30; Çar &m• 
ba matine l!l.30 - EmlpOnO Oll;ruıcl 
Loltallnde. 

Okulumuı.a 100 hı a ucret e dakli'o alınacaktır 1 tek'ı erin 
Ol'taokul mezunu o ma arı ve imtihanın yapı.acağı 5 mayıs 1954 
~·ar.;ımba gunu aat 15 te iiııumlu be ge cı 1) le bır ı ,tc Çapa
daki oku, muduı·.uğune başvurma:arı ilfın olunur. (5290) 

* .ULA\l'lER llARACA • . Otc•• 
ıerı aan 2ı de, Cumarıuı, Pazar 
matıne 15 te CIBALI .._AKAlı.OLtJ, 
Tel: 43134 

*BÜYÜK 
* H,'\I f'~ OPERClf • \'l R"-4. cıı:: 

\' l ı . BUyUI!: Oper•t 3 perde. Hrr u.ı 
gece 21 de, Çnrp.mba, Ctımarıuı .. e ~ 
J'azar matine saat ı~ ıe Ye her Pa· u.ı 

zartes1 Tel 49369 "' 

BALO VE KONSERLER ORGANIZASYO NU BAŞLIYORI *BUYUK 

I ' o 
* Ki (,'l K ;. \11:-0 C - Çar mba• Z 

dan ba~ta her ııece uat tam 21 de, O 
Salı, Cum. talebe matıne.&1 H Pa• ~ 
r ma .. ne aut tam 17 de t· ı~.\\ r:·ı Bu tarihi İstanbul heyeçanla be1'Ui 
\' it • Ptyea 3 perde - Yazan: l"re· u.ı 
derik Knott • Çc .. 1ren: 'TeTllk Saı1ul• > 
tah • Tel: 402'115. 

SiNEMALAR 

8~YOC.Ltı ClBE'Tl 

o ...... 
4( 
cG 

* ALKlıZAn· Tel: 425~ - Çitle 3 
Tabancalı Kadın. * AR: Tel: 4439' - Ara'ıtn ltor· > 
unlar. * ATLAS: Tel: 40385 - Atlı: Sar· 

o 
cG 

horu. iC * El.HAMRA - ıP.)I Anupaıı • 
Don Juan. * isct: Tel: 84595 - Şehnt ita· 
dını. * LALE Tel 43~9l - Aralan Xor• 
anlar. * LÜKS: Tel: 40380 - Sokak ltıa• 
lan. * MELEK: Tel: 40861 - ı..ıe;ek• 
!erin Sl'vglllal, * SARAY. Tel: 41tl~ - At&tUrk 
5C\°' isi. 

ıır SOMER: Td: 4l851 - ln DU~· 
manian * ŞAN· Tel. &6'092 - SuU Btr· 
bert. * TAKSİM. Tel: 43UH - Tolcu. 
luk Var 

*Y'ILDIZ' Tel· 42847 - Melez. 
ISlA,IH.:L CiHETi * AL.E.\101\R: Tel 23633 - il:I 

Sevııt \ra ınd.& • Şantaj, * AZAK: ı·eı: 23.Hl - Şarlo ı•ran 

°' o 
> 
::i 

~ t * 
cG 

::::> z o 
> 
"' < 
N 

·z 2 * < 
C> 
cıı:: 
o 

10 MAYIS TA~ 
itibaren 3 yerde birden 

el 
(Atlasta) ZEKi MOREN KONSERLERi · (Yaşar GüVENi~, f~fı 

ÇENERiNI - ELFY·" RILARI - lbrahim SOLMAZ - TAKi 
CORRADi KUARTETİ ) o~~ 
(Taksim Belediyede) FATiH BALOLAR! : Celôl iNCE • ; 0i 

TRA - 3 Büyük A TRAKSiYON - 30 
ııa Kaça ı · Jblll!n O~lu • 1Jtı ı":ab· cıı:: 
lu Kadın u.ı * BULVAR - Yılan Ruhlıı &'.a· .
dm • San Pransbko Altşler İçinde. ~ * ÇE.\IBERLITAŞ: Tel: 225ı3 - V\ 

3 * (inci Sinemasınd~) İspanyol MüZiGi ~ECELERİ. 
Casuslar Savıışı • DUnkıi Coc.u:. Z * MARMARA: Tel· 23880 - fkl 0 
Sevı;I Arasıuda • Şantaj. ~ * MILLJ: ıd: 22962 - Dört fa• W 
ı1$Cııln nomanı • Canavar Kanı. > 
·* YE!'I. Td: 2S892 - oun .. u Ço· 

cuk • Caauaıar Sani}. O 
11.ADIKO\' cıunl ~ • Her türlü iıahat 

28 ki~ilik 4 büyük. müzik grubu " 6 

DANSÖZ • iLLÜZYONiST. 

,so 
BASIN REKLAM BUROSU. Beyoğlu. Mi5 5ok. 16 Tel: 49 

Gurıutıu'da 

* HALE· reı. 60112 - DOrt F•h1· ~ 
ııentn Romanı • BoJıkanların İzıU· CID 
kamı. ::ııı: 

dört kışj b'mU 91 kicıj yaralan· * OPERI•" Tel: 60821 - D~r1aıar O Amman, 2 CT.H.A.) - Kral 
R&eyin. ~eni Ordun hükume- Turı:utlu. 2 CA.A) - Dun sa
ttıtl kurmaga eskı Ba bakanlar- al 22.50 de dofudan gt.len \e bır 
4ın Tr\ fı · Abdulbuda) ı mtm.ır 1 sanı) r, suı·en bir ze ıe.e o mu~· 
t mı~tir. tur. Ha ır )O ·tur. 

mış 'c en a a~ı 365 ev hasara EJdert • ı·oıo Po11ı Hafi)~· .> 
ı. ıtır Bu C\a r•lrr Okla-ı * sttnEYYA Tel: tl063:ı - ıtaldl·ı·::> ııı,,ram rım 'Yo5ıruı.ları • Harp Ve Aşlı: cG 

homa Teıta, lO\\O, Arkan as 'e * YUnT. Trl 60M4 - çıııııılar ORGANiZASYONU 
Mı ourı dır. Cehennemi • 6on Oı~t. 

BAŞLIYOR l * BUYUK BALO VE KONSERLER 

,>~ 
ORGAN IZAS yO~ıJ 



.. 

o 

ııarçalır 

SABAH, ÖGL E, AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA 

Maliye Vekaletinden 
Münhal bu unan bır adet 60 'e iki ııdet 40 lira asli maash 

llıl 1 Emiak kontrolörlu~ü içın ımtıhan a nıenıur alınıcıktır. 
Talıp'erin Jemurfn Kanununun 4 uncü maddt inde ayılı 

evsafı haiz \'c imtıhanın açıldı ı enenin ocak ayının başlangı· 
cından 35 ~asını ıkına' etmiş bulunma ı Si~aı.ııl Bilgiler Hukuk 
\'e İkti at Fakil'ıeleri \'t Yuksei.. 'J'ıcart!t mektebinden 'e yahut 
bunlara muadil ernebi oku:•ar1 ndan ~ ahııt Mııli) e okulu veya 
kursundan 'cya li eden mezıı n olmakla beraber en az. i ·ı se· 
ne ı:e'ir er muha ebe ve 'lııli fo;mliık \Iüdıirlti~li \·e ~efliği \'eya 

Te kontro memurluğu ~apmış ve .}apılac·ak tahkikat netice inde 
karakteri itibari\ e kontrolorhlk vasıC!arını haiz olması şarttır. 

Imtthan kon~ları 'e mıirııcaat şek i ile i ten ilen ve aik vlla· 
yet:erde defterdarlıklardan ö reni ebilir. 

IÖztı 

Tahriri imtıhan nkarada Mılli Emlak Umum .Müdur!üfiln. 
de Jstanbul \e iımır Defterdarlığında 18 61954 Cuma ı;Unll 
)apı acak \e bunda mu\'affak olanlar .4.nkaradıı Milli EmUık Mü· 
durlu unde ,ıfahi imtıhana ti bi tutulacaktır. 

Aranı an şartları haiz olan Istekli'erin i tenilen \'e5aikl ek
siksız olarak dılekçelerın" tk'ı,erek tn &eç 1/15/95• •ırihine 
kadar Ma i)e VekA eli Mil 1 F.m!Ak l'mam l\llidürlü~üne mü· 
racaat etmeleri IAzımdır. 

Imtıhana girme şartlarını haiz o'anları yazı Jle teb!igat ya. 
pılacaktır. 5440 

Çok Sevdiğiniz 
Ve her mc,·slmde bulamadı~ınız nadide ciçeklerin kokusu· 

nu gece ve gündilı teneffüs etmek fırsatını aizlere İngiliz ma
mu'atındarı ıRACASA:'\o çiçek esanslı kalıpları \·ermektedir. 

cRACASANı Yatak odanızda, sa'onlarınızdı , Ban)O odanız· 
da; hamamınızda, helalarınızd a, Gardroplarını:zda, seyahat ba
\'U larınızda 'e otomobillnizöc kullanıldığında nefis ç~ek koku· 
su teneffüs etmiş o•acaksınız. 

e:RACASA:N'ı Kırılmaz ve dokülmeı \C sıkleti takriben 75 
gram oldu~undan ba> an•arın el çantalarında \'e bayların cep
lerinde ta~ınabilir, çünkü tRACASA:'\• ufacık bir çiı;:ek esaM· 
lı kalıptır. 

e:RACASAX ın bir kalıbının girdi:! oda;a ve bilhasu ıar
droba gü\'e ,eımediği ~ıh[ elbise!erlnizin küfienme•ine mlnl 
olur. 

cDİKKAT , ıRACASAN• her odanmn en yük.sele kösesine 
ufak bir çh1 ile asılması \e hau rere)anuıa kaptırı'maması li
zımdır. aksi takdirde hava cereyanı t RACASA:\• ın neşrPttlii 
nefis kokuyu alıp götürebilir. 

cRACASAN Ecza depolarında, Itriyat depolarında. 11'..cza:ıa
nelerde. tuhafi)ecl nıa azaların da, modern bakkaliyelerde Ye 
saır ~er erde satılır . 

RACA -AN• aı miktarda l?eldiğinden acele temin ediniz. 

eRACASANıo ın ithalitcı•ı 
H fabnka mümes ili.> 

A. JE!ll.\I,\', Yerebatan Cad 17/3 
lsTA:\'BUJ, • Tr.': 29212 

Adana Belediyesi Başkanhğmdan 
1 - 46i74 00 ira ke.ıfli 3805.05 'ira mU\'akkat teminattı 

219 numara ı sokafın pıırkelenmeslnin iha'esi 20/4/1954 tari
hinden itibaren b'r ay paur'ığa bırakılmışlır. 

2 - İhale)'e içtirak edecek'erin vi ayet eh'iyet vesik.isivle 
Ticaret Odası V"Ya ır.<ın•up o!dukları esnar derneklerinden he!· 
ge \'e geçici temırı:ıtı ~·atırdık1arına dair makbuz ibraı etme· 
!eri ·~zımdır. 

3 - B:ı işe aıt kl'şif enakları Fen İşleri :'1Iüdür1 üğünde 
görü ebilir istcklilne beş :ira mukab!:inde verilir. (5164) . .. 

1. T.U. Makine Fakültesi Dekanhğmdan 
FakUitemiz teknoloji kürsilsilne 625 lira aylı~ ücretle döküm 

i~lerinde teerube 1 Yük. Milh. Teknis~ en alın,cıktır. 
Ta'iplerin GtimÜ$Suyundakl i. T. Ü. makine fakültesi tekno. 

lojı ktirsusüne 14/5/954 cuma 'ünün e kııdar muracaat?arı 
5395 

VATAN 

Gıda Maddeleri Aluıaeak 
Trabzon Nümune Hastahanesi Baştabipliğinden: 

~o. '.:\liktan 

ı Tip ekmek 
2 Koyun eli 
3 Sığır eli 

40.00f Ki o 
16.000 
8.000 

Karariğer 
'.Koyun paça 

50 ll 

150 Adel 

4 Nişa ta 200 
Bi kU\i yer 1 80 

rpa şehrıye 500 
'l'el ~ehri~·e '.!00 
Çubuk makarna No. 2 5000 
Mercimek ~eşil 1000 
Kunı üzüm No. 10 3000 
Kuru Kayı ı l'ılalatya 800 
Toz şeker 14.000 
Buğday unu 1.000 
Pirinç TOS) a (Dibek) 12000 
Pirinç unu l~OO 

1rmik 300 
Kuru Fasulye Horoz 4000 
Kuru Bamva 25 
Domates salr;ası 1500 
Tuz 2000 
Nohut hpanyol ıoou 

5 7.cytln 
Çamaşır sodası 
Beyaz sabun 
Ye il sabun 
Reçe: (Gill, ka> m 

Vişne) 
Şam fıstıfı 
:Ku~ üzümii 
Zeytinyaeı 

203 
5000 
5000 
1500 

700 
20 
20 

500 

Kılo 

• 
• 
» ., 

" 
J) 

)) 

., 

., 

., 
ll ., 

l) 

> 

' " l\, Krş. 

37 
300 
190 
100 

10 

1 15 
1 50 

75 
75 
75 
60 
90 

200 
142 

60 
95 

150 
75 
'iO 

6:10 
80 
10 
ns 

145 
30 

190 
145 

150 
850 
145 
300 

Tutarı Geçic·i teminat 
J.iı a Kı . l.int Krş. 

14800 00 
411000 00 
15.200 00 

50 00 
15 00 

15 265 00 
230 00 
120 00 
375.00 
150 00 

3;50.00 
600.00 

2700 00 
1600.00 

19880.00 
600.00 

11400.00 
1950.00 
22300 

2800 00 
162.50 

1:!001)0 
200 00 
950 ou 

48S!l2.50 
290 00 

1500 00 
9500 00 
2175.00 

1050 00 
170.00 
2900 

1500.00 

1110 00 
3600 00 

1144 00 

3ti66 95 

Açık 
Kapalı 

Iüpalı 15/3/954 

Kapalı 15/5/9.5 .. 

, _ 
üşüdüğünüzü 

• ea,. diş, adale, sinir ağ- , 
rılarını teskin eder. 

hisseder 
hissetme:t 

adet 
GRİPİN ALMAK 

FAYDALIDIR 

6 Ta,·uk 
Piliç 
Yumurta 

1000 Adct 200 
l2;i 

6 

16214 00 

!!000.00 
250.00 

1200.00 

1:?16 00 
• Grip ve nezle başlangı· 

K;ıpılı ı~/5/954- cında bir çok fenalıklara 

7 Erimiş ~ade) ağ 
Tereyağı (Tuz.suz) 
~yaz peynir 
Kasar pe)niri 

8 Yoğurt 

sut 

9 Odun 
Manga: komürü 

200 il 

:.!0000 

5000 Kı'o 
500 
500 
200 > 

20000 > 
20000 > 

200000 ll 

1000 

:l50 
550 
300 
340 

45 
40 

6 
20 

3450 00 
2i."i00 00 

2750.00 
1500 00 

680.00 

32430 00 
9000.00 
sooo.oo 

17000 00 

12000.00 
!!00.00 

:?58.i5 'i/~1954 

2432 25 li:apa:ı 15/519M 

1:0:75.00 Kapı'ı 15/~/9.54-

önler.· 
• Bayanrarın muayyen za. 

mınludaki sancılarını 
kırşı faydalıdır. 

Kininli 

Mıdeyi bozmaz. kalbi 
~• b obre kltrı yorınaz. 

GRi P • 1 
4 seat mr• ile günde 3 adet alınabilir 

Sallık " ~final Yardım Bılunlılıııı n rıounl nıbıatını bı iıd ir. 

12200.00 
600 (10 
200 00 

915 00 Acık 7/5/9S4 I ----------- __ 
10 .Balık istavrit 1500 

Batık ::'lleıgit 500 

11 Portakal Adana 72 lik 6001) Adet 
Limon 17000 ?ı 
Elma yeril lfiOO Ki o 
Taze üzüm (en i) i i) 700 > 
Ka\'Un İstanbul 600 
Karpuz İstanbul ... 6® • 
Mandalina 4000 Adet 
Şertall 100 Ki o 
Armut GlimUshane 200 
F.rlk (Can ve Amasya) 100 > 

12 Havuç 
Kereviz 
Karnabahar 
Taze yaprak 
Semizotu 
Biber dolma'ık 
Fasulye taze 
Bamya taze 
Patlıcan 
Domates 
Bakla Taze 

700 
50 

200 
500 
liiO • 
600 ,. 

5000 :a 
50 J> 

300 
1500 

150 
4000 :a So~an Kuru 

Patates 15000 
l'ılaru• O'ediknle) 
Marul kıvırcık 
Hıyar 
'raydanoz 
Tereotu 
Top lahanası 
Kabak Taze 
lspanak 
Pırasa 
S31amura yaprak 
Karalahana 
Pazı 
Sirke 
Tazı! bezelye (kabuklu) 
Taze bezelye (tane) 

500 Adet 
500 il 

1000 
2500 B:ığ 

50 
2000 Kilo 
2000 
3000 > 
4000 > 

150 > 
4000 
1000 ~ 

ıoo 
100 
300 > 

40 
40 

20 
10 
:fü 
50 
25 
2Q 
5 

60 
70 
30 

:!O 
60 
45 
65 
:w 
25 
25 
90 
25 
20 
20 
20 
20 
4 
2 
5 

2 
15 
15 
20 
20 
55 
20 
15 
30 
30 
60 

800 00 
1200 I)') 
liOO 00 
450 00 
350 00 
ıso.oo 
12000 
20000 
60 00 

140 00 
3000 

4400 00 

140 00 
30 00 
90 00 

323 l)O 
30 Oil 

150 oıı 
1250 00 

45 l)Q 

75 00 
300 00 

30 00 
800 00 

3000 00 
:?O 00 
10 00 
50 00 
50 00 

1 00 
300 00 
300 00 
600 00 
800 00 

82 ~o 
80000 
150.00 
30 00 
30 00 

180 00 

9688.50 

60.00 Açık 7/5/95-! 

330.00 7/5/954 

7266s Açık 7/7/954 

l - Hastanemizin 1954 mııli )1 ı ihtiyacı bu unan cinş, miktar \'c ;.eçıcı teminatları yazılı 
ııda maddelerinden 2, 3, 4, 5, 7, 8. nci grup ardan yazılı o an•ar kapa ı zarf 'ie 1, 6, 9, 10, 11, 12. 
nci gruptıki'er açık ek iıtme sureti~ le ihale cdılccel.tlr. 

2 - Kapalı zarf ihalesi 15/5/954 Cumarte ı gunü saat 11 de Trabzon Xümune hastane· 
sinde yapılaca nndan tcklıf mektup arının ihale saatınden bir saat e\•veı kombyona \'ermiş ve)a 
komisyonda bulundurınak fizere iadeli taahhütlü po taya verilmiş olmalıdır. Po~tıda \'iki ıe· 
cikmt!ler nazarı ftibare a ınma:ı. 

3 - Acık eksiltme suretiy'c ~apılacak gıda ıııadde'erlnin eksiltme~i 7/5/954 Cuma günii 
saat 15 de yapılaea!:!ından geçici teminat ınakhuz veya mektup ariyle birlikte muayyen saalt! 
komls) onda bulunma'arı. 

4 - Her guı up ayı ı a) rı eksi tme mel'ciı olup taliplerin bu .:urupların her bil'inin tama-
mını tek;if ,·erme ııırcburlyetindcdir'er. Kapa'ı zarf ve açık eksütmeye \'erilecek kısmın teklif 
ve lştlraklı nazarı itibare alınmıyacaktır. Kapalı zart ili! yapılan eksi'tmelerde verilecek tekli[· 
!erde gurup yckıinunun yüzde nisbeti üzennden yapılacak tenıilltlar \'erilmesi. 

5 - Fazla bilgi almak ve şartname'cri görmek l tiyen'erin Ankara ve İ t<ınbul Sağlık \'e 
S. Y. l\flidiirlük'erıne 'l'rabzon'da hastane idare memur uğuna mu rar.aatları. 5166 

VATAN 
Nu huı ili Koru tur 

Abone şualtl Hirklnde ıtarlcte 

Bir aylık 
l)ç •Yllk 
AIU aylık 
Seneııt 

Lira ı ıra 

4..50 il 00 
12.00 24.00 
22.SO 43 00 
42 00 84.00 

DİKKA'l': 
Gazetemize cönderllen evrak 

" yazılır ne redlleln, edllmesır, 
iade olunmaz. iıınıardan 
mH'ull:vet kabıll edilmez. 

\ 8 O /:\ f, T, E it 1 ~ 
UI KK1Tİ~I' 

Adrea değiştirmek ıstentlcllğl 

takdirde :;o kunıslulı: posta PU· 
lıı Rllndl'rllrn~~ rtrıı nıunur 

ZAYİ - İstanbul Ünh·ersıtcsı 
Fen Fakillte inden 1944 l'ılında 
a1dığım dlp'omamı ınyl ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisi. 
nin hükmi! yoktur. 

Yliksek Kimya Muhendisi 
Edibe Baykal 

Tesisatı Yapflnlacak ve Tırhlh 

Tel Ahnacak 
1 - Menba su kaplarının m iihürlenme.;'nde kullanılmak o. 

2erc lüzumlu 1500 ki'o mııllı te'in 3525 lmı muhamınen bedel 
çevresındc satın alınma ı. İlk teminatı 264.38 liradır. Şartname· 
si Belediye Levazım :'lliidiirlli~u nden alınacaktır. 

2 - Balıkhııııc erlığindc 'ü zumlu banko te.)isatının !!700 li· 
ra keşfi Çf'vresındc )aptırılıııası. İlk temınatı 102.50 liradır. 
Ş:ırınnmesi fennı ch'i)ct k,iğıdı i e birlikte Belediye Fen İş
leri Müdurliiğundcn alınacaktır 

Tahmin ve)a keşif bede11erı)'e ılk teminatları ~ukarıda ya· 
zılı işler 10 ?ıla)ıs 954 Pazartesi gunü ~aat 15 de Dh·anyolun· 
da Beledi> e Merkeı binasında müte~ekkil Daimi Ent-ümende 
a\Tl ayrı açık eksiltme sureti\'le ihale edilecektir. İstekli!erin 
ilk teminat makbuz ve) a mektubu. 954 yılı Ticaret Odası \'e· 
slkası. niifu hti,·het cii7rlanı \'e banko tesisatı için de fenni 
ehliyet Uğıtlariyle birlikte Daiın1 Encümendl' bulunmaları l.i. 
zımdır. 5031 

Uşak Valiliğinden 
l - \'f!ayetim.zin meı kez \e kaza arı. O) Jerır:de a~ağıdı 

maha. \'t kefıf tutar arı hıu arın da } azı ı o ullar kapa ı 1..or! 
uau,U ı.t ek.s.ltmeyo ('ıkarılmı.tır. ' 

2-iha'e 1851954 saı ı:unu ~aat 15 te l'şıık \ıa~f'h dai
mt ı>ncümen u o!lı.:r.da \C ciaırnl encumen tarafından ~ apıla· 
c .. :.tır. 

3 - İhale toptan 'c~~ perakende > apılabı ir. 

4 - Bu is ere ı~·irak tdecek er gırccek eri i~le!'ı'l b•z.a.sırd a 
bu'unan muhammPn kcı.•r bede !erinin ~ 7 5 tutarında reu\ ak. 
k3t teminat yatıııırak'ıı~ciır. 

~ - t ·tekli' erir. b ı iŞ!' ait şaı tname ''e kr~if evrPkl'1' 'fi 
~ör.'e.me. ~artnaınP. ve bun;ı aıt evrakı \1 8\l't d~ımi cnrümea 
ka.eminde \'e maarif n::idlir üğunde gorebl'ırler. 

6 - Ta'iplerin bu gil:ı i' eri ~apmı~ oma an •!izıın olup 
tatil gunleri hariç ihıle tarihinden üç ı?iin ev\e' \İ A\et maka
mına müracaat ederek mıfıa mil<ltir üğilnden ytterlik bP'gesi 
a.ma.arı. 

7 - 1 tek'ilerin 24!)0 ~ayılı kanun hükllm'erine göre ek· 
~iltmc tek'ıf zarf annı" rk$ı'tme saatinden bir saat eHe' d ırnt 
f'nclimen reishğint. makbuz mukabilınde nnncltıri lıhımd r. 
Po•tada \<iki ı:ecikme: erder. daimi encümen me,'tı deci dır. 

'ruhammen 
Cinsi ı. e if ıuta rı 

I.r. Kr. 

E::.me kaza~ına bağlı Gül!ü 
koy il okul Ye. itışa •ı 32918.6i 
E~me kazasına ba!!lı Saracık 
koyu okulu Yed. fns. 30401.33 
E~me kazasına bağlı hmetler 
kö\O okulu Yed İn~. 32889.40 
Ulubey kazasına b:ıf!lı Tutulca 
köyü okulu Yed. 1n~. 30401.33 
Uşak merkez baeh Elmacık 

kôyü okulu Yed. İn~. 30401.33 

Yekün 15i010.06 

(5165) 
~ ~.5 

teminat a 1'çuf 
J.r. Kr. 

:.?468 i~ 

2280 10 

2456 iO 

2280.10 

228010 

l17i5.75 

Elazığ Yollar 8 Bölge Müdürlüğünden 
Eksi'tmeye konulan ıs Enincan i inde Man • Karakulak 

yolu Pulk deresi iızerınde Miti'kar ve Dorum deresi üzerinde 
Boza:ık köprülPri o up ke. if bedelltri 21 l.966 03 iki ~üz on bir 
bin dokuı: yüz altmış a't.ı ira ilç kLıruştur. 

Pü'k deresi üzıor!r:dt Miği'kar köprüsü kin 136 874 61 lira, 
Dorum deresi üzerinde Boza~ak köprusü için 75.091.42 iıra. 

Eksiltme 25/5/95.l sa ı ıünü saat 11 de her iki koprti bir 
ırup halinde E izığ Yo:ıar 8 Bölee müdürliığU binasında ebi't· 
me kı.ml~yonunca kapalı zarf usuliy!e yıpıııeaktır. 

Eksiltme e~·rakı bö'ge sorumlu s .. yman'ık ,ezne!lne yatın· 
:acak 10 lira 60 kunı~luk makbuz kaı sılığı teknik hesap ar ser
\"isinden alınabilir. 

Eksiltmeye :irebı'mek icin: 
a - lstek'i:eri:ı 954 yılına ait Tıearet Odası belıf!si i'• 

11.848 30 'ira'ık .. eçici teminat \'ermeleri. 
b - Tatil «ünleri hıı.rıç ek i'tmP. ıunünden liakal iiç ıtin 

e\'ve bir di'ekre ile R Bö ge müdilr ıiğilne müracaat etmeleri \'e 
dık ·çe erme Karayo"ı;rı 'l'nel miıdur litU eksi tme ine ;iri: 
$artları hakkındaki ~öııetmP'H!ln 4 madde ınin \ B. C fıkrı1'a· 
rında yazı'ı enak'arı bağlıyarak bu iş için )eterlik belıesi al
nıalııı,:ı 

<' - r;ksı tme kanunun 34 maddt 1 ıereğınct elı: i tme ev· 
rakınııı htr parçasın:ı el ı"n kuru luk damıı -pu'u yapıştırarak 
bun lan imzalavıp zarflarına ko) ma'arı. hazırlıyacakları ttk'it 
mektuplarını ek,i'tme ::.ıntı ~aat 10 ı kııdar makbuz mukabıli 
komisyon başkan'ığırıa \·erme eri 

Postada o'acak gec kmeler kabul edi'mez. Ke)fi)et ilAn 
olunur. (4993) 

imlb·u ııahibi: Sİ'.\'A '.\' KORLE 
t TmuiJU neşri)at Müdiı ru : .\fF.l.İH YE:'\'ER 

Bu Sl" llb Me 'ul Müdür: 
iRSA~ AD.\ 

(\'AlAıS) Guetedlik •e- ~fathucı lık 1. ,\, Ş. - Jıtaabı.ıl 
VATAN MATBAASI 



t ••• 
• 

• 
zın 

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

bilecek veoöne vakıf. 

Mobilgas 
Bu gunun icaplarına göre tekamül etmekte olan 
araba motörleri, alelade. benzinden başka bir yakıt 
kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu 
ihtiyaç gözönünde bulundurularak meydana geti-
rilmiş olan YENİ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDiR. 
çünkü : 

J 

30Nİ$'ANliAN ITIBARFN 8tirtiA' 
SOK.ON/ SAT/~ YET<LERİNOE 

'l EN i ' r. ESKi 
HER ARABAi\IN YAKITI 

\l f' m),•kr limizcl<• ilk d,•fa olarak \ E:\ 1 
\ E L ~ K 1 111*. H Ti P \ E ~ 1. \ R K A 
\H .\B\:\I.'\ H\;\IH'IANLll\I ARTTI· 
H\C\K 11.\KIK:\TE:" <;tFTE KL,\ . 
\ ETLi BIH B E .'.\ZI~ J>nAS.\\ \ 
\HZ l: UİL\11~ Bl Ll ~l \OH. \ENi 
\IOBİLC \ S hirirwi "u"dirıi c·n '"ni 
t.a-. [i~ •· kkniği il(' •·lcJr c •tlileıı \ uk:--t·k 
oktan drrf•('<'~İıul•·ıı 'c· hunun . moto· 
runu ı.t • ... :a•1 lan u·a•n ı,ir -.uru r~n dadan <'.'? • M • 

alarak . ikin<·i ku\\f•lini dt· lıir ı:ok 
m o tor arı zal arını onle\İt'İ "İlll\C\

0

1 
ka t ı kla r 1 a k azanarak ~ i /. ,. cJah~ az 
lıı·n ziııl (• daha fazla .kilomctrr sa{!lı)a· 
ı·aktır. 

YENi 

. 

;ARABANJZIN DEPOSUNU BIR DEFA DOLDURMAKLA FARKI ANLIY ACAKSI1''1Jt 

r 
VATA N 

ILA :\ l'I\ A 1 l.A IU 
Başlılı: mattu 23.-
2 ncı ve ıı lincll 
sayfa ~antımı 
4 üncü sa~ta santımı 
İlin sayfa ı saotımı 

Maltkeme tcra, Tapu, 
Ol@r mın :arı <;;;ıntlmı "!'ıll 

BU 
A A 1 

H İ Z Jfl E T İ N İ Z E GİRİYOR 
YALNIZ BANKAMIZA MAHSUS ZARiF VE CAZiP AÇILIŞ HEDİYELERİ BALAT AJANS 1 NA ait 100 ALT 1 N Keşidesi 

MAYJS iKRAMlYESI 500 ALTIN 

Her 100 Liraya l Kur'a Nuuıarası 
AÇACAGINIZ EN AZ 100 LIRALIK HESAPLA BUNLAR/ KAZANABiLiRSiNiZ 

DOGUBANK 
AÇILIŞ G(:)NLERI GIŞELERIMIZ SAAT 20 YE KADAR EMRiNiZDEDiR. Telefon: 

11S~ 

. . 
lstanbul Ziraat Okulu Safin Alma Komisyonundan 

Okulumuzun 1954 malt yılı sonuna kadar hliyacı olan aşağıda cins Te mıktarları 7a. 
:r.ılı kuru erzak. et 'e akarya'k ıtı.mn kapalı :zarf usıılile eksi ltmeleri ~ apıb.caktır. 

Eksiltme 8/5/934 perşembe günii hizalannda gösterilen .uat'er~· İstanbul O.imli.ar sı,... 
manlığında yapılacaktır. 

Şartnameler mezkur Saymanlıkta her gün nörülcbil'r. 
i !ekliler 2490 ıyıh kan un hiıkiim eri gereğince teklif mektuplarını eksiltnı.cyl a~a 

oıatinden ı saat e~vet Ul54 yılı Tıcaret Odası ve ikalariy.e birlikt• komls~ona vermeleri 
mecburidir. C 4942> 

Kuru !uuly• 
Patates 
Kuru soğan 
Toı şeker 
:\la karna iı mlk 
"oda 

Tuz 
\'e~ 1 sabun 
Re~az sabun 
Un 
Kuru iizüm 

Ekmek 

Daglıç eti 
ağır etı CKcmiks'z) 

Renz n C · t'e) 
\laıo motorin Ckilô) 
Gaz C lıtre) 

~lakıne \ afı 

Mıktan mıh. Fi. Tutan f:k~i ltnırnin 
Kilo lCurus I,ira Kr. 6tldi ilk Tl'miıut ~ut 

2500 83 2:?35.00 Lira 
4500 37 1665.00 
2500 20 500.00 
3000 140 4200.00 
1500 80 1200 00 
1000 !?8 280.00 Kapalı 9~2 - 1030 
800 10 80.00 
~00 143 715.00 
250 178 445.00 

1200 60 720.00 
800 82 6S6.00 

40000 adet 30 12000.00 Kapa ı 900 11.00 

3500 kıl o 380 12300.00 
2000 300 6000.00 Kapalı l3i3 11.30 

20000 52 lC»OO 00 
2000 32 640.00 Kapalı 1017 
iOOO 315 2520.00 

2000 110 2200 00 Ar.ık 1155 15 00 

Cilalı Tırt1aklat' 
keHdinixe ıtı·»a 
9ösr er~ i .9i.Miıin 
bi~ def ılı.dır. 

Ellerinize bakıldığı .zama_n, ... "temiz
liğe itina ediyoi':.':d.edirtmek zor bir 
şey değildirj• 
ihtiv a ettiğiıEfiomelon maddesi sa
yesinde fevkalade· kullanışlı ı•e~uzun 
ömürlü olan CUTEX bu 'hususla size 
müzahirdir. 
15 renk arasınd'!n kendi renginizi 
ko/aqca seçebi lirsiniz. 

CUTEX 
. l~il Bri!liance 

Ayrıca ••ıldayan ' Hdefl l r.enk 
mevcuttur 

A 
o, 

Denizcilik Bankası T. ' 
Şilepçilik İsletmesinden 

• f 
iJlde• Ş% 

HOPA .Sılcbimiı. ıo .\la~ıs/ 1954 ıarıhil>' 'e' 
hareketle Iımir'c ugrayarak Ceno\a, ) fare ııo' ' ~ 
maııları i~·ın \e dönüşünde de )farsiJ)a• :u ·ı ~ıı 
re limanlarına uğrayarak fımır 'e htan 

sa~ ın YHk .-ahiplerirc ilan olunur. # 
i\lufas:.al malumat jçın 49i63, 43872 ~~r. 

ralı telefonlara müracaat edıl me~i a.rzolU 

"·~~~~~~~~ ıo~ .- ,, •• 1 

İnhisarlar Umum Müdürfiigu nll~I 

Sahnalma Komisyonu Başka , 
. b ~ 

l - Maltepe Ce\ iz i En tıtü !er lJüdurıuği.1 J' 
i~i pazar ığa konulmuştur. . 

1 
ı4 dt0, 

:? - Pazarl ığı H/5/954 ruma ı:ııinu ı.ııa ) 0ıııı 11_ 
hisar· ar Umum Müdürlüğü Saunıııma k~Ol~f ı;ıetı • 

3 - Şartnamel>i muka\ ele proJe~ı ı.cş 
;ün kom_i yoııumuzda ~örülebilir. . nur e\";oııo. 

4 - Isteklilerin ihale gıinıı nden. uç beoıcr ı: 
lük ınşaat ~ubC'..,ine mür:ıca:ı'la b? ışc dere!: t1, 
tinde iş ~nptığına dair vcsıka ıbraı e 11ıııı1d,~~· ı 
bilmelcrı için ~<'terlik be ge i aıınal~~k rııı.J'ııe 

5 - fstcklilerın 594 'ira 36 ~uru birııı:tc . 

1 
makbuzu 'r. sair kanunı \ csıka !arı) l~ 0ıusıı.ır 
aaatte komısyonumuu müracaat ları rıc• 


