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iKTİBASLAR 

Hindiçini' de harbe 
verilecek mi ? 

son 

SONRA MENDERES'İN BEYANA Ti 

Yazan: 

ilhıııet E11ıiıı Yalı11aıı 
Dün yapılan umumi sc~imlerle Türk milleti. olgunlu· 

ğunu l·e kadirşinaslığını bir defa daha isbat etmiş, 
kendisine candan hinnet edenlere mükafatlarını ver· 
miştir. 1draki)'le blihza) a cür'et eden saygısızları da 
bozg una uğratmı~fır. 

Demokrat Parti basladı~ı ha~ ırh i~lere de' ıı ın 
bakımından ınillı•tiıni1 tarafından kuneUe deı;teklt•n 
mis buJunm or. Bu l. nhir ekseriyet icra vaıifesh-Ie 

beraber mürakabl' 'a;oiCt'~inin de ·kısmen Demokratla
ra emanet edilınc:.i r.ıanasuıa gelir. Yolumuz a~ıktır. 
S~çimlerin büyiik n~ <ılaun milletimiı için ha)'ırlı n 
ugurlu olmasını Allahtan diltriz. 

\~· -

Bafbakan dnan 'Menduea aıe 'e içinde o)'unu \trİ)or 

D. P. istanbul'da bürük bir 
ekseriretle seçimi kazandı 

-- .... _,....,__. 
1954 .e('imleri dün Jstanb:ııda • • 

büyük b11· intitam 'e vek.ır ı· 1 

çinde cereyan ctınis. ,.ehrmıız 
,eçim imtıhanını tam bır ı.ı:ı.a· 
rı ile \ ermi~tir. 

Dün sabah saat sekizden ıtı
baren ~ehirde ba~lıyan eçım 
faa liyeti. saat dokuzdan ıtıba· 
ren kesafet kazanmı. \e 11 de 

; hemen hemen .ehrın bütiın semt 
!erinde bulunan sandıklar b r 

Adana, (Saat 6 3il te1cforıla) secmen akınına maruz: kalaıış. 
- Se}handa ta!nıf dc,am etmek ur. 

Seyhan' da D. P. vr 
C. H. P. baş başa 
Gidiyor 

•edı r. 1 Dün sabah birçok vata;ıdaş 
. HAien ~.P. •'e ~ ll.:r . bafab~~ Iar ellcı;nde kırmıZJ scç'lıen 

g_ıtmcktedır. Tasnıf edılmem~ kartlariyJc sokaklara dökulmuş 
ı?o. sandık \a~d:1" 'l'. he_!· ık! par !erdir. Halk seçime karşı oııy 
ıı.nın oy adedı ıO bın uzerınde- duğu a :aka} ı, tasnife kar~ı c.!a 
dır. ı:;ö,ıermiş H şaat 17 den ıtiba 

'r. Ko) lü parti l eok geride ren bütün sandıkların ba~ arı. 
ka ınıştır. meraklı .eçmen er ıoplulugıı 

Vila~etlt' s~inı.n ka::-ma ola·' tarafından ku~atılmıştır. Halk 
• rak kazanılacağı tahmin edilıyor. ge~· saatlere kadar ıa nıf n ~ey 

Dünkü 
Seçimin 
Hoş f arafları 

.. -f 

Basbakan, gazetemize ., 
rıni bizzat tak ip etmis ve. bazı 
rakamları r.ot etm".tir. 

Seç m sehrimizde tamamen 
hadisesız geçmis. adece seç· 
men kütüklerinin tanı.imi husu 

<Devamı Sa. S Sü. 1 de> 

Oy pusula ıydı. radyo propa 
gandasıydı, seçmendi, kutüktü, 
muhtardı, adaydı fılin derken, 
i ıe nıhayet o da oldu bitti. 
Dun sabahın sekiıinden itiba
ren on binlerce insan terledi. 
yıprandı. fenalık geçirdi. Belki 
de bayılaniar. nefc~ darlığına 
tutulanlar. spaımoz geçirenler 
oldu. Biı de dl.in İstanbulu boy 
dan boya gezdik, do!astık. San 
dık başlarında durup etrafı sey 
rettık . Seçmenlerle konuştuk . 

--11--beyanat verdi bir 

llum!f Muhablrlml?den 
Ankara. 2 - Kırşehirde Vahit 

'c Dede Ylıce' adında iki kar· 
de Demokrat Parti'i o'an l\ar 
deş erı Rıza \'ueel 'e bir rica. 
da ıyle k:l\na etmı er H~ va~a. 1 1 .. • 
anrnıs nrdır. Kaman : çe:ı '11!" 
Salıh Köksüren' le l\luı>tafa Ekin 
bıı·birlerine ta~!ı hllcum etmi·· 
ler \e Salih yaralanmıştır. Kırk· 
larehnde iki ki i vumruk'a '>av 
S etmi~tir Adanada bir fors J 

<Deumı ·a: 4 Sü: 7 de> 

Partilerin . 
lsf an bul' da ki 
Ov durumu 

Ba)ar'la i\lenderes, oy \•ermek için bütiuı aeçmenler libi sıraya girmi~lerdir 

Ya~ı )etmisi l)mış ihtiyarlar bile oy \erme 
kü~ümsemborıardı 

uilleı.ini a~la 

Seçim "Ünleri bôyle her de
liğe gırip çıkmak, her tarafa 
burun sokmak ne de güıel olu 
yormuş. Akşama kadar 'kendi 
kendimiıc keyıfiendik. Yalnız, 
ne ya'an söyli) e' m. temmuz gü 
ncşi gibi bir güneş tepemızde 
fokur fokur kaynarken. b r 

(De\ amı ~a: 5 Su: 3 de> •• 
Yabancılar1n seçim 
Hakkında görüşleri 

Amerikan Kız Kolejinde oğ· 
retmenlik eden ve memleketı
r.ıızi uzun )·ıllardır tanıyan :>ır 
/.mt'rıkalı karı • koca dün AT· 
navutköy'de. Amerikan Kız Kn· 
l:!Jinin bulunduğu tepenin dlpin 
deki sandığın karşısında durmu'> 
lar. oy verenleri hayranlıkla s~y 

(Df'umı Sa. 4 Sü. S de) 
--o-

C.H.P. ye göre 
'Bazı hadiseler 

C.H.P. dün şu hadiseleri bi:. 
d•rmi.:tir . 

~ Beya.ı.ıtta 77 numaralı s~n· 
c'ık başırıdaki CHP oy pusula· 
iaı J DP ocak bıışkar.ı Eşref ta 
rafından yırtılmış ve ayağı nın 
altında ezilmi~tir. Eşref zabıı tu 
tularak karakola $İkiyet edilml~ 
se de kaçtılı itin l:akalananı~· 
nı~tır. 

84 numaralı .andıfın D.P . Ji 
ba~kanı seçimleri tatil etmek ı:. 
temistir. Bu hAdise üzeı·ıne sın 

<De\ amı Sa: 5 Sıi: ti da) 

Ot~mobilinden inemiJen, fakat seçme hakkından da bir türlü 
'ugeremiyen bir bayan seçmen, ketıdi yanına ıetirilen sandıja 

oy'unu ah)or 



.. 
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G üncy As- ·•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ı dır Bunu 

ıetdı:i ~e;~~ ~Cenevre'de bir anlaşmaya varılmazsa~ ~~,;:;,.~ıs~~-
ooğrusu H n. : A k : mer kan Dış-
ditıni hadisele i merİ a, buraya asker gönqerecek ! işleıi Bakanı 
r inden doğan • : açıkça b d r-
yazi~·ett ,:ö· ••••••••••••••••••t •••••••••••••••••••· mışlerdir. 

rüsmek iızere 26 Nıs:ında Ce- mın ba şehri Bangkok'd.ıki Amcrıka'da umumi cfkur A 1 
n e\Te'de bir konferans top an- Fransız clçısıne muıacaatla u ~a'da ~eni hır harbin aıe h n. 
mıştır. Yapı acak görilfm"' c- tek ıflerde bu undu: \'ıctnanı'- de idı nu sebep c Hind c;ır.i 
rin neticesı hakkında bu)ük u- ın Fran ı:ı b.r ığı çerçeve ı- harbıne katılmnğı as ı duş ın
mıt bcs enmemekle beraber çınde b r ığı ve Istık alı, Hın- mu) ordu. Son zaman'u:! ı va-1 
toplantı her tarafta alaka u- dıtınıde bazı u lcr mu te na zlyct dcğışti. Hindı>l.u .ı.ırbı-1 
yandırmıştır. A aka bı ha a F ran,,ız k..ıV\ct crı bu undurul- nın bır mti t m eke nuh.ı~ı>be ı 
Fransa'da çok bUyUktur. Fran- maması, Vıelnam ın A ya mem s değil; bfitun dilnyanır, hu 
$iZ: sı~asJ tidcr erinden çoğu. Iekctlerınde s.:,asi milme sıl e- arada Amerika'nın guven ı"ınl 
Hındıçinı meselesını ha !etmek rı o ması F ansız l uksek ko. tehdıt eden bir hareket o'du-
1ı;in komünbtler c goruşmeye mıscri 10 E}IO de so~ edığı {:u, bunun karşısında seyırci 
taraftardır. Fransız par Amen- bır nutuk a bu art'arın kabul vaz.ı:,ette kalınamıyacağı Aıne
tosunun Martın son arına doğ· edı emıyeceğ.nı bildirdı. Bu rıka umumi efkarına an'atıldı. 
ru yaptığı top antıda ileri gc· suret'e ikınci teşcbbıis de ne· Bu telkin'er karslSlnda umumi 
len Fransız: ricalınden Da adi- tıcesız ka dı. dkarın Hindi~ıni harbi hakkın 
er, Mendes France 1\lıtterand Bundan sonra beş sene hiç daki duşiıncesi değişti. Baş· 
bu hususta kat'i beyanatta bu- bir göruşme o'madan geçtı. kanın ve Dışışleri Bakanının 
lunmus ar, hükfımetın Hındıçt 1952 yılının sonunda Pınay, son be)anat'arı bu değışiklığin 
n l komfinist'erıyle goru5me im Fransa'da bu unan meşhur kım neticesıdır. 
kAnıru araştırmamasını tenkıd )ager \'C imparator Bııo Da1'nin Amerika'nın yeni \'aı.b eti 
et.mışlerdl. )eğenı Profesör Buo Hoı') i Fransa'da memnun.uk u-

• davet ederek kendisıni Fran- yandırmakla beraber Fransız-
F ransa, Hindiçinide harbe sız Bir ığı mıişavirlerinden Ley Jar Amerika'nın işe karışma· 

son vermek için bır kaç gucs ı e bır ikte komUnıstlerle sına üzum kalmadan Hlndiçi· 
defa teşebbüste bulunmuı.tur. temasa ve bır anlaşma .nık5nı ni me clesının hal!edı mesınl 
İlk teşebbüs, 19 Aralık 10-16 o up olmadığını ara tırrn" •a isti~orlar. Bu sebep e Cene\Te 
da ba,?lıyan ayaklanma hare· memur etti. Fakat kabıne de- konferansının netıee i be li o:-
tinden aı sonra, 1947 ) ılında ğiştiğinden bu vazife Rene nıadan taahhlit altına gırmek-
o mustü. O zamanlar Fransa'da Mayer hukümeti zamanında ~c ten çekiniyorlar. BugünkU va-
Sosya'ist lıderlerinden Rama· rine getm dı. Profesbr, 1953 zı~et şudur: Cenevre konfer~n 
dier'nin ba karılığında bır hu- de Rangon'da Vıetmınh'in bir sı ~a ıyi bir netice verce !-:, 

kıimet vardı. Ba§bakan 18 1\lart mümessı ı i c temas etti; bu Hındiçıni'dc sulh tee;.,,lis edc-
1947 de Par'amentoda sbyledi mi.lmessi' hükumetin müzakc- c•ektir. yahut bir karara '.ırı a-
ti nutukta: • Hind içini mese'e reye ha:ıır olduğunu, fakat an mıyarak harp şıddetıe11.rcek ve 
sini kuvvet kullanarak hal et- cak sallihıyet sahibi olanlar'a Amerıka müdaha'ede ~u una-
mek istemiyoruz. Hakiki hal goril ebileceğini bildirdi. caktır. 
şekli, an aşma yo!iylcdir.» de· Komünıst'er bu sırada La-rr:, ___ _ 
mi~U. os'a girdı er, Uçuneü te,5ebbus r ) 
~E~:~:i~~:~~:~:;{:~ı~:~ ~ ·.:.:::~·:.::~,:y::ld~: ı ~··n·~m .. -~ .. ·Ml···-~"'-~-
Vıetnam·ın bırlığıni ve bt.k- den \akalar hatırlard ıdır. I tl ı 
1a!ıni kabu ederse. görUsme- Başbakan Lanıel 27 J::kıın 1953 ~ t ______ _ 
ye haz.ır o duğunu bildırnıisti. de Par'anıentoda söy edığı nu-1 111...-..L,._,;:a.;;,ı....;;a....,;:~-.
HattA daha ileriye ~ıdereı. 19 tukta, Vıetmınh teh'if eri:ıi a-

1 :Nisanda, kendı Dışiş~erl Bakan çık'arsa goriısmeğe ha ır oldu
lığı vasıtasiy'c Pransa !ıüktı- ğunu bıldirdi. Ho Chl Mınh 
metine bir mesaj gô dcrmış, 26 Kasımda buna, gorüşmeğe 
mııhasemata son verılmes•r.i ve hazır o'duğu 5eklinde cevap 
su h görilşmesıne baş anmasını \erdı; fakat i k adımı :ıtmak 
teklı! etmişti. lstemedı. Ba5bakan gc en a~ 

o tarıhte Hindı~ini l ..ık ek b.r par~a naha ı erı ;ııttı, mu
komıserhğıne tayın edı en Bol hasemahı ~n ·erm k ı n Fran 
Iaert'e Fransız kunet erı ku· sa'nın şart arını bıldirdı. Ko
mandanı General Va uy'un münist erin Dı~işleri Bakanı 
müta casını a dıktan sonra, mu Pekin rad)o ı ık \erdil!i cc\3p 
hasemata son vermezden ewel ta, bu şaı t arı bir tar:ıfa bıra
bazı ihti)at te<lbirlerme lu- karak hükümctinin kat'J tek· 
zum o duğunu bıldirmişti. Yuk lif erini bekledığıni haber u•r
sek komiser asılerin a,dık arı di. 
harp malz:emesını iade etme- İşte şimdi 'a:ıiyet budur. 
lerml, :iiddct hareketlerınc son Fransız ar, Stalinin ö ümünden 
veri'mesini. csırlerin. rehıne'e sonra gerg n'iğın bir parça gev 1 

rin serbest bırakılma arını. şedığini bir anlaşma mümkün 
bir taraftan dığer tarafa ser- olabi eceğıni soy üyorlar. Ce
bestçc gidilebilmesini istemiş ne\Te müzakereleri t>u ümidın 
ti. Ho Chi ?ıhnh bu şartları rcd ne derece doğru o:duğunu gös 

1 
dettı. Bu suret:e bır Sosya'ist terecektir. 
Başbakan'ın yaptığı l.k te~eb· 
bÜS neticesiz ka mıstı. cene\Te görüşmesi neticesiz 1 

kalırsa "azi)et ne olacak
tır? ... Amerıka hükumeti bu 
takdırde Amerıkanın Hindıçi· 
ni harbine katılmasına taraftar 

Aynı senenin 11 a~u tosunda 
Ilo Chi Mınh'in sıyasl mılşırvır 
!erinden Tran Van Giau, Sı: a· 

Şoförler Federasyonu adı

na 200 kamyon 

getirtiliyor 

Türkiye Şoförler Federasyonu 
nun Fransadan kamvon ıthali i· 
ç,n İktısat 'e Tıcaret \'ekiiletı· 
ne yaptığı müracaat netieeıen. 
miş ve kamyonların getirilme:;ı 
kararına varılmı5ur. 

Buna göre, federas)on namı
na Fransadan 200 kam)on ge· 
tirilecektir. Kam) onların 1thali 
için Inz.ım olan 2,5 mi )On lira· 
lık tah isatın ödenmesı maksa. 
diyle Merkez Bankasına ıerek1 i 
talimat verilmıştır, Bu kamvon
lar, !ederas~onca \ ılayet erdeki 

Dün yapılan basketbol 

müsabakaları 
Tilrki~c Basketbol Serbest A· 

lış Musabakaları dün Spor \e 
Sergı Sara) ında yapı mıştır. Fer 
dl bırincıllklerde 60 atış üze· 
rinde 56 isabet e Ya'çın G:-anıt 
(G.S ) birınci. 53 isabet o Yıt
maı Ersin (Ankaragücıl\ ikinci 
50 ısabetle Nejat Sön:nez (Mo
da), Gokhan Gokcş (G S.). Su:ıt 
Gürol < Ankaragucti) U;üncU ol 
muşlardır. 
Takım tasnifinde An•:aragilcU 

232 puvanla birinci. Ga atasar11;y 
218 pu,an a ıkıncı, Altıno:-du (lz 
mir> 211 puvanla üçuncU olmuş 
!ardır. 

Şoförler Cemi)etlerıne muıesa- Bir motör devrildi 
viyen taksim edi'ecektir. Cemı-
yetler de, U}e olarak kayıtlı mes Türkay Bırgün idarcsi-ıdcki 
Jek erbabına bunları te\"lı ede- motorle Rumelıkavağı önünden 
cektir. Kamyonlar, malı~et fı-1 geçerken motör de,Tilmi~tir. 1: 
yatına ı:öre satılacaktır. Bu su· çınde bulunan İlha~i Sanay, J:lu 
retle piyasada 28 bin lı.aya sa· se)ın Kaya, Nurettın ve Tur
uıması icabeden kam) onlar, 14 kAn denize dokulI"41üş!ers<? de 
bin liraya satılab1Iecektır. hepsi kurtarılmıştır, 
Diğer taraftan, feder&s}on 500 Prof. Recai Okandan 

adet Argo marka taksi ati si
pariş edecektir Bu husust:ı Ve· derste hastalandı 
klletle yapılan mUz.akereler :mlls İstanbul Ünı\'crsitcsi Hulrnk I 
pet netıce vermistır. Saatlar da 1 Fakultesi Amme hukuku prore 
kamyonlar ı:ıbl cembetıere tah· sörü Reeai G. Okandan sınıfta 
ıls edilecek \ e onların f! •>le ders ver rken baygınlık geçir· 
meslek erbabına tev·ıı o unacak· m ş 'e hastalanmış•ır. P rofe
ur. HAlen piyasada bin lırs~a sör Okandan Guraba Hastahane 
satılmakta olan bu saat ar. şolcir sine kaldırılmıştır. 
Iere 400'er Jlraya venlece~ti-: Azdavay'da petrol araş-

Federasyonun bu teşebbilsil şo 
förler arasında gayet muspet tırmaları yapılacak 
karaılanmıştır. 

• Karayolları personel 

yönetmeliği 

Ankara 2 (T U.A.) - Maden 
Tetkik Arama Enstıtüsünde Azı 
davay petrol araştırmatarı ya. 
pılması karar aştırılmıştır. Y~ 1 
pılacak sondajlar iç n Jüzumhı 
hazırlıklar tamamiy.e ikmal e 
dı mı T. Sondajlara ~ok ya. 
kında başlanacaktır. 

ihtiyar bir kadın yandı 

Viyana'ya 
giderken 

271 yıl en:el bugün, 3 l'ıla-
;>ı. 1683 de \'i}ana)ı mu 

basara}a gidecek olan \'ezi
ri azam l\JerzUonlu rara l\lu oı; 
tara Pa a kumanılll ındaki 

ordu) u hüma:> unu te i et
mek 'e sancağı şrrifi 'er
mek üzere ~ııllan Jl ürdüncıi 
Mehmd Belgrada geımi ti. 
Hünkar • rrııcsinıte: vnkli)le 

lıaza Jehmet Pasanın Bos
na He:> lerbeyli"'i 1.anıanında 

· Belgraılda yaptırdı ı ka ra 
izafeten Abaza kii;kıi dl'nilen 
nı:ıhaldc ordugah 1.;urulnıu~
tu. 

13 l\layısta başta hüküm
dar ve şehzadeler bulunduğu 
halde parlak bir mera im Y• 
pılmış \ "C sancağı rrif ,;er
darı f'krem ı;e Veziri lizam 
l\Ierzlfonlu Kara ıu tar.ı Pa 
aya nriıml ti. Silahtar .!\{:a 

tarihine göre, Padişah Yiya
na muhasarasına taraftar de 
ğildl. Yez.irj azam. Yanıkka-
Jeden Viyana) a gidi ini bir 
telhi le haber \erdiği uman 
Sultan Dördlincü Mrhmet, 
tolhi 1 getiren zata ıiÖyle de 
nıişti : 

- Knstimiz '\'anık ve Ko
maran l\alelerl idi. Beç ka
le 1 dilde :>oktu. Pa a ne a
lep aygısızlık edip hu se\'
daya diı müş, Hoş imdi Il:ık 
taA!a a an getire. I.likin mu. 
kaddem bildirseydi, rıza ,·er
mezdlm. 

F. F. TÜLBENTÇİ 

Son derece ağır küfürler sa. 
vuru:ıorlar. gemidekilerin res· 
mt \e kendi'erini mazur gös· 
terme~ e çalışan dilleri ile, kı· 
yıdakilerin ateşli lisanı arasın. 
da adetli komık denecek bir 
tezat mevcuttu. 

Bu onun için o kadar b!i· 
yük bir yenilikti ki Wil le aşa· 
fı yukarı iki saat bunu dınle
di ... Bir ara, heyecanla, blr e. 
rin tam bir küfür savururı:::en, 
ö:dtiğunü duydu ... naha d:ı~ru 
su o bunun bö~le olduğunu tah 
min dmişti. Adam. kendıs.ne 
ateş yağdıran bir bunkerın her 
taraf edilme ini rica ediyordu 
ki, birden sesi kesı!di. Wf'1ie 
birden utanarak idrak etti ki 
insanlar ölürken, kendisi ılerde 
sa onlarda yapacağı mük51cme-
ler için malzeme top'u~ ordu. 
Demek ki o da his izdi. Fakat 
buna rağmen radyoyu kapat· 
madı. 

Fakat öğ'e yemeği yerken 
b r ara. endişe duydu. 
Dondurmasının üzerine, ka

lın çikolata sosu dökerken şinı 
diye kadar duymuş o'duklann· 
dan ı;ok d:ıha kuvvetli bir in· 
fıllik btitün gemiyi 'arstı. tabak 
Jarı, çatal. bıçakları şangırdat
tı. Keefer ve Jorgen3enle bir· 
tikte sancak tarafında!\! lombo 
:za koştular. Jorgenscn tomhoz 
camını açtı ve hepsi dış:ırı bak 
tı ar. Namur'un üzerinde mu· 
azzam, kara bir dum:ın sütunu 

Eşek ve katır eti 
sataµ.lar yakalandı 

Et !ıyatlarında; tanzim satış:arı yapılmasından sonra mühim 
fiyat dlışUklliğti baş amıştır. Ta nzım ,atışı yapan kasapların ko· 
) un ve dağ'ıç fı) atlarını en çok 300 kuru a satmaları hakkın
daki ,karar; dığer kasapları ha rekeıe ı:etirmiş ve kendi arala
rında ufak top'antı ar yaparak et fıyatlarında hafif bir indirme 
l apmak çarelerını araştırma) a lıaşlamış•ardır. 

Vali Goka~; i'llısırçarı;ıcı, Tophane ve Beyoğlu mıntakaların. 
dakı kasap'arı teftiş etmı, 'e bu arada ko) un, da ıç ve kıvır
cık etını (340 - 350) kuruş.an satan 1\lısırçarşısındaki kas:ıp:a
ra te ekkiır etmış ve: 

•- Sız l\Iısırçarsı ı ka apları eti en ucuz ''e temiz atm:ık'a 
iCt.har ctmelı ıniz. l\lısırçar~:sı İstanbulun bir et mesherldiro 
demi tır. 

.Mı ırçarşı ında kuzu eti 300 kuru,a satılmaya başlanmtŞ
tır. Sakatat fi\ at arın da da 'uzde 30 ucuzluk • ağlanmıştır. Her 
gün ke ılcn hın kO)Un \"e daf!'ıc;ın sakatatı; tanzim satısı )apan 
ıs sakatatçı tarafından yu fb atlar üzerinden satılma) a b .. şla11-
mıştır: 

Takım cığer 150, kar.ıci!\er 60, baş 100, be) in :50, i,keml'e 
100 "urek 30. 

D.ğer sakatat fb atlarında da e~as:ı ucuzluk mu~ahede e<lil
mektedır. 

Dığcr taraftan dün. E) fipte Orhan Ü -enmez \'O Eyü o Ça
kıl taş adında iki kışi ucuz fi yatla tedarik ettikleri birkaç has 
ta \e ~ a•lı eşekle katırı, Cebecı köyü civarında kesir> derile
rıni yuzerken suçüstü ~aka'anmışlardır. Tahkıkata devam edil 
mekte \ e iki suç'unun bu işi uzun zamandanberl yaptıkları bil 
dirilmektedir. 

Meslek Odalarr 
Kurulacak 

Bir mavnada . 
lnf ilak oldu 

Son çıkan Odalar Kanununa Denizcilik Bankasının Liman 
göre, teşkil edilecek o'an mes- İcletmesine ait 50 tonluk mav· 
lek odalannın niıamnamelerinin nasında evvelki ~ün müthis bir 
haıırlanmasına başlanmıştır. infilak olmustur. Kim) evi mad-

Nizamname:eri hazırlamak ü· de dolu bulunan varillerden bi
ıere \'aııfe.endırılen komisyon· 
da Türkiye Yüksek :'ılimarlar rintn ates almasından meydana 
Bırliği, Mühen<lisler Bırliği, ~a gelen infilak etrafta he) ecan u
fıa VekA!eti temsilci1eri)lc Na. yandtrnuşsa da insanca zayiat ol 
I.a l\luduru \azıfe almıs bulun- mamıştır. 

\'e~ilköy I\Jeteoroloii istas 
·onunun tahminltrine göre 

bugün fehrimiz ' e eh annda 
hau wnumiy<'tl<' bulutlu ge 
çec-ek, rfügiirlar güney batı 
) onler inden orta kU\' ette e 
serektir. Hna l<'akhğınıfıı 
ise diinr. nispettn mühim bir 
degi~iklik olma} acaktır. 

Di.ıniın en .> üksek hararet 
derecesi 2!l, en diışuk "T 14 
olarak ka)·dedilmi tir. 

Bir ardiyede 
Çıkan yangın 

Dört saat sürdü 
Cibalide Abdüleıc pa~a cadde· 

si Bakır • irketıne ait a rdil ede 
bulunan ayçiçeğı kUspesı \'e :ıu 

sam çu\·al'arı kmşmaı1: .. ureti)
le e\\'e kı akşam :;aa~ 'ırmı)e 
doğru b.r yan~ın çıkmı1ı.r. '.!Jc
PO) u ke·if tir duman k..ıp'ı:dı
ğından, itfa,· C' ırupu rn:ıst.c er· 
le \'e aspıratör çalıştırmak su-
retij le uğraşmış ve gece ı;.ıııt ~ ır 

mi dörde kadar ıııcşı:u' olmak 

Ku .. ÇU .. k haberler uretiy'e söndürülınüstür. Deprı 
da ıkı bin kadar cuv:ıl bu;un-

---~ maktaydı. Yapılan tahkıkaıt:ın * Türkl)e ıı.ıuatıtmıer Bırııtının bunların lstanbul umum sıgona 
19l3 - ım >'11• uınuml konzresı şırketıne sigortalı bulundu"u tl'S 
ıs ma)u. 19M cumartnt cunü ua' . · · · • k 
ı5.30 da çeınberlltaştakl birlik mu· pıt edılmıştır. \angının çıkış ~e · 
kezinde, blrlltt baltlt teşekktillerın ı ·ı üzerınde tahkıkat ~ apılmak
ldare hcyetlerırıe bu teşekküllerın tadır. 
ıcencıı bUn)·elerlne söre ae~mlş olduk il' 1 • ı· ~ · · 
ları temstıc:ıertnln !ŞtirU:ı)le )'&Pi·) Mua ım er Bır ıgının 
ıa~ktır. - - -* \'tfada Belediye u.ıımtıane bl· 
naat yanındaki anada dUn akçam, 
hcnuı: on cUnlllk bir çocuk bulun
muştur. Tcrkcdllm•ş oııı.n bu yavru 
ı:abıta tararınd:ın Uartlllı.c~z~ye ı<ev
kedUmlş olup, ounu terıt~den me~
hul şahsın hUvh etinin ti.} ınınc ça· 
lışılmıı k tııd ır. * Sanat Okulu Mezunları Cemıre· 
tl tarafından Takalm Belediye Oa
ı:lnoaund:ı. 8 marıı cumartuı cunu 
aaat ıs·te bir defile tertip edllm1'
tlr. * Denl7.c11lk Bankuı Kara Anbar 
lam& lşçtlcrı ve l.lman Tamir lgl· 
ıuı elblae almadıltlarını söyleyerek 
.şl.klyc~ etmektedirler. Kendnerlne 
genede lkl kat tş elbt.seaının ~ erllme 
11 llı.zım ceıdı~ı halde yazlık elbise. 
ıerının blll verllmedl~lnl söylemek 
tedlrler. --o--
Bahar ve Çiçek Bayramı 

hazırlıkları 

yurt gezısı 

Türkiye Mua limler Birliği Tu 
rizm bürosu mem'eket öğret· 
men erine yurdumuzu tanıtmak 
maksadı) :e her ) ıl tertip ettiği ı 
~ urt içi etüt gez.ı'erıni. bu ) ıl 
birçok ilAvelerle yaparak çeşıt
Iendirmiştir. Kat'i programı ha- l 
zır'anıp bir broşür halinde tabet 
tiri'mek üzere bulunan bu se
neki gezi erde öğretmen'erimiz 
gruplar halinde i'k o arak 13 ha 
ziran 1054 te Terkos su tcsis'e· 
rini ve sonra da sırasıyle 19 -
20 haziranda İımit Gô'cük, ~7 
haziran imralı adası, 5 - 8 tı•nı
muzda Ankara Anıt - Kabri :ı.i 
yaret), 19 - 25 temmuı Bo.u -
.'ı.bant • Akçakoca, 30 :emmı•ı -

İlk intıba 
·ıd• 

D
ün şeJırf P•~ i# 

ııuyu~. ~~ '1 
~uı..iınet ıçııı ıiYt 
('im kuruıııırı 1,~ 
başlarına u ~.ıı ıt 
ı.urulları baS ııc~ı1 

• 1i5!:U ne bır nı ,o 
bulunmadığı~ıt~ 
man - prk e , ~t 

. k b:ı.ıı 
) ılabılece ııJll~ 
da - )ı('mtn ~ı 
fıe) in ~oıuııda,._sı 
tand:ışıarıPllldri~ ,. 
mamı,ıe 11ııı 

111 
br 

!arını. 'c ta . ~ 
kuııandık1811~11dt -
Sandı!\ ~ erl~~Jtlll 
!erin ııaı.ır d• 1 
kuruımasıııaı; dl., 
Jerinılrn ço. ~~ 
na edil.Jnistı. ~ ı~t 
· teker 
ıle 'e 111 
) erde o~ ııırı rf 
tirdikten °~ıd' 
atı~ orııır 't orııı',_, 
tirakin dt1;,ıu seklikte 0 ı: ııııı' 
du. sandı ar' 
den dola)1 p~ııU 
kliveti pe1' bti)".I 

)·eglint. ,c ı; fi':' 
konusu bırr>pıtll 

sef 
adlarınııı rıı'' 
nf' yauıın•ııuıı 
Bunlar sab31;ııfll 
dar seçini r•~'· 
,·urdular. rt ır.I 
sarahati kil 11!i .. 
cak birşeY > ~JıJ 

Bu bahisle. 
ıııt· 

ı·aflı oını.u\,~ıııı 
ı - sır ddtl 

kanuni .rn:ı;ıe~ 
nıen kul ,pil 
ad ıarının ) t rııı' 
dığını aı11; ~ 
ancak seç• pıll 
harekete gt~,~ 

sıı ~ 
re ,>anıl' ıııs 

maktadır. 
I\ııamnaıııenin )akın bir za· Kuyuya düşen bir çocuğu Bahar \e Çiçek Ba~Tamı ıçın 

manda hazırlanması sona erecek b b k d 1 Gülhane Parkında birçok tesb-

1 ağu::.to:.ta Şi'e, 4 - 8 :ı~u:sloı;t.ı 
Bursa - Gemlık 10 - 19 af:u tos
ta Afyon - Eirıdır - İsp.ırtıı -
Burdur ve civarı, son o1arak da 
23 - 29 ağustos 1954 te Izmir 
(Fuar) - Efes - Berganı:ı'yı zi
yaret edeceklerdir. 

2 - sır rtııl 1'.,I 
da ,·azifelt f" ,,/ 
dar titiıliJ;ICj\t ''/ 
hatta a)111 ;, ısı 
dan hir ııı ,., 
bir kısnııııt 11 

\e Yuksek Mımarlar Birlı:ı ile 
a ası urtar ı terin kurulmasına başlanmıştır. 

Mühendis er Birliğı umumi he- Küçukpaıar C:ıdd~indc 20 sa Bu yıl halka ko!a) lık _oı~a~ iız.e 
)etleri oldanustu bir top:antı- )·ııı C\de oturan 3 uşır.da l\leh-1 r: Ba.har. Bayramı ~ılet erı _,e~ 
)a davet edılerek, kendi kendi· met mı afirliğ.-ı J?ıttı~ı e\de ku- bırdekı sınema \e tı)'et~o ~ı e 
Ierıni feshedecek "e kanuna ı:o yuva düşmüşıiır. Mehmet boğul 1 lerı)'le trnmv~y 'e otobus bılet
re Mımar ar ve Mubendisler o- m~k uzereyken babası Nur~ttın çılerı vasıtasıyle sattırı~acakıır. 
da'arı halıni alacaklardır. tarafından kurtarılmıştı·. 1 Her sene oldugu ı:ıbı ~u se-_......;. ___________________ ....:.... ___ ne de Bahar Ba~ramı nıunase-

Bu gezilerden baş!rn. öğrrt
menle,·in istirahat'erıne uıeıli" 
mek üzere her sene 1 temn\IJZ -
30 ağustos tarih eri arasında Göı 
tepede açı'an oğretmen er kam
pının :örmüs olduğu rağbetı göz 
onune alan büro, bu yaı tali ın. 
de ve a~ nl tarıh'er arasında de
\'am etmek Uzcre ikinci bir 
kamp yen bu'arak faalıyete ge
çirmek için gerekli tesebbuslere 
sırişmiştır. A~ ni teşekküliin ter 
tiplediği 2 ayrı grurı ha'ındekı 
İtalya - Almanya - İsviçre \'e 
ita ~a - Fransa yurt dışı eti.İt .e· 
yahat'erıne iştıraki arz:u eden ve 
bugün için mevcudu l Uzü aşan 
birçok öğretmenler. Bir'iğe mu- ı 
racaat ederek namzet kayıtları· 
nı ) aptırmaktadır ar. 

ov 'trıııt ~ı·"~ 
• . d il " ışlerın e 1;arıı• 1ı ml'mnıın b•t~ 
kcınmül ıtıU ~· 
hal göııttıt ~· ıt 

BAHÇELi EVDEN 

yükse )yordu. Sütunun kaide
sinde, alev:er vardı. Kee!er 
•Herhalde ana cephane depo
lan tam isabet a'mış o'acak.• 
derli. 

Jorgensen dürbUnUnU ayar
l:ırkcn, ·İnşallah bir kaç h'n 
Japon öbür dünyayı boy:aınış 
tır.• diye soylendi. 

Keefer yerıpe otururken 
•Pek zannetmem ... Geri kalan 
lar hep derin, rahat çukurlar· 
dadır. Fakat herhalde cepha
ne ikle bizden birkaç kişi ha
' aya uçmu5tur.ı> 

Wil ie, ytizünU tatlı bir esin 
ti )alarken. kıyıdaki cehennem 
manuırasına bir kaç dakika 
baka kaldı. Asteğmen Jorgen· 
sen ensesinin dibinde durmus 
§&pırtı ile ağzındaki et parça· 
sını çiğniyordu. Willie de yerı 
ne oturdu ve kaşığını, üzerı ca 
:ı.ip bir şekilde k4hvc rengi çi
ko ata sosu ile örtülü bulunan 
kaymaktı dondurmaya daldır
dı. Kendisinin burada dondur 
ma yemesi ile Namur'da. bin 
yarda kadar ötede bahriye siliıh 
endaz'arının havaya u~ması ra 
hatsız edici, Uzüeü bir tezat teş 

kil edbordu. Fakat dondurma 
yemekten vazgeçecek kadar da 
rahatsız o:mamıştı; sal:'lıı dü
şünce beynini kemiriyordu. Ni 
hayet düşündilk'erini açıkça 
söy edi. 
Diğer subay'ar da ona endi

~e ile baktılar. Fakat hiç biri
si dondurma yemekten vazgeç 
medi. Fakat dondurmasının ü-
zerine.diğerlerini hasta edece~ 
derecede çok sos koymak iti
yadında bulunan Ducely sos 
tabağına uzanırken biraz du· 
rak adı, sonra da dondurma
sının Uzerinc ancak ince bır 
tabaka döktü. Sonra da sos ça 
nağını masanın üzerine, ya,·aş 
ça bıraktı. 

Keerer, iyice temiz!enmiş ta 
bağını önünden iter~k. • Wi le 
e ek olma! Harp, bir çok in· 
sanlarının diğer insan ıarı"l öl 
düklerini seyredip, ö'enin ken 
dileri o'madığı için memnun· 
luk duyduklan bir iştir ... ded i 
ve bir sigara yaktı. ·Yarın bel 
ki bize körfe:ıdeki mayinleri ta 
ratırlar. O zamana kadar ada· 
ıar üzerindeki sa\'aş belki de 
durmuş o'acaktır. 1ste o z:aman 

1 betı~ le 22 mayısta bır çıçek .ı· 
ıa~ ı tertip c<lilmesi kararlaştı

! rılmış 'c hazırlıklara başlanmış 
' tır. Bu seneki alay her senekin· 

den daha zengin olacak şehri· 
mizdeki bankalar, sigorta ~irket 
lerı, fabrıkalar ve ucari mlies-
,e. eler çiçeklerle süslenmiş rek 
IAm arabaları:; le çiçek ala) ına ka 
tılacaklardır. Çıçek a &) ına ışti
rik eden araba'ar arasında mil 
•a baka yapılacak 'e birinei} e 
100, ikincıye 500. üçüneu~e 250 
lira ikram!} e \ e diğer derece 
alan'ara nıadal~ alıır 'erllecektir. 

Elektrikli trenlerin inşaatı Hava Kuvvetleri Kurmay 

Başkanı, mayısın beşinde 

d,,ı ıı ' 
Bunun b'' 1 

mi! i ıarı.~ırrl~ ~ 
mtn kiıttl d• ı 
1ar zaııı:ınııı ,.,r.ı 
kik etnıtlt• • 

J'~ -nı ~3pnı rııll -
Diğer tıır'ır sl 
rla adtta ~ııırrl ~ 
sına ~ecrU 11,,rı ;t_ 
ğe caıı<rU u' ı 

T~keınıı' cıll' 
"re btl ~t 

na go ·ıııl' 
t. .. ~ ı eçı tlll'ı 
bir halt g (ı 
ı &A, scıtl"ıı 

ilerliyor 
---ôL~ 

K d I 'd' 1 ~ ana a ya gı ıyor Naı:ıın ze1' JT~• 
De\am etmekte olan Sırkeci ıteı::I" 11" 

S k , k ıkli . 1 . Ankara, 2 (Anka ) - Kanada uwıen~ra,ı" JC' 
- oğu ·su e.e ·tr ış etme ın Hava Kuvvetleri komutanlığının inar~ıtn ~ııı~1 d' 
şaatı dolayısiyle son ıamanlarda d • Ü • T" k .. 1 K men ,·ııı ı 
bu hattaki banli~ o seferleri ak· _avetı_ ~erıne ur· ' ava U\"~ 1 nu·ver :r:ıi ıt:" 
amakta 'e peron'arın de"icik- \etlen Kurmay Baskanı Korge ıştll' s 

~ b " • 1 \ , 'b sk· ' ,, nd ~ ı ırtıhaı etı:ıı 111 
!ık ) uıiınden inme ve binmcl·e n~~a. ' sım ın a, an 151 a .' cenıı.zesı " oı' 
eh'crışsiz hale ı:elmesl biııı ka· kışılık bır hava kUYmay hey2tı, zarte51 ,urıU ııı1 6 
zalara ebebıyct \'ermektedir. may~sın :5 inde Kanada'ya gıde- akıp şı.şıı ~ırıı'ı.ıı ~ 

. . • cektır. rlkbY ~ıez:ndtr1 •I 
Bılhassa Yeşılkö~ e Soğuksu ara H . f l . b . . f .,0 .. çcıenı: ı d ~ 
sında sık sık 'u kua gelen rö- e~ c ım zın u u~ ar; ı - ~urı .&. r 
tarlar ora halkının şikayetleri- kadar ~lirecek _ve . Kana.d.ı'nın ı-'f ~ ,r t'.'. 
ne , ol a"maktadır muhtelıf ha\'a tislerı gezılecek- 3 ~ıı' ,~f, . " . r r ,ı /, 

Nakliyat bakımından çok yük ır. . 'si,· 
lü olan \'e son ) ılllırda bi:hassa \ y r.-G~Ô /} 
~olcu adedı yüzde )lrmi nıspe- VEFAT RL''ıi J3~S""' 
tinde artan 26 kilometrelik lıu Mora hanedanından İbrahim :Pa- ııicıti 13• ~ 
yolun bir an önce intizamsız du ~ torunu Moralız:ade Mehmet Ali 
rumdan kurtarılması ::erekmeı.- Bey kertmesi Mustafa Re$1t :-.ıoraıı 
tedir. ve Meliha Moralının hem$lreal Mu· 

Sirkeci - Sol!uksu elektrikli rat Moralının haluı MU$1r Fuat 
, Paşa mahdumu merhum İa!Am Fu· 

hattı tamamlandıktan sonra bJ a~ Tugay'ın haremi 
hattan buharlı tren x:eçirılmiye. F\Tbu; ~ ı::" iRE n :G.\ v 
cektir. H&kkın rahmetine kavuşmuştur Ce· 

Edırne - Sirkeci tr<'nler' So- nazeal 3 mayıs pazarte.st günU ikin· 

1 
ğuksuda tevakkuf edecef'i ic:n dl namar.ını m ıteakıp E~1lP suıtun· 

So Uk•tı me\•kiınJI'.' , eni bir "ar camii "rtflnden kaldırılarak aue 
~ ' • t brlnc dernedllecekUr. 

inşa C•1ılreektir. Allah ı:arıkı rahmet e)lC)e. 

c~ .. A.lf.YAltDA/l 

da bir çok bahriye si ahenda
ıı, kıyıda. yan gelmış yemek 
yerken, bizim havaya uçtuğu
muzu seyredebilirler ... Hiç bi
ri~i de yemek yemekten geri 
durmal.'D 

•Fakat hiı; o mazsa kuru kon 
serve ) ı:ı ecekler, bızım ;ibi 
so lu, kaymak:ı dondurma de
ğı' ... Biz.imkisl faıla lüks gi· 
bi!o 

Keefer •Buraya bak, dondur 
ıııanı ~ enıezsen kimse st:ni dı
unı harbe vermez ki• dedı. 

Maryk, dondurmayı kaşık ar 
ken: Guadalkana'da bır ge.·c. 
bir grup bahriye sillı'ıend:m· 
nı, bir yerden bir ' •re ta,ı· 
mı~tık. Hava sakındi, fal.at hep 
sıni deniz tuttu. YUzba~ı'arı şu 
koltuğa uzanmıştı . Bana ·Gua
dalkanaıı se,mediğim muha':· 
kak. fakat bur~da bir h:ıfta 
kalmaktansa orada bır yıl kal 
ma~ı tercih ederim• dem; , 
sonra da. eğer mayin tararsak 
kendisini denıze atacağını da 
i A'·e etmişti. Bır aralık ta 
. Harpteki en pis iş'erden birici 
de mayin taramaktır. Bir ma
~ ın tarama gemı~inde geceleri 

na ıl uyursunuz bilmem:" dıye 
sormuştu .• 

Duce y de sordu •Bu gemi 
hakıkaten mayin tanyabi'ir 
mi? İnsanın inan mı) aca;ı ie· 
liyor .• 

Kee!er •;iımdi b;na, oıaym 
tanımanın na. ıl ~ apı acağı hal!: 
kında l edı sayia'ık bır vaııfc 
... erdin" 

·Ha o nıu? Onu mil\'in ta:a 
ma talımname:ıınden • aynPn 
kopye ettiğimı biliyo:;unnz J
çındekl ke imelerın ne den.ek 
o'duğundan bile hab. .. rLm ~ok. 
Şu para,·ana deyıp durduk arı 
şey de nedır ki"• 

l\laryk hafıfçe .nildı~erek 
Mr Keıth • dedi •\'emekten 
onra muavinınizin e ıııden tu 

tun da şu Allahın b!! :ısı par:o
unayı ona ı:ö~teriv.::rın.o 
Wı lıe • Başüstüne efendim• 

dedi ve eski bir denız kurdu 
edası ile sigarasını yaktı. 

Radyocu, Wı llıe'ye hir ~mır 
mesajı getirdiği \:akit. ma· 

sa toplanmaktaydı . Slir'atle şif 
reyi çözdil Caine'e ertesi sabah 
bir çıkarma gemileri grubuna 

.Ankara 2 (T.H A) - Kara
yollan genel müdürluğU yeıı.i 
personel yönetmelıği yürUrlUğe 
girmiştir. Elemanları meslek ~e 
unat sınıfı olarak ikiye ayıran 
yönetmeli,fe göre. } evmlyeler 
110 liraya kadar )Uk elmek e
dir. Muhendıs'er n ye,•nı tle 
ri :50 • 70 1 ra arasında değı • 
mekte ve fen eğıt mı mUdlir e 
ri ile daire başkanlar nınki 100 
liraya kadar çıkmaktadır. 

Fenerde Yıldırım Ca<ldesinde 
66 sayılı evde oturan 85 l·a5ın
da Fethiye odada dolaşırken 
mangaldan etekleri tutuşmuş: 

mııh elif verlerinden yanmak .su 

rct.ylc a ır laralanmıştır. -------------------------,---··-----------------------·----------------



~~~_, ________ ._ __ ...., ______________________________ ~--------------.... 1-------
V A. T AN 

~DiİNR 1 t!!it•nıiJ I ~{ ~ 
.enevre'de ~-~ 
intizar 1 Suriye'de yeni cezai 
~" "':TEMUR klllÇ 1 tedbirler alındı 'I dı ııı~~ı'n~':e'de Cin Hin

•tt tre ha esı UU'rinde nıiıza· 
ıı... de b· fünacak B 
.;'"tb,_ -lflıaç k • undan ev-
4t ;ıı. r ib· ere beliıtmiş ()}· * Bütün 'l'urkiyt'de <hın 

~ bıı>11ı,;1' 1 \u. lllÜ7akereleı- J 
~il lıoıuı' lıke batı tesa- * 

(\ 11. ltıı bık lrıasıdı r. 

unıumi ec·ınıler .)<oıpıldı. 
~liri} ede :>eni ceıaı ltd· 
birler aıınd~ * Cin Hindinde llİl'D Uicn 
Fu kale inde sa\n !arın 
iddetlendığı bildirıldi. * Yunanistanda )enıden 

deprem oldu. 

' ktıııl1'1141, ~ Fransız.lann, 
~t~:llfera115 ı sağıamak f. 
~ de hııı ınasasında aşırı t 4İı Soıı ce'::ınaıan ihtimali 
ıı.~-~ ~ IİJııd·d n haberlere go· 
~--ıs{~ 'e l~ cu, Amerika ile 
'ır • ltre k aıı a ara ında ko- y • f 'd 
"~ tısıında'l ı .takınııaca]ı; ta· unams an a 
~-·~~il lh t~ ıa~ı~ llıtilıi.f me\- • 

~~~' !:~.Unist ~~~~~~~riın:~ Yenı deprem oldu 
'"-.. ~ '"letıT i1tt I it \ . I ı r. \nııdolıı AJan'ı 
'-di llbatine lngilizJer, umu· Allna, 2 (AA.) -- Al"ı a rıı· 
~~ 1 lııt""11:d olduğu ıibi Çin sathaı e::ıı sismografları ) enı b•t 
~ı. ~ serm: da Amtrika· s .. rsıntı '-daha ka) deımışur. ~.ır
\ı..~ 1~111 _ıe, fazla ahır- sıntı 22.!i5 tc \'tıkıı bulmu.,ıur. 
~ attı..~~b.~ıyo~ıar .• Onlara Diğer tarafta.,, bu r.ıcce Tcsal~a
~~-- bat t Çİ.nin ağzına da da b r sarsıntı du~ulmu tur. 
~ ~\·a 

1 
talınakla ~~in Reddedill'n ~ardını teklifleri 

'-t llttl •ldııtu &~na erdirmek Atina, 2 <. P> - Geçen hafta 
• 4 &otııttr :ıbi, bunu da· sonunda merkezı \°u'lan tanda 
~q ~IJ'tıı ~ Pekiııg'i ıuo - 'ukubulmuş ol .. ıı zelzeleden mu· 
~ ' a. ihtimali de ti'\ ellit durumun kontrol aıtı.,a C\' ı;lındığı hükumet ıaralındah biı-

'i). ~l, doi dırılm~c;ıir. Huku:::ıet sozcusıi A· 
~- 't ru <ılarak, tıhiz mcrika, ingiltere ve llalyanı:ı 
~ '>-.'1h11tti ~0ınıinist Çin'in yaptıgı yardım tcklıflerınin gerı 
~'t'- •hbiıe: -~ lntispet bir çevrildigini söylemiştir. ':l'e al
~ t- \ Çııı ın~:!?': inanmı)'or. ~-a toprak m~hsüllcri bakımından 
1 ~l'n k 1 nı 'e Güney çok zengın bır bölge olduğundıırı 
~~. ,.~ .. te~rt.arnıak için da burada )i)ecek sıkıntııı: çekil· 
~ ı..._·'-tıa h~ırJere ihtiyaç mcmekledir Huktimet luzumlu i 
'l.~lliıı,1 ır Pa ifik Pak- !Açları temin ctmi~ bulunmakla 
t'J~ftflıııt ~~ komünistle. dır. Kral Paul \e \'elıaht Kons 
.,.~ 1 llert bir adım tantin zel-ıele bö ge ini 7.1) arel 
ıtı...tl \ıı ~altsd c•mi~ler \e hr:lk tararıı dan hara 
~ lflri d Cene\re'den retle kar,ılanmı ardır 
~~llııııcii •ha h1Ja a:eli - Havanı ı ga)et hı o'ma ı açı',t 
l\~ 4t\ t~ olaınadı. Gene ta kalnu~ ohm on binlerce insa
~ lb~;ı. Aıne.rika bir ııa yardım etmektedir. lliikumet 
~"'-ı ~ftdd?1n \'e Bri~n· sözcu~u Tcsal)adakı zararın 10 
4". ~ keııJ~ haııeri, bil' mib'(){I dolar kadar tahmin cdiı
\ ~ lıktı ı tıınumi efki· d:ğini, 5.000 e\·in tamamen ~ ı
~o~İ!ıdı ~ınanıası yüziin kıldığını '<') a kullanılma~ acak 
"-"'~ ı llıiid arbine doğru. şakilde hasara uğradığını öyle 
~ı , J;t311s ahaıeye imkan nı:stir. 
, l~ 1~rak d a \ e B rilanya Dün gece ~ P. bu sabahın er!\tn 
~lfbıtıı ~ninı :11a alimUr bir ı:nı;tlerindr beş haııf 1elıele da · 
'I, 1"1, İtıı l'htneıtik~e. sade· ha olmu tur. Bunlarla beraber 
\ '~ llt~ıarı 11 S•l\a~ına ı.\- lk bu)iik sarsıntıdanberı \tık•ı 
1ı,'• 'ltııt İz 111n trıüdalıate· bulan zelzelelerin s:ı) ısı 49 u bul 
~~:" de ;eilı ına?.asıı o. rnus olmaktadır. 
'\~ \ ~ıınlad 010Jık ()la- Attlee'nin 1 Mayıs 
~~ ~bı11 a '" &enk e 
\~il, a, fena Jı.aqıla- konuşması 

~tl'\~~cll haı:ar r.enl'v N'o ~iı gham, 2 ( A.A.) - İşçi 
... ~ 1tıin9 t nasında batılı P rt~ ııdl'r C el':'cnt Alllee, 
\ '''-ıe," lnu~et·eıc bi _ Ha at se' ıyede ın anların, fil m 
~ 11 ll tıılış.cat r ._"1 lrr tarafınd:ın 'ucuda geur le:ı 

~ <·" iııı t>eıı.ı' ~ 0
• iccıdlan koı tro edemem eler~ 

~ e~~ek dün)a)ı mah'a ürukli)ecektır.,. 
' ._,$ il <!rmiştır. 

'tcı 'Da,,j Diın burada l ma~ıs münase-
~~1ıt.,''"da d marka betile yaptığı konu mada Attlee, 

~'1l;ıc •tniryolu sözlefine şfö le de' ıım eımiştir. 
t'tı ~ tor 2 <>ı. ıq 

1 

«Tahnbki'ır kuvvetler be~ ne imi· 
~ ~llay e, ba11'1~ - Bil'.li- l<'leılik I kriııden d:ıha üratle 
t~()Dt~~CaJt olan a~a ile İs i.nkışaf etmektcdır. Bundan 50 
?~ t11ıı8 nlin ~ b r demı;- ~ıl önce rnedenı)etin .sliratle i· 

~u ~ 'ıfhası ı proje i lerledığıni gorerek memnun o· 
. ı.ı;0ııl'il n ııa. ıirmıs lôyorduk. Bugün lSe 20 ınci asır 

AssDf lated rrus 

Şam, 3 - Suri) e parianıen ıosu bu~ün e ki Cumhurb&şkanı 
Edip Çıçekli ile kendisini destek'emiş olanlara kar~ı ce:zaı ted 

birler derpiş eden bır ıkanucu kabul etmi~ıi~ Bu kanun bil· 
hassa ka:>ım 1951 i.e l maı1 19.54 e kadar Çiçeklınin iktidarı 
suıistımal etti:;:i de\Tedc kendbinc yardım eımiş olanları hedef 
tutmaktadır. Bu ~ahıslar ba1'an, mebus Ve idare aınırlen o·a-

1 rak Çiçekliye ~ardım etmış o anlardır. Bu şahı:ılar bu mud
det zarfında maa~ \'e diğer tiekıllerde almış o!dukları bütun 
paraları bazincve iade edeccl:l erdır. Yine bu deHe içinde Ce\·. 

kali'lde bir ~ekilde ıerfı edenler\ e maa,ları aı1anlar da e .. kı de
recclerıne ındirılecckler \C m:ı aş farklarının tuıannı iade ede
ccklerdır. Mec'is aynı zJmaı.da ııeçen ene Çiçekli tarafınc:ın 
haıır:annıış o'an ''e mebu) s:ı y ısını yuıde 35 a·Laltan ve ka1Jın 
)ara se~·mek ,.e seçilmek h"k kı 'eren seçim kanununu da ,J;,:a 
ctnıi lır. 

Par:fınıenlo 1949 da lıazıı"l:ınıııı~ olan C'ski ~ecim ka:ıunıır.a 
göre ıe cct'k temmu:ı.da ,cçim !er j apılnıasıııı da kar.ula~lı"
mı tır. Bu kanuna :;:ore kadınlar eç•ecek'er. fakat ı.l'çilemi~ e 
cek erdır. 

Parti meıı~upları ara~ında ~arpı~ma 
Şam, :? (TIU.) - lloms ,ehrinde k;ırı;:nklıklar çıkmaktadır. 

Burada ikı oarti taraftarları arasında bu:un bir çarpbma vu
kubu muştur. Bu çarpı~mahırda 7 k~i ~ aralanmı~tır. Polis 1-l 
ki h i tevkif etmıstir. Tevkif edilenler mahkemeye sevkedilmiş· 
!erdir. 

Dr. Bunche 
Müstemlekeciliğe 

i Hücum ediyor 

Kolombo 
~t(onferansı 

Sona erdi 
Anadl)IU A)an>ı \ narlolu ~lan" 

Xew Yoı·k, 2 - Birle~ın iş :>Yıl- Kolombo 2 - Kolombo kon-
lttlcr "e.,ayet !;oınb)Onu mü1ıi· feraıısı son bulınu~tur. Konfe
rü R. Ralph J. Buııche, dunya ran a i ıırak eden Hint. Pakis 
snlhuııiı tchlıke~e ko~ madan ~·ç tan. Se~ 13n, Bn·man~ a \'e Endo 
bir müstemleke haı binin onlene nc.t) a baş\ ek illeri bu ~abah 
n hel·eğıni ,,öyiemı~tir. Kandy0 de bir karar sure i ııe--

1\ew York i:ia-ı ilımler cemi- retmi !erdir. Karar surrr 14 
~etinde ~aptı!!ı konusmad3 Dr macldeden ibarettir. 
Bunche, 'e:ıayetin millctlerara ı Ba bakanlar Ç n H"ndi haı -
lıır me ele olduğunu bclıneul.: bine on verme~ e matuf sarih 
drmi ur kı: ~n:ı~iın dünya U- b·r teki f üzerıude anıa.:nıaya 
zerındcki karı ,ıklıklarııı en bü· varamanıı tardır. Bu md;cfeyi 
ytlk sebebi mü~lemlekeeilik zih- Ccne\Te konferan)ına ha\'ale 
ııiyetıdir. 1950 de miistemle\-ccl etmekte 'e il" İli devletlerın b"r 
l;l". Kore harbi kadar mühim b r anlaşmayn \ armak içın muza. 
milletlerarası da\ as. i<l . Yakın kere lmkfinlannı araştırmaları 
i,;r gelce-ekte Afrıka. dUnya suı nı. Ilı ilat a iiraı'e son Yerilme· 
hnnü tehdid eden en blı\lık teh· ,·ni \e ulhiin yeniden ıe bini 
ı ke ıuer!\ezl halini al.ıcaktır. Zı- teklıf rt111ekted•ı'IH 

K .\ l'BOLı\~ E~KI K R.\I. - Belçika e~kf Kralı Leopold'un 
Panama'da ık ormanlar arasında yaptığı ara~tırmalar ~ırasın
da I..aybolduğu \e sonradan bu lunduğu bildirilm i!}ti . Eski Kral 
Leopold Gıine) ı\ nıcriliadaki bu )eyahate çıkmak Ü7ere e i pren 
~l'' Retb} < agda> ile Kolombiya'da Bogota hau alanında 

kar)ılandığı :.ırada 

Dien 
savas . 

Bien Fu'da, 
siddetlendi _ .. 

Komünist kuvvetlerin müstahkem mevkii ikiye 
aylfmak maksadiyle bir kıskaç hareketine 

geçtiği bildiriliyor 
"n~dohı Aian>ı 

Haııoı, 2 - Victminh kuvvetle 
ri bugun Dien Bıen Fu nıu:ıtah 
kem me\·kiıne karşı dalgalar ha
linde ) aptık'arı tııarruzdan ev
\ e' mutad'arı hı'ifına top;u a
te;:i açmamı !ardır. Buna ebep 
Vietminh kunellerinın pe!\ kı
sa bir ıamanda Fran~ız • \ "ct
nam ıne\l.ılcrinın te' hr~u:erıne 
kadar vaı mış ohnaıarı.i.r. 

Taarruı kuzey i:ıtı1'aııı~tindc 
ba;:'amış, aat 22 u'arı.ıt•a do3u 
'e batı kesım erine ele intik:ıl et 
ınbtir. Vıetnum kun eıl eri mü:> 
tahkenı mevkiin 4 ki'ometre gü
neyinde bulunan i abe le ı;.tinad 
nokta ının kuzey ucuna da ta
arruz ctmek•cdrı. Fran.sıı kuman 
dan'ığına men up bir . özeüniın 
bildırdığıne göre. taaJTuz başla 
dıktan pek az onra, SJ\'aw!.;tr. 
mC\·zi'erde e' bombaları \'e ~un 
gü'erle cere) an rtnıey~ bar;':ımı~ 
ur. Mlbtahkenı me\ kıin. biri ku 
zeydc, biri rl<>ğııda. b•ri batıda 
ve biri de İ abc le dayanak nok
ta~ında o'mak üzere dört ke i
minde ı;ok şiddet:i a\·a~ıar cere
yan cıınrktcclir. Ge('e Yarı ına 

dogru, milstahk<'nı mcvkıine p.ı-

raşülle yapılan yaı-dımlar için 
bayati bir önemi haiı olan bna 
alanının ;eri ka 1an kısmını mıi· 
dataa eden mevzi'er ara.,ına düş 
ınan kuv\'etlerınin sızmış o:duğu 
mü~ahade edi!mi~tir. 
Bu~üıı .. abahın saat iki inde Vi 

etmin kun-etleri :ittikçe artan 
:}İddetle yeni dalga!ar halinde İ· 
kinci blr taarruza ge~·mi, bu
:unnıaktaydı'ar. Dü~manın ihti
yat kU\ vetıeri de ava.a urdü-
ğü zannedi'mektedir. Vietmin 
bir ikleri kU\'\et'ennın bü\Uk 
kısmını doğu \'e batı kesimle;ine 
tek.,if etmi bulunmakta \'e böy 
'ece mustahkcm mevkii iki)·e a· 
)ırmak maksadıy e hır kıskaç 
hareketine teşebbüs etmektedir 
'er. 

Sabah ,aat 2 de doğudaki I•· 
tinad noktalarından biri dü~ma· 
nın e ine geçmi~ \'e beş dak.:.:a 
~onra da batıda b111ı111~n bir is· 
tinad nokta)ı düşmüştür. 

Fran~ız ha\'a kuvvetleri fena 
hava ~artlarına rağmen mü)tah 
kem me"ki mlidafi'erinin imdqdı 
na ko~mak idn el'erinden ı:e'e
ni yapmaktadırlar. 

ı ı Afrika"da on ) arım a:ıırdl 'l'elkik edilen diğPr nıe~ele
bune\' doğu A y:ı'dı. ıatbık P.dı f Yerıe il!?i i olarak be Ba,bakan 
11.'n en Jiötü miisıcmlrkecilik u· -u la\' İ\ rler iiırr·nclc anlaşmı~ 

sı:ıııeıi tatbık ('di\mekte ,e ,\sya l lardır: \ıom ılahları bah~ındc. Cenevre'de çı·n 
t•'Crlibelerinden ıbret alınnıadığı RıT e m l\lıllel'crden ııtom 
ı;oriılmekted r. " hıdrojf'n bombası tf'rriibele H 

Amer·kah 'lcnci bir kölenin tO· rin;n durduıulma,ı • tenmekte indi meselesi 
Fas'la yeni 
Hadiseler oldu runu o an Dr. Bunhl'e, mii tem ı dir. Bır konırol ;,•emi te-i- e-

leke da\alan ıle dünya ~liven- dilınc H k. dar bu tec-ı übe'er Go" ru" su" lecek .. hsoctated rı·r ! 

lığı ara ındakı muna~ebetleri yapılmamalıdır. Dığer taraftan Kazablanka. 2 - Kaıablan~ı 
tahlıl eımış 'lie mucadelenin 1-:n- Ba bak nlar komüni t Cinin ~nadoıu AJanıı yeniden tethi çılerın hücumuna 
donel) a, Cin H.ndi, Fili tin ı:ibı Birle~mh l\l"llet er Tr kilaıına Cene\Te, z _ Yeıkilı bir kav-ı uğraını tır. C~ma ~ec.e::ıi bı: ç~k 
mu temleke bölgelerınde basla- kabu iinü teklif etmektedirler. naktan alımın haberlere rror1" clnayetlerın ıslenmesı \e oldur 
dığını bclirtmiştiı·. Bu uret'c l'zakdo;:tuda i tikTar Ceneue konferan ında Hinrll çi me~e ~e::ebbüsler netices~nde 

Dr. nıı'lhC'e oz,erine öyle de- sağlanmış o1a<-almr. ni me ele ini ınc·elenıek iizere nıahallı makaml:ır sıkı tedbırler 
vam eımıştir: Bu hölgeleroe A HıC'a Tunu•a 'e Fa a hıik- önümlizdeki haftanın ortalarına alrr.ı.lardır. Bugün çok sayıdı 
bJ~\a\an k~p!rdanma .. \'e hulllr· ı uı Yerilnıe~i hu il unda da 1~· dogru ha~ ı\acak o'an ınuzakere r..c.li~ ,., ·~keı· takVı)eleri Kazab 
suzhık'ar bılahare buyuk h.arb: rar rılılıııektedir. leı- sır;ı ıncl~ hu kunfoı ıın a ı-ıL 1 Jaııka~ a ~elmı~lerdiı. Cuma ıec~ 
lere ~ol açını~tır Dunyanın yenı Koııfrran ta •komüniıın teh 1 rak edec·ck ol:ııı dokuz rlcv'etin si üç Avrupalı iıldürillmüş ve di. 
ft!aketlere dusmc~ini önlemekı didi• nıe-eıe~i tir h'r karar su f Hııı .ır:ı ha k;ı ınıl etlerin de ~er ü~·ü de yaralanmıştır. Bun· 
l~:n mu tem~ek~ halkını idare e - retiııe nıe\7ll tekil etnıı:-nı';ıtır.ı 'da,et erlilme::ıi icap edip etme· ların arasında biri 14 diğeri lô 
c!rn 1 derlerın ısvandan zıyade Ba~bakanlar bu ıme elede de diği ıııe ele i hir karara bağlana ya~ında iki de cocuk bulunmli· 
hkılabrı bir ~ol tutmalarını li- bir anla maya varamanıı lardır. I eakıır. Bu doi..uz. memleket un- tadır • 
mld edelım a r\ihal tebliğde 'alnız Başbakan 'ardır: Y.'ran a. 1ngıllere, Anıe- Dün abah Fas şeht'inde bi.ı· 

~ıı ~tt allinııırka'da medeniyetinin tarihten önceki 
t ~lı!'\ıl~Cllk ltalııingborg rn sonraki meden ) etler gıbı yer Bugun bir kişınin kayıdsıztıiı 

rıılıfıınd!e sekız ki- vüzünden sılınmeyece ıne ı:ü\e dı:n) ıı) ı \ e medeni) eti mah,•a 

lar bu nıe e'r ii7.eı·inc\e görilş'e rıka. Ru ,a, Çın, Yietnam Ortak cına~et işlenmiş \'e ilel"İ ı:elen 
rlni izah etlikieri. demokrasi· devlet'eri '"" Yietnıin a)nı k;ı:r yerli memurlardan bıri bir cena 
Ye olan inançlarını be'iıitikle- n:ıkl:ırdan la\ e cdi dı~inc ı:öre, zeclen dönerken atılan kurşunt•r 
ri ve 11ihayı:-t milletlerara. ı ko- Fı-an,ız nıurahbaı heyetinden la al::ır b"r ~ek:lde ) araliln:nı~
münt'l.me. avni zamanda komü· Chatı\'el'in Ru( nı~isleri Baklin tn. 

,,, •l•.,.ku<. •mi• yok. •Ü<Okl»•b li<.o 

~11NLAR.tZlı.ım~gurow~ 
.\\ 

tı Ilı~ 
.~-)~ 

t Ilı_ "lt >'•lly ::> 
-..ı -ıeri 0r: •• 

L' ı..~~ il 1ll 
~ "l ~'le:ı~d~.nı ~• ıc

~~t bete b olçınek 1· 

n'zm alryhtarlığı ve bunun :ıibi ~ :ırdınıcı 1 Grom't'ko ili' ~ aptı~ı 
rnemlekt.tlerin milli '!Ü\·enlik' i .. öı ii m<' sıra ında, Fran·ız de'I' 
rini tehdid pdebilecek dil?l'r bll ge i.' Grom)ko·dan, konfcran:.a 
tiin kll\'\ etlerr karşı olan mu. katı'ıııa ı için Vietmln'in da\ et 
ha tfetll'rln" 

0

fade rtlikleri be- edılıııesinl istl'mısıir 
lirtılıııektl'dir. ' ' 

Suudi Arabistan Ameri- Patlamamı~ mermiden 

l<an yardımı istemiyor üç çocuk yaralandı 

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

~a.:ına basan ve tahta çıkısının 
ikinci yı.di:ınümlinlİ idrak etmek 
te olan Irak kralı ikinci Fa,·-
~ai'ın bu <;ılte bayı·amı için ıı'ıc 
bir hu~usı merasını yapılmamı,. 
tır. Zira ıenç hükümdar Irak 

l' ÇAMLI BAHÇE İÇİNDE 
APARTMAN KATI 

·-
1 O MAYIS 954 paz a rtesi a kşamına k a d a r 

SÜMERBANK'ta açtıracagınız 150 lira lık b ir he

s apla ls tanbu l Göztep e ikinci o rta y o lda ÇAMLI 

BAHÇE içindeki apartma nı n b ir katını k a za na b i

li rs in iz. 

Her 150 lira için b ir iştira k ha kkı v e rilir. 

SÜMERBANK 
Serma}e i: 200.000.000.- T.l .. 

o ., 
İLK KURULUŞ YILINDA 

. 
200.000 L 1 R A İKRAMİYE 

İKİ!\Cİ KE~İDE 

25.000 
LIRALIK PARA iKRAMiYELERi 

10 MAYIS 1954 AKŞAMINA 
KADAR 

EN AZ 100 LIRALIK BiR HESAP AÇTIRINl2 

. 

- ~. M.r-

H ER 100 LiRAY A 

BiR KUR'A XUMARASI 

ISTANBUL BANKASI 
GALATA, BEYOG LU, S ÜTLÜCE 

.r· 

TüRK TiCARET BANKASI 

400 Al TIN 
PARA İKRA~iİYELERİ 

Çeki 1 i ~ 29 Mayıs 

5 ~ı~ıs aknamına '!.adar 150 liralık 
h esap aı;lınrsanız 

.Bu çekıli1e htiraı. l'decegıni7. gıbi müteal.ip a~ laı a 
ait le~ıdtlel'de 

f Jtad ıkö)dtli.I ) 

1 İKRAMİYE APARTMANI J 

dairtleriııden birine de ahip olablliı ınlt. 

.. . 
TURK TiCARET BANKASI 

mlştır. le yapı'an hizmet1erde:ı dcı.:ıyı 

Irak hakına kar5ı duy'iuğıı hay
ranlığı belirtmi tir. Kral me~•
jında, fe:aket sun·erınde !rakın 

yardımına koşmu olan dost meın 
lehet~el'e de le~ekkür elmi~tır. 

Kral Fay~aı bu saba:, radyo i
le milletine hilabederek )'.J ba!· 
kını esnasında halkın bö;teı·dıği 
soğukkanlılık ve Bağdat'ı'l ıı:ur
tnılması hususunda e!J• r!ı~ı i· 

ı.~ ~r ııısba'karıar: O· 
tı~~ ~ ,.., etıne . 
~ Ilı q~ "4J.Sber ' ı;eçı-

!ere demokrasilerde yer yok 
tur. Seçime karşı gö trrere
ğımiz ilgi nf' kadar kuvvet- · 
li olur a. dC\ lcumizin kaderi 
de o kadar a,:lam temeller 
üzerine oturtulmu denıck
tır. .söz. f kir. \lcdan hUı-rl
:> cllerınden hah ed yor, hü
kumetleri d led ğımiz "İbi 
tenkid etmeği bır hak tanı
~ or ak, bunun .. eı ektird"ği 
vazife~ 1 de gozönünden u
zak tutmama ıyızdır. 

yet rejimi ile demokrasinin 
Balkan ve bazı Arap memle
ketler ne nıah,u~ bir demok
rasi olmadığını hpat etıni! ve 
nıenıleketimiu olan itimadı 
antırmı ıır. Biz. ~imdi, bıı
gUn yine sandık ba ına ko,:-a· 
cak ve oylarımızı vekar Ye 
eidrlıyelle \"ereceğiz. 

Kahirl', :! (A.A.) - Suudi .A.. 
ıab tan btiyiikelc;iliğine ıııen,up 
hır .... özcii. Suudi Arabi taıı'ın 
Birle,ik Amerıka'dan yardım ta 
i€b etmediğini ve böyle bir ni· 
: eli bulunınadığınt ı;öylemıştir. 

Osl<'nd, Be·~·ika 2 (ANKA) - topraklarının maruz b111urdu:u 
Kenar mııha"cde e-ki bir mü- el felaketi miınasebe!iy:e daha 
hinıııt sandığı üzerınd~ oynı)an önce haLirlanm~ ola:ı pro:ra
çot•ııklardan ü~·il, bir mcrınının mı!1 tatbik cdi!memcs!nı emret-

patlama ı ile )&ra'anmı5h~ ı• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ya~ında bulunan çocuklardan hl 
rinin karnından ame iyat cdıl
nıe ine 1arurcı olmustur. Diller 
bir çocuk da ~:ı~ e'inln iki par
magını kaybetmıştir. Üçilncü i· 
.e bacağından anır surette )ara 
lanmıştır. 

~ ~ ltiin1~1Yet :~Je.! 
~,~ttd tı "'Cildi ~~l •• an 
,, '.i. \' değer . ıınıye. 
~ >ı ~andas Ustunc\e 

4 ~,~ ~ . seçını gU-
1 'il ""daıı llos:erırs 
, e ı. _ tor ıııı.ıı 8 • e, va 
\ ıt·-o)\ı a, lıat esını din-t ~~~ oy il tler ıta V• nıen 
i(,~t ~ llıııı Ya:e, kendisi
~ bır UUanab (ı.ı inanışı. 

il) 11.,. tıııantt eceğt nııı
tr \' •orsuııa 8i)':ınazsa, 

tı .. -· 'tt:ı hlnıı şı~ l:idef. 
- ~~\J ·• vıedanıne1 
~ ........ _,.,~l' 
)~~'a; 

~~ 

Tal'ı b'r ma) ıs pazarını 
kırlarda. me relerde neşe i
çinde geçirmek iızc:"c yola 
çıkmadan önce. kayıılı oldu
ğumuz sandık başına gidip 
'ıcdanımızın esını kapa•ı 
kutuya atmayı ihmal ctmi;rr 
hm. Bu ~es ne kadar ı::Ur o
lursa, milletımlzın talihi de 
• kadar parhık olacaktır.• 

YENi ISTANBUL 

·ta~ ~•ctı 
t ) lııı.ı-)~1lor: Habip Erlıp • 1 öı t.hart ~f'-

\.~ ~ '«1 )·a 
v.""ttl ~rlt~~r. r!Jr'~llllız ilk (İm gıinu mü na rbetble dl· 

C::EÇİH 
Gü1'·ü 

öı " ıaıtt· \-: Olille- > or ki: 
~ G ~e~rlıIDn'~e, Y~n· ·Biz geçen sefmlcrdt'. hal 

~t ~•Ya derece .'erdığ· kın her tabaka ında glirdü-
~0:lt et P~tla)t sıııb~ bu. ~umuz. ciddi) et "c vckarı bir 

"ı; ~ ~(. llıı~u. ~ ır şc. ~ok demokrat geçinen mem· 
'-~ •-.ıııı o ae l icr la- leketlerde görmedik. 'l'urk 
t ~ •e(1 a, ıı ;bnıl.erc ka. milletin=n cumhuri) et \ e dC'-
~ ı eıleıı.ı~ buı etı Yilzde ırnokrası}e ne kadar su amış 
ı lttbı~ 1 ll'ıllle~

11$tu, Bu olduğunu an anıak iç n o \8· 

'-~ b·t?-ti ılırllt 8Yarında kitki eçinı intibalarını ha-
~ ~1 ltz~~iııııe~iisbetıdir. tırlamak kafidir. ~ltı ası o 
1 t il ile k n de ısı- }akın bır zaman sult:ınlaT ı-
~~ ~~ttad;ı ~~$ılanına. darc inde \Cya erbe tly tah 
'\'.. bl ~ 01ııı S h l r Sebep el 1 <'den ka) ıtlar ahında ) a 
~ı111ıl ıı "ata kanaati Şı)an bır memlc.ketın otuz 

t d 'f~1ttrıer ndas san- ~ene ~ bı kı a b r zaman ıç n 
~ \ 1-t. ts·ııi 1

' :ıtıilU 'te de hakıki demokrası\ ı benım 
,.~' d~llı Yerine ıe.. semış oması hayranlıkla. şiık 

teıı d ran ve tak<'ırle karşılanacak 
~a ~· e bına mı b p Md cdir. 

d,rl't d Ru h.ıl er aı tık bU•Un dDn 
l1~l1nt'~ ) ~a Turkı)edek cumhuri-

Yalnız. hak değil. ayni za. 
manda biz"m için bir vazife 
olan bu seçimden de mem'e
kete ba)ırlar gelmesini u 
TUrk milletine saadet'er ve 
vekillerine mu,affakl) etler 
getirmesini dıleriz.1 

HÜRRiYET 

IKİ:liC I POLİTİK 
twrtR A ~nnz 

Sii k ı ü Ka~·a yazıyor: 

'14 maHs 1950 de TUrk 
seçıııcnler.i, O) lariy'e, ikti
darın hiç bir partinin ve hiç 
bir şah ın inhi~arında olma
dığını i pat etmi~ti. 

Bugünlın ;;eçmenlerl de, 
dört ) ılın i~lerini. icraatını. 
e erll'riy'e ve e~er iz kleri~·le 
gördliler. iş bavında hükume 
t• ve hükiımet adam'arını 
tanıdılar .. Medıhlerinl ve 1eın 
!erini i ltiler, '!azetelı:-rdeki 
tenkld eri 'e takdirleri oku
dular. 

M ıtinglerde. toplantılarda 
Ö) !enen söıle.:-i, radyo'ardan 

\eriten nuıukları dinlediler. 
Son Uç "iinUn huzur ve sü
kürıeti ıçindt' bunların mu
hakeme ve mukayesesi ya. 
pı'acak \ e ~andık başına ol
;:u n b r kanaatle '!idilecek n 
herke" \•icdanının emrine gö 
ı c oyunu \Crecekt'r. 

Mılle tin :;ü\·enini layık gör 
dliğu 'e oyunu ·verdiği parti
lerden \"e mil'etvekillerinden 
hayırlı \ c isabetli i~ler bek
lemek hakkımız 'e bacarı]a. 
rını dılemek \az"fl"mizdir. • 

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

Sözcü, Suudi Arabi tan hüku· 
metinin Arab birliğinin karar-
1:-rına a\kırı 'e rab de\•lelleri
r.ın hlık.iimranlık haklarmı ih!U 
eclebileeek herhangı bir teklifi 
rcdde<ıeeeğini bildırm1-tir. 

Bu akşamdan itibaren 

___ , , 
ATLAS Sinema sında 3 FiLM 

Müsabakasının 3. cü Filmi 

I N T J K A M Y O L u 
C\'Y.~~Gf<~A~CE VALi.EY) Renkli - i\Ietro Go'd\\~n filmi 

Artistleri: BURT LANCASTER - SALL Y FOREST -

ROBERT WALKER 

l>İKK\'I': Pazar ı:ünfi matine!er saat 17 de ba la~acaktır. 

HOS MEMO - Bu tefrikanın e n acıklı anı ! ! 

Ankara' da her nev' i Banka i,leriniı: ıçın 

MUHABANK 
Emrinizdedir. 

iŞTE EMNtYET VE SÜR'AT. 

ı Her ay ı;ekılen zen;ın ikra mb e ke~idelerine, po~ta ilcreti Banka) a alt olarak post~ il • 
ı.;o lira ı;ondermekle dahil olabilirsiniz.) 
:\IUHAB.\:\K, \atili\ hiımetinin anlı 'l'urk Ordusu safl•rın da ki kt~mını tamamlann F.-:T\t 
:'.ll'f' Hılrı ı·ni~ kurdukları Ban":.a'dır. 

ANKARA 

-
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D. P. 508 
-- - • ------ V .\T~N 

ekili Çıl<ar•vorl 
~ Kocaeli'de JJallkesir'de "' 

Balıkesir, 2 (Telefonla) 
Şchrımiıdc seçimler buyuk bır 
sukunct içinde yapılmıştır. ~le\' 

cut 1186 sandıktan 1114. ünün 
tasnırı ~ apılmıstır. Buna &öre 
parıilerın aldığı oy miktarı şu· 
dur: 

D. P. 130079 
C. H. P. 71861 
C. M P 6121 

Tasnif neticcsı henuı belli ol 
ma)an 172 sandığın seçim ka· 
derını de~iştirmesine ımkiın yok 
tur. Buna iöre D. P. kat'i bir 
~ekıldc seçimi kaz.anmıştır. 

Bur,a'da 

hınit, 2 (Te!efon'a) - Bugün 
Kocaelide yapılan seçimi D. P. 
adayları ıam liste halınde k:ızaıı 
mışlardır. O) mi:-tan udur: 

D P. 85000 
C. H. P. 33000 
c. l\1, 1'. 1200 

Ama yada 

.__ _____ .. ----·-----

Bur a. (Telefonla) - Seçim· 
ıer sükünet i~inde gcçmiştır. Sa 
at 24 de alınan ~ ekünlar şöyle
dir: 

Amasya 2 <Hususi> - Gtce 
yarısından sonraki tasnif neti 
cesine göre. Amasya, Mcrzıfon, 
Giımüşhacıköy ve Taşova i çe· 
leri dah 1 mil'etveklli seçimin 
de Demokrat Parti 14850 oy 
farkı ile ılerıdedir .. \masyanın 
12. Merz.lfonun 12 \'e Taşo\·anın 
da 8 köyünden henüz neticeler ;ı!ınmamış olmakla beraber, bu ı · . . ı.ıııJ ~ 
ralardan geleC"ek oy miktarı se lslanlıuldaki Teknik Onhersitenin :\Urdunda kalan 450 talebeden uç .} ıiıü seçim ba' 1.ıe)t 
çime tesir edemiytcektır. Bu dirler. Bunlar tlün okul iinündeki sandığa o~ lannı atmak için kuyruk yapmı§lardır· 

D P. 
C. H. P, 
C. :ıı. P. 

112608 
~4140 

11982 

itıbarla seçimi ~ehrimizde De araı.ındaki i~tirak nisbeti .}Üzde .}Üıe yakındır. 

.. 
Genç ihti}ar herkes. 

rna 1 l fodde) 
den \atandaşlar sabahın saatse
kizinden itibaren sokakları dol· 
durnıu tu.ı> 

·Dıin gere C.H.P. merkezi do· 
lup taslı. Genel l\lerkez arı ko· 
uııı gibi i liyor. Yatanda~lar ~a
baha !,.adar buradan ııyrılmadı· 

lar.• 
nir başka baslıkta ela şöyle 

denili)or: . 
•Rurdur Ynli i kiiy k(i · dola. 

ıarak O. P. listesi dağıtlı.ıı 
• eçime hangi şartlar :ııtında 

girildi?• 
Neticeler: 

D.P. nin ezici bir şekilde e· 
çimi kn1anm15 olması, gerek 

Gerek merkez kazada 'e ge· 
rcksc ilçe ,.e baı:ı köy sandıkla· 
rının neticesi alınmamış olm:ık· 
ın beraber yukarıdaki rakkam D. 
P."nin kat'i olarak \'ila~·etimizde 
seçimleri kazandı~ını :;östermek 
tedır. i tırak nispeti bazı i1çe· 
'erde yüzde 90'! aşmıştır. Vıla· 
~ette ~ Uzde s:nn il!itlindedir. 

Er111rum'da 
Erzurum, 2 (Telefonla) - Sa 

at 24'de alınan neticelere :öre 
431 sandığın tasnifi ~·apılmıs \'e 

D. P. 3936~ 
C. H. P. 19672 
C. ~1. P. 7045 

oy a'mışlardır. 
Tasnif cdilır.emiş olan daha 

'iOO sandık vardır. 
Kırklareli"dt 

Kırklareli, 2 <Telefonla) 
Tasnıfin kat'i neticesi ı:udur: 

D. P. 53991 
C, H. P. 30380 

mokrat Parn kazan ınış bulun
maktadır. 

.\fyon'da 
Afyon. 2 (Hususi) - Af.} on· 

da seçim son derece çekişmeli 
geçmektedir. Merkezde C. H. P . 
\ e C. M. P. nin ileride olmasına 
mukabil, köylerden ~elen oy ar 
netice.} i değiştirmeye başlamı~. 
D. P. ileri geçmiştir. 

D. P. listesinde bu'unan Rıza 
Çerçel Afyonda en ç<'k oy alan 
ada.}dır. C. M. P. ye C. ll: P: lis 
telel'İne reY verenlerden bir kıs 
mı Rıza Çcn;cli oy pusulalarına 
almıf ardır. :-;eticenin yüzde 60 
civarında D. P. :ehine tecelli e· 
cleC"eği :ınlaşılmakıadır. 30'> san 
dığın tasnifinden ~u rakkamlar 
elde edilmi~tir: 

n. P. 54000 
C. il. P. 28900 
C. l\1. P. 16800 

Tasnife devam edilmektedir. 

\ Yabancılann seçim 
1 Hakkında 
Görüşleri 

ehrımizde 'e gerekse memle
kette memnuniyet uyandırnulj· 
tır. Şehrimiz D.P. İl merkezinde 
adeta bir ha} ram ha\"ası esmekte 
'c 'atandaşlnr akın akın parti 
merkezini zi) aret ederek tebri-
J;Atta bulunmaktadırlar. rna 1 1 incide) <Bası 1 incide) 

Saat 04.30 da alınan nelicele· oy kazanmışlardır. ı ediyorlardı. O sırada yantarın:ı 

1 Partilerin 
İstanbul' daki 
Oy durumu 

re gort illerin l"azi}eli ~oyledlr: Emınonünde 173 sandık tama \·aklaşan \'e ,azetemiz muhabir 
nilcrik Ckal'i nelktl. D.P. men tasnif edilmiş; D.P. 27.227; ferinden olan eski bir talebelc:· 

35116. C.11.P. 2664i, müı.takil C.H.P. 14.415 oy almısıardır. rı e: 
1933. nesiktaşta, geç vakit karlar. «Bu manzaranın karşbında he 

Bayar, Menderes ve . 
lnönü sıra bekledi 

<Bası 1 iııcide) 
lunmaktadır. Bu ana kad:ır ge· 
:en haberler, iktidar 3da~ 'ıırınıa 
blıyUk mesafelerle önd,, o'duk· 
!arını gostermektedır. 1:>54 se· 
(;imlerinde 1950 nln hissi ha\'ası 
hakim bu'unmamasma ra~mı:n 
bil~ ilk bir ekserlyctın l'lemokrat 
Parti icraatmı gôrerek hu s:ıfla 
bu:undu~unu gostermeqi itiba
riyle çok dikkate şayandır. 

Bul'(iln saat 10 sıra. ırında Is· 
met İnönU yanında ıın:ıt'.SJ, eşı 
ve kızı olduğu halde Ç.ınk:ı~·ada· 
ki sandığa gelmiş \'C oy'unu kul· 
'anmıştır. f nönii c:ok neş"e'i '.dı. 

Celal Bayar Ye Menderes Çan· 
kayadaki oy sandığına saat 11.30 
sıralarında ge!diler. Celıil Bayar 
papyon kravat takmıştı, .Mende· 
res ııçıkrenk bir elbısc giviyor
du. İkisi de çok ne~eli idi. Ka
labalık olduğu için ırava gire· 
rek bir mildrlet bekledı'cr \'e 
oy'annı kullanarak ayrı dılar. 

Başbakan Adnan Menderes sa 
bahtan itibaren Başbakanlıkta 
seçim neticelerini takip etmış· 
tir. Saat 21.30 da Cumhurbac'ca
nı Ce'iıl Bayar dn Ba~b:ıkanlığa 
eelmış \'e bir müddet mcşgu. o.· 
muştur. 

Şehrimizde seçim'eri takip e-

"' Sandık ı.unılu üyeltri güııtşten korunmanın çıırrdesi~ 
.kağıdından şapka gi.)nıekıc bu1mu~1a 1 

• ~ 
den yabancı muhabir'cr s~im· saat başında ,·e~~r,ıd 
!erin bll)ilk bir silkün ve şuur bU~ük bir aiaka ılııf~e 
lçınde geçtiğini ~öylemekte, A· du. Muhalefet ın_a g6:.6' 
mcriırnda dahi bu kadar hAdlse· 22 ~e kadar nikblllrde P'..: 
sız se;im görmediklerini i'.A\'e et du. Birçok \'ilii>"etıe,9rdJ' 
ıııcktedirler. tarını ıddıa ediyor ıır• 

Seçim nctice'crine ka~ı hal- ı gece yarısından so ııı•~ 
kın alfıka..,ı çok biıyüktil. Rad· taayyUn etlıkçe bU 
yonun saat beşten itibaren her eser kalmıımıstı· 

•ra nifleri deum ctlenler 97 sandıklan 33'ü tasnif edilmiş· \ rr·an duvınamak ıniımkii11 dı· 
Bolu O.P. 5809~. C.11.P. 20366, I tir D.P. 76M; C.H.P. 3711; C.:\l.P. ğil. dediler. •Bizce Türkiyedet 

c.11.P. 3822, C.lresun D.P. 32-13S. 11924 oya sahıp olmuş'ardır b::şıırılan inkılapların belki '1-· ı 
C.H.P. 1583. İımlr D.P. 187lG2, 1 Saat l'e kadar diğer ilçe'erdcn en bilyüğü budur. O uz. batı; 
c H.P. 117684, Kaı D.P. 310!)0, alınan netice1er şöy edir: kırk yıl evvelki Tilrkiyeyi ,.,. 
C.11.P. ,uooo. Ktıtah~a Tl P. G3593 E) tipte 26.336 ,.eçmen oyunu Thrk kadınının o zamanki mev·: 
C.11.P. 27614. C.M.P. 10.:;l:>, i\Iar- . .. . , . . kullanmı : Bun'ard:.n 17.416'sı kiıni hatırlayan hizler için, ka·' 
din D.P. 37000, C.ll.l'. 290GO, Dunl..'U eçırnlcrde "~ unu kullanmak ıçın çoı-uğu ile beıaber n.P. ~c: 5306 sı CHP. ye: 2640'1 c1.• h erkekli. gene: ve vaşlı, zen· 
llilğdc D.P. 3i7Gô. c.ıı.r. 2<ıs::ı. andık ba ına gelen kaclın hlr seçmen ' C ~1 P. ye: 144'ii T.K P. :-e: 29'u ı:in ve fakir vatandaşların san 
T.K.P. 8673. has l>.P. 61569, C. Agrı \erm tir. Ağndan sonra lzm rde de bu)uk bır sukün \'C l ı çl partısine: 1:5.ı miı takil li· a·ı. ba ına gelıp l>t1 \eknr ve ('Jn 

H.P. 48502. C. 1.P. :ıoo, Tekir· Aydın ve Balıke ırde de ta . olgunluk ha\ a 1 içinde cereyan dıı} ata oy \'ermi-'erdir. 786 cç n yet ic:hde O\' \ermelerini ~ö:· 
dağ I>.P. 41418, C'.!J.r. 33724. nıf sona erm ş, bu iıç \ ilayette e•ti. Ha'k sabahın erken aatle '}}en karma 'i tt yapmı~·ardı... ıo.ck bilemezsiniz ı e kadar s~· 
\an D.P. 25531, <'.11.I'. U3GO, Demokrat Partı tam Jisle ola· !'İnden itıbaren bııçok sandık- Kadıköyde, 110 andıktan 99'u \ nç \Cr cidir .... 
\"ozgat D.P. 30i8G. <'.11.P. 1:;:>!1!, rak kazanmıştır. ıarın onundc bır izdıhanı nıan ta nif cdı'miş; D.P. 17 502, C il. Yııbant·ı gaLetedler 
Af)onkarnhi nr D.P. '!40110. ('.il. Şehrımızde tasnıf de\ am et· zarası arzcder şekılde toplan· P. 7702. C.:\f.P 1151 oy almı~!Jr· Seı;imlerı takıt> için nıemlel:c 
P. 11000, Kırşehir ll.1'. i'?•hl, C. mekte. C. H. P. lilerın kendile nuştı. Tasn•flerin sonuna kadar dır tımize gelm ş ohın yabancı ~a· 
H.P. 5800, C'.nı.I'. iDOO, iU:ılatya rıni bilhassa kunetlı hissettik bu alaka böylece cle\·am etti. 8dalu!'da 15 sandıkta yapı:a11 z.•teciler ı;ok müspet intıbalar :! ı 
<5i6 sanrlığa göre) C.11 r. iOS:6. leri Çankaya ilçesinde D. P. >lalüller Ye yüz yaşını geçm·ş tasnıf neticesinde 3193 n P: ciınınişlerdir. Bunlardan birü;i: 
O.P. 58505. Orılıı D.P. 5CUOll. C. 3116, C. H. P. 1810 oy a_lnu~ ihtiyarlar ) akınlarının ) ardım 1_172 C H.;.: ; 76 C.;\l.P. \'e 30 T. uSec:imlerı11• cereyanındaki ol· l 
11.P. 43000, eyhan D.P. 32266, bulunmaktadır. Altındağ ıl/;e· ıariylc sandık başına geldiler. K.P oy a mıs ardır. gunluk. be.,ı son derece m:ı - ı 
C.11.P. 31911, Sinop c.ıı P. 1J00 sinde de Demokrat Parti çok Şehrimizdeki Amerıkalı mUsa- Y:ılo\'ada 44 andıktan alınan 1 teha sis e ti. Bu anrak a~ırlık dP 
ilerde. ileridt'dir. hit"er bu manzaranın en ileri netice er şöyledir. D.P 5676. C. n·okrasilercle böyledır. • 

Birçok \llii)etıcrimizllrki ta<:- Gece yarısından sonra alınan demokrasiler için bile nıpta e H.P 3367, C.M.P 911, T.K.P 56. Gene seçimleri h:kip için ge· 
nif 3 iınrü ba ki) ı makine~ e .. er neticelere göre seçimi Demok· dilecek bir şey olduğunu söyle Sarıyer: (43 sandık) D P 8250, le,, Amerikalı bir siya~ı bilgilr;-
diğimiz :zamana kadar deHıın et· rat Partinin kahir bir ekserı~ et· mekte b rle5iyorlardı. Gece ya C.H.P 4475. C.;\l.P 1200 Be~ko· ıırofe ör!i de: 
tfğine göre eçlmlerin netlce:.i le kaıandığı anlaşılmaktadır. rısına kadar )'apı'an tasn ner. zun 62 sandığının da ta nifi bit· .seçimlerin ,·apılışıodaki o1· 
ancak bugun ııkşama loğnı bel- C H.P. Malatya, Kars \'C ı. den anlaşıldığına göre Dcınok mi ve şu netice a'ınmıştır: ~l•nluk ve seçim sisteminiz b;· 
11 olabilecektir. nopta kcndısini Umitli görmek· rat Partı iım·rde ezici bir ço· D.P 11.422, C.H.P 3462, C.~t.P z m için ders te~kil edebilir. de 

Elimizdeki neticelere gör<', n. tedir. C.M.P· de )alnız Kır5ehir- ğunhık sağlamıştır.' Bu ÇC\Te 14~8_. T.K_P. _23; mıı:ur. I 
P. 541 millthekilliğlni:ı 50 ini den umıtlıdır. !erde gecenin "CÇ \akline rar: O'.'i D.\KİKA . .. , , .. 
elde etmi bulunmaktadır. ( '.il. Saat birde a ınan rakamlar .. • Alınan en son habere go. M.P _25174 oy a.mıs ardır. Hen uz l 
P. nln Kars. aıatya ve , inoıı· bunu teyit etmektedir. :r.talaty1· men ba}Tam yapılmakta. otc\ re. şehrimizde _1739 sandık· ı la~ıf ~:apı'mamıs 438 .sand,ığm1 
tan elde etti~! milletvekili sa) 

151 
da Demokrat Parti 21092, C.H.P. biıs'erle marşlar sôylencrek .c tan 1301 'nin ta:.nıfi yapıl mı ve netıce uzerlnde bir tesıri o.a:nı 

28
, c.ıu.P. nin Kırşelıiı~dcn ka- 29650, Karsta D.P. 7586, C.11.P. bir içinde dolaşılmakıadır. n P. 265.127, C.H.P. 104232, C. yacağı anla ılmaktadır 

•anm:ı ı mtıhtenıel ola:ı millet· 10986, C.M P. 1607, S nopta O P. 1 '· ~ 9311 :-.erimin ger ukit alınan ve ta ııiri henıiı tamamlanmamış ~andıJ.;Jar hariç neticesi şöy. 
vekilliği 5 tir. nu \'aıiyete ~tire 10179. c.ıı P. 13472, <.;.M.P. 1 ' ~ 
n .P. nti}uk . lillet :'.\lcl'lislıııleki oy almıslardır. . ledir : 
andalyalnrın yüzde 92 ini alını Gece yarısından sonra kendı· Vilayetler 
bulunmaktadır. Ancak l\talaty11. siyle görilşen nazetccilcrc Kasım 1 
da O.P. öne geçtiği takdirrle C. Gü'ek. •Simdllik hiç bir şey bel· I 
H.P. nin ıındalya sayı ı 16 ya ı li değil, radyo~a b~k!"ayın,. bir: 
dıisecek , .e bö) lece nisbct ) üz· çok yer' erde ü~!t!ı} ıı. N~tıcey~ 
de 94 e kadar ) uk elecektu. Hu beklemek daha l} ı olacak.• de 
neticeler giı teri) or lıi halk. C. mıstir. .,,, ~ .A 
H.P. ye 19j0 deki kadar dııhi ı. Sam unda 
tibar etmemektedir. A-:ıa muh:ı· Sam un 2 (Kemal Aydar bil 
ıeret parti inin gerek eçlm kam d nyor) - Seçimler bilyük bir 
panynsı ırasındaki ''e gerek r sukünet ve alaka içinde geçti. 
daha ewe1ı..; hareket tanının Biltun v 18.yet çevresinde oya 
lehte rlcğil. bll:ıkis alı·~ htc bir iştirak nısbeti yUzde sekseni 
hava uyandırdığı :ırtık bu netice buldu. 
ile de anlaşılmı tır. Partilerin. seçmen kütükleri 

Ankara, 2 - Bu saate kadar ve oy pusulaları üzerindeki u
ge en haberler Demokrat Par !ak tefek Wraıları hariç her 
un n ileride olduğunu göster· hangi bir hadise o'madı. 
mektedir. !)ımdıye kadar C. H. Gece yarısına kadar :ılınan 
r. mahfilleri Dıyarbakır. Niğde. neticeler ~eçimi Samsunda De 
51,·as. MaTaS \'e Trabzondan mokrat Partinin ebemmiyetli 
kat'l}Cn kazandıklannı. Malat· bir farkla ..,e tam liste balinde 
va. Mard n, Adana , c Gazian· kazandığını göstermektedir. Tas 
tepte i eri olduklarını ve Anka niCin sabaha kadar. hatli yarın 
rada muhtemc en kazanacakla· da devam edeceği anlıışılmakta 
rını soy\emckledırler. dır. Tasnifi ikmal edilmemiş \ 

Rad} onun saat 17 den itiba· oyiann ncticeyı değıştıTmiyecc 
b' ği de muhakkak sayılmaktadır. 

ren '\Crdi]ı ha~erler büyUk ır Neticeler ahnm:ığa ,.e D. P. 
c kkatl takıp olunmakt,.3dır. nin seçimi kazandığı an asılmaya j 
Demokrat ~art 1 l~r umu.~ı ne_: başlandığı andan itibaren Sam 
tıcelerden zıyadc lnönünun 't.a sunlu Demokrat Partililer gece 
?ay bulu~du~ An~a~a ~e 1 ta ı )'arısından sonra davul. zurna 
.atya netı~el~ınl a.aka ıle ta- ile şenlikler yapmakta ve ha· 
kıp etmektedır1er. . . vaiC'şeklerle zaferi kutlamakta 

Ankara. İstanbul. Izmir gıbl dırlar. 
v ayetlerde karma listenin çok Saat 8 den itibaren Samsunun 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu civar köyterinde b'r müddet 
it'barla ·bu merkezlerde tasnif dolaştım. Çatalarmut köyilnde 
geç vakitlere kadar sUrec:ektir. saat 8 de başlıyan oy verme 

l\leşhur Senırkenl'te D P. saat 11 de ikmal edilmiş bulu· 
3850 oy atmış. muhalefet tek nuyordu. 216 seçmenin 195 i 
oy alamamıştır. Ccla' Bavarın oyunu kullanmıştı. Tekeköyde 
doğum yeri olan Umurbeyde oy kullanma saat 12 ye kadar 
2250 seçmenin hepsi Demokrat bitmişti. Merkez ilçede halk 
Partiye oyunu vermiştir. oyunu kullanmakta acele etmic 

Ankarada tasnifin 11\ı: netice ve öğiC)'e kadar bütün oylar 
ı· Ayasın b"r köyfinde a'ınmış ktıllanılmıştı. Samsun bu seçim 
tır Bu köyde D. P. 87, C. H. P. lere bütün manasiyle alaka gös 
12 C.M P 12, TK,P, 4 oy termiştir. 
!mı tardır. 1ımirde 
Vılayet olarak ilk neticeyi İzmir 2 (Hususi) - Seçimler 

Afyonkarahisar 
Ağrı • 
Amasya 
Ankara 
Anlal)a 
Aydın 

Balıkeııir 
Bılecik 
Bolu 
Bursa 
Çanakka'e 
Çankırı 
Çoruh 
Denizli 
Edirne 
Elazığ 
Enurum 
Eskisehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gumllşhane 
Hatay 
İçel 
lstanbul 
lzmir 
I parta 
Kars 
Ka,,ıamonu 

Kayseri 
Kırklareii 
Kır~ehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
~ıaıat~a 
~lanisa 

l\Iaraş 

:ıtuğla 
Ordu 
füze 
5amsun 
~eyhan 

C::ino? 
Sı\'as 

Tekir<iağ 
Tokat 
Trabzon 
Urfa 
Yozgat 
Zonguldak 

n. P. 

54000 
38540 
12548 
87487 
42068 

151898 
29378 
27688 
89628 
58509 
28348 

9456 
60547 
36018 
20253 
35364 
72774 
33195 
23352 

8362 
64394 
14623 

161325 
134420 
26859 

7586 
61345 
37312 
34000 

2449 
85000 
8.\712 
63593 
21092 

117541 
26018 
42418 
58330 

68514 
18864 
10192 
52030 
61418 
43681 
55687 
34204 
18394 
75910 

c.n.r. 

28000 
11736 

8500 
60777 
15268 

79362 
21435 

9990 
42947 
32601 
15542 

7211 
45755 
18879 
19025 
19672 
28360 
2546j 
11722 
6449 

39598 
7292 

80355 
82923 

9350 
10986 
31295 
16892 
18000 

2331 
33000 
48913 
27601 
29650 
:l6433 
18245 
27844 
27844 

42211 
15963 
13472 
39065 
33724 
39640 
37185 

2239 
10454 
27662 

c.:n.r: 

16800 

350 
6424 

6216 

1545 
8125 
3204 
6451 

7045 
9575 

18937 

1607 
9703 

6409 
12000 
12062 
10512 

3228 

2096 
583 

93.U 

4921 

T:K:P: 

2402 
6058 

431 

1279 

!?33 
913 

!!!!84 

1860 

205 

)liıstakll N ot 

802 

5j000 rey farkla D. 
Parti kazandı 

300 

96-l 

D. Parti kazandı 

86 

205 

İnonü, e iyle birlikte oy'unu ı.u llanmal.. irin kunuı<a •iı"miq fil rasını b 
eı.:ıu'°' 

~ • 6 .. .. • 

Milli serbest güreş 1 Secimlerde bıt~ 
Takımımız teshil ı hidiseler oJd~.~t 
Ed 'ıld'ı l rııfıflııe <Başı ı incide) ile arkadaşları ıa cslı' > 

takma me.se:esinden çıkan kav· la yaralanmıstırİ ~,ııı, 
Japonyada yapı'an Dünya Ser- nada bir ki~ı yara!anmıştır. Yol· ta rapor \'erilıD ş;çl ııı' 

best Gilres Şampiyonasında me:n gat'ın Boğazlıyan l'çesinde b•r kında takibata !ııı·ııf: ı 
ltketimiz:i tcmsll edecek Serbest C.H.P. 1i bir Demokrat Partiliyi SiLi\ ıt.f· c 
Güreş )lı il Takımı dUn akşam dö\•mü"tıir. Gene Boğaz:ıyanda Silivride de C~ 1) f' ı 
Spor ve Sergi Sarayında ) apılan C.H.P. liler Demokrat Partili bir dlasına göre ba:011~ı.1~J 
kar ılaşma'ar sonunda §U ;:;ekil· muhtarı döverek yaralamışlar- ıalarına işaret ııçe 11'·,, 
de tespit edilmiştir. dır. 1 dan başka D.P:r,oti 1 11 !" 

52 kilo: Hüseyin Akb:ıs 'An· Maraşta bilinmeyen bir sebep. met Kem.al Sıa~ııfl~d~ 
met Bilek) e çıkan kavga sonunda iki kişi C. H. P. ıııer t btl ııf!I 
~7 . kilo: .)lustafa Dl{:ı~t.ıı.lı. birbirlerine tabanca çekmişler ğa müracaatta 51'1'-rıl ~ 

(Kadır. Ergın). . 1 \'e biri yara'anmıştır. Ağır yara· Ahmet Kenıııl tte 
62 kılo: Bayı·aın Şıt. (JI;ı,·r·ıl· lı yoktur. Bunun dışında biç bir H.P. liye hakare 

!ah Şa~ın). • mühim hadise olınamıstır. iddia edilınlştlr· , 
. ~7 1~1'0: Osman Kambur, (Tev- ;'\la'atyanın Pötürge itçcslnln 1t1lt 

fık \tice~. .. ' . iki nahiyesinde tasnif sonunda '11 . h nlew 
73 kilo. Bekir Bukc, <Nurı ,\) ihtilaf çıkmış, yüksek seçim ku· (( en al it 

va). ,. . • ru'u bunların merktze getirilme d CB~'j 
• 79 kılo. t met Atlı, iMust.ıia 1 sini istenıi~tir. Mahallinde tnsni· D m e e #J 

Kurt) .. · . . . . fe de\·anı edilmesi üzerine De- eva 8,şı J 
-~7 kıla. Adıl Atan, (Bııı han mokrat Parti tarafından seçim ( şıısd 

Gurkan)._kl 
1
. f kurulu nezdinde itiraz o\unmus ,-erdıği netice)i ~edÖv 1 

Ağır sı ·et: r an Atan (Hr.· tur . kte ıe 5oıı 
mit Kap•an) . ıfade cıınc ·ııııer ~ 

Turpin nakavt oldu KUTAH\'.\'D.\ maz. Bu ~eçkıll'°'et'~.ıl , 
tfıt" enı tı .. • ~ 

Roma. 2 (AP) - Tıberio l\Iit· Kütııhya. 2 <Hususi) - Bu· ı e. ıö~ ) . dış pollı!• d' 
· l:i k R d l h T · " mız ıç 'e ııı ! rı u a am an o p urpııı ı gUn milletveki ı s~iml y:ı»ı'ır- lk }o!tar \'r' cJ 

nakavt ederek. :"vrupa ort~ sik· ken Ban~~·j köyünde bir Dcmıık ~~r ~~~~et ,.e 1!~ıı' · 
!et boks şampı~onluğunu kazan· rat Partılı sandık baskanı tara· k iınkAll1 

mıstır. , . . fın~an dövtilmüş ve muhtelif yer C'~~~ı~e 1'11~( 
Rando P~ Tıırpın maç baş ar lerınden Yaralanınıstır. Hadise · . . ,·c cfl'I <C 

1 

b~şlaı:naı hır sa~ yumr~kla yere Savcılığa intikal ctını.,ı.r. 'lstı,k:ar ,1.ıısaJı ııı>ô'ıı 
duşmuş ve hakem sekız sarın· B.\UKESiR'JJr~ ı.\ si) :H nııcı.e11deel 
caya kadar yerinden kalkama- halıırda nıe r.' anı e 111 t

11 

mı§tır. Ondan sonra biraz do"'· Balıkeı;lr, 2 (il usu i> - Bu· lenmekte d ptiıı>"'ıı 
rulmus fakat ayağa kalk3nl8m!ş giln ya~ılan mllletve!dli .eı;ı· h~ yoktU~· 111r1ııd•~,.r 1~ 
tır. Bunun 1.izerine lıakem~er '~!t n~~n.~e Kepsut ilçesine bıığlı Bey kıllt n?ıda !l1ustııı:ııJ'• 1 
rl'yi galip ilan etmi~lerdır. B•.ı· k?y.und~ Demokrat P3r\i mUşa- Tilrki~e ~in e~e sı,1-11 J 
tün maç bir dakikadan oz sllr-1 h!d.ı . Alı Uçar, hilC'reyc birkaç rep bır. ı~ıırttB Jcıl tf c 
müştür \'e bu boks tarihinde en· I kışının birden girmesrı,:ı mü da· te 'e ıkt•.58 ~ıl'et~0ııı , 
der görülen bir hAdise olmıw 1 hale eden C.H.P. müşahidi Kad- masının hil: il ı:ot ı.ı s 
tur. ri Kayaoğiunu tokatlamı;~·r. Du çin \e su.ı ~ın bir, 

Turpin ayağa kalktıı:ı vakit ve rum seçim kuru luna şikayet edi· ıuunda n1uh\ 0ı.-tıl• 
rakibinin elini sıkarken yarı bııy !erek seçimin iptali istenmi~tır. ğuna ~UphCtJl·eıc ı'dı.ı 
gın bir vaıiyette bulunuyortlıı Burhaniyenin Hacıalıınct mıı· Hula·.a et ık ol ,r J 

:Mltri'nln yakında dünya som· hallesinden CJl.P. gençlik ttş· teketimız. lfı\ e ı;s< 1~ 
piyonluğunu elinde bulundurıın kiliıtından Cahlt Saygılı oy p:ı· doğru azıın b\I s~.' 
Bobo o :soo ile karşıla~ması ınuh ı;u'.ası dağıtması yilzUnden De· imkAnlarını rı'la~tll 
temeldir . / mokrat Partili Osman İspartalı etmiş bulun 

' 
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·P. lstanbuf cia :,üyük bir ekseriyetle 
.... -------~----..- --,,,..m._ .. w"'7'> ...,a;~-....,--1 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Sandıkların esrarr 

s -

kazandı 

* Bır ;azl'lt'ci arkadaş baslane
de bulunan karısını reye iştırak 
ettirmek i:othordu. Xöbctçi he
kimine müracaat etti. Hekim de 
su ce,·abı 'erdi: 
•- Ben e•iniı icin izin \'e

rir.,em İ!>İn ı•cıınu karırırım. Zl 
ra, hastane<le bulunan hastaların 
ihepsi sabahtanberi, reylerini 
kuEanmak için benden izin is
Uyorlar. Halbuki içlerinde ı;ok 
hasta olanlar \'ar.• 

*** 119 numaralı sandı:ı ziyaret 
ediyoruz. 402 seçmenin oy kul
lanacağı bu sandıiın ba~kanı u· 
mumiyetle ıayet mültefit bir 
zat. 

Suallerimizi kemali ciddiyetle 
ee,·aplandırdıktan ~onra; «Bir 
beyanat emreder misiniz?• diye 
söze başlıyor ve nutkuna ı:irişi
yor: 

- Seçimlere kırfı ''atandaşla. 
rımız.ın gôsterdijl bilytlk allka. 
bütiln demokrat Uem i{'in Ö\'ü
nlilecek bir kemal \'e \'ekar ör· 
neği olmakla .. falan fill'I." 

C8a$ı 1 \nclıtl'l 
üç muhalefet partisinin teni.it 
\ e itirazlarını da dinledikten 
sonra, hem iktidarın, hem de 
muhalefetin çalı~ma tarzı hak. 
kındaki kararlarını birer bir<'r 
\·erecekler, lıunların )ekiınu rla, 
mukadderatımızın gelerek dört 
yılda aıaragı iı.tikameti gö tere· 
('ektir. Kat'i ta.,niften rnel ht'r· 
kes kendi takdirine göre tah
minlerde bulunabilir, fakat kat'i 
tasnüıere kadar seçim sandıkla. 
rı <' rarlı hallerini muhafaza ede 
ceklrr, kim.,e milli kararın ne 
olduğunu bilt'ml) erek, kim e 
bunu deği~tiremi)ecek .... 

C.H.P. ye göre 
Bazı hadiseler 

<Ba51 1 incide) 

C:ık bnndakiler diğer üyelerie 
b.rlıkte . eçime devam edileceği 
ııi söylemişler. Hadise yerıne za 
bıta memurları \e süngülü jsn 
<!armalar getirilerek seçmenle,. 
d;ığıtılmak istenmiştir. C.H.P. du 
nımu yıldırım telgrafla valW~e 
aksettirmiş. a)Ttca bura. a Uni
versitelilerden mürekkep ek'p 
ler gönderilmiştir. 

Mimar Kemıı!eıtln l\Iahallesi.ı 
de 160 numaralı sandık başkanı 
oy :.andıklarına sabahleyin n.P. 
pusulaları atarken yakalanmış, 
tevkifine karar \'erilmi~tir. 

_Fatihte kamyonlarla oy atma 
~·a gelen bazı sahısların Sarıye:
ıi oldukları haber illınmıştır. Bu 
seçmenler seçim kuruluna şik3 
yet edilmiştir. 

olsun 
Dün sabah ı;:özlerirrıi açtıgım zaman içimde gizli bir sevin~ 

nrdı. Bunun sebebini uzunuzadıya dü5iinmeğe lüzwn 
~oktu . .SC\·inç dünün srçim günü olma ından ileri grliyordu. 
Sr\.iıdru itibaren ,at:ıııda~ıaı- ı.andık başlarına ko~araklar \'e 

utanda ilk uzife İni )erine getirecrklerdi... 
ı:rkenden sokağ:ı hrlatlım. Bu aatte re) \ertnrle gP!rn

lerin faıJa olına)ara~ını t3hmin edi)ordum. llalb;ıki sandı\> 
ba ına yakla~ınca biı)ük bir kalabalılı;Ja karşıla ~ını. ''aten· 
da•l:ır intizam içindt' rey ,·erme ıralarını bekliyorlardı. Bek
le) enlerin çoğu ı.aılıııı1ı. :Kuraları) le, ) ahut ailece f«'l"nler dı 
'ardı. Kadınlann, o kaclıor güçlükle elde etti.:.leri seçim hak-
1.ını tamamıylı lı:ullaıımak i~tediJ.leri anla~İlıyordu. 

iki dereceli seçim nnıanında bu i5 bir aldatnıaeaılan ib:ı· 
retti; utandaş kimi fe(tiğlni bilmezdi. Halkın giizfinü bo} a
mak için bir takım \:ı<ıt:ılara ba~\'Urulur; müzikatıır çalar. 
<'~iıne bir hayram ltn~as: \erilmeı.ine çalı,ılırdı. Fakat va

tanda ıu ı;ağduyusu hunu ııek i} i kauadığınılan re) \'Crmeğe 
gidenler p<'k a1ılı. Sann1 herke<;in ı:özü önünde yapılmadığı 
için hu is hiç bir zaman düriı~t olmazdı. 19-16 da da \azlyet 
drği•mecli . .Se~im anuk Jrni .!'eçiın Kanunu kabul edildikten, 
gizil oy \erİlıneı.inr \C <ıleni ~ayım ya!)tlmasına ba !andıktan 
~onra al~ka U) andmlı. Du itibarla bugünkü ~erim kanununu 
demokra ide en mühim :ıdım olarak kabul edebil1riz. 

~eçlmden en clki rıropa~anda dene inin hadi eli olma
sından korkanlar vardı. Diinyanın her tararında daima vuku 
bulan ufaktcfek hiıtiseler muı.tesna, bu korku tahakkuk et· 
medi. Propaganda deue inin badi esiz geçm~i \l' diin san· 
dık hasıarında görülen intizamla hepimiz ö\·ünehiliriı. 

Şu satırları yazdığımız sırada se:çimlerin netlresi hakkın
da henüz malumat yoktu. Fakat netirl' ne olur a ol un seçim
den nnlkl dl'\ redr. gö~terdiğimiı olgunluk bundan sonrası 
için ümit Hricidir. l'ılilletin gözü açılmı~. ntanda~lar eslı;l za
manların ft'na tcı:.irlerinıleıı kurtuımağa basıamışlardır. Bu 
tekfımüliin i~lerin glcH~i iizcrinde mibbet te ir )apmaınası ka· 
bil değildir. 

Yeni seçim memll)kete hayırlı oı~un. 

Enis Tahsin TIL 

TÜRKİYE EMLAK lUtEDİ E!NK!Sl1 

Der Vatandaşı Meskn Sahibi \'apma!a Çalışııı Buka 

Rıııkaolıkta rrnilik. karşıltlih 
thn. Sür'at 
!lndoat H l\rtdiltre 
En müsait faiz hdltri 

Vadeli ve vadesiz 

TASARRUF HESAPLARINA .. 

'f- ARI GiBi, SiZ DE 
ARTTIRIN • • , .. ~ 

Başbakan, gazetemize bir beyanat verdi 
<Bl$ı 1 incide) ı S'yasi m.'lhfiller Dt-ıMkrat. 

kındakl intibamı öğrenme:, i> Partinin bu seçimlerd.? de e::
tedim. M~nlfores ricamı ksbu: ci bir ekseriyet kazanması et
etti \'e lmaca şu beyanatı \'er rafınJa tefsirlerde bulunnı:ıkta 
aı. ve bunu bilhassa iki amile bal 
·- Seçim neticelerinin mem lamr.ktadır. B irinci lmll D~mok 

~eket.m:z için hayırlı olm.asl!'lı rat Partınır. bugüne kada~ ta
tf!mennl ı:-rlerek gösterdiği p:?i1a kip ettiği yapıcı rnUsbet faali
biçllmez teHc.cühıen dolayı otl ye~ Ye e!dc ettiği basarılardıT. 
YÜk Ye asil milletimize P'~tlmi !kinci ~mil de muhai-efotin 
:tin şükranlarını ırzel !eriz. son günleı de •kapııü:isyo~l:ırı 

İrade \'C kararında serbest getirdiler. mE.mlekeU sattr.>r
olduğu takdirde da ima iyiyi Ye !ar. "'İbi ölçilstiz propagandası· 
doğruyu bulup. seçme:.ini bi- nın millette uyanuırdığı umumt 
:·en J'ürk mi~leıine !Ayık olma. infialdir.• 
nın kalb!e-r:rniıi meşbu kıldığı 

~~~~~~~~~~~~ 
Aksarayda ilk okulda bulunnn 

82 ,.e 89 numaralı sandıkların 
tasnifi kapılar kilitlenerek yapıl 
mış ve içeriye kimse alınmamış 
tır. Bu sandıklarda birer C.IJ.P. 
mti~ahidl bulunmaktadır. Bunlar 
tasnife ~okulmamıştır. Bö)1ee3 
kanunun ıizli oy açık tasnif pl'f'n 
'ibine kapalı oy ka:rıalı 1asnl! 
eekliyle riayet edilmemi~tir.11 

mes'uliyet hıssl ile ve iktiduın 
bu defa da bilyiik bir ekseriyet 
le partimize teveccüh etmiş ol 
duğu ~ fında miltetimiıe bit· 
mette de\•am E'debllmek hu•u
sunda Cenabıh;ıktın cUm1°rt:ız'.l 
muin olmasını niyaz etmekte· 

Suzan Gürel ga lip 

Kahire, 2 (AP) - Mısırda ya
pılan Davis kupası tenis milseba 
ka:arının i'k karşı! ımasında 
Suzan Gürel Donald Aeobas'ı 
7 /5; 7 /5; 5/7; 2/6 \'e 7 /5 yenerek 
Türkiyeye ilk pferi kaı.anduq 
tır. l iz.• 
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Moskova 'da Enver Pasa ' re 
~ 

arkadaşlarıyle tenıaslarınıız 

Enver Paıa, lerlin'den Moskova'da bulunan Halil Paşa'ya hıtaben yazdığı 

mektupta, ilkbaharda Anadolu'ya geçmek isted iğini haber v e rmekte, Rus

ların kendisine birkaç süvari fırka51 't!rip veremiyecek lerini sormaktayd ı. 

. 
lhtif alinde 
Türk delegeleri 

ltui'l'I ~ l ıı!\abırim11dtıt 

'l'ahrar., :.! - handa İbn - i Si· 
na bınıncı ~ ı ı ıhtı!all muvatfa
kı~elle de\am edı~or. 23 nisan· 
da Iran Kra \C Kra!ic;esi )leı
mcr ara)da Türk he)etini ka
bu' cttı. Takdim mera~iminde 
cınre Türk de e:;eleri takdim O· 
lundu. Sonra hep birlikte ı;ay 
lc;ı dı 'e konu uldu. Doktor Sü-
he~ Ünver'e imza hedı) c etti· 

1 
er. 

G..ı ıstan sarayı ve muzes.i ge· 
' zı dı 24 'e 25 nisan tarıh'erın-
1 de ilmi tebhglere devam edi di. 

1 
Bu arada Sıpeh-a'ar camii H': 

1 an par amento u ktituphanesi 

San'at ve güzelliğiyle seyircilerini 
hayran bırakan 

bir sanatkann cazibesine 
siz de sahip olabilirsin iz! ı 

~ l 
i: 

ı: 

.s 1 
• • 

A. u 
HER YERDE Bu k~vvetlere bizzat Enver Pa Ja kumanda etmek istiyordu . 

L _ 
'geıı'di. ora arda bu'unan lbn • i 

_J Sina kıtaplannı gö~terdiler. Bu 
---------- z:ı)'aretler e-nasında nulutlar 

Hcrke:sin ku llandı~ı LI 
TANINMIŞ ALMAN f/ı/>. MEMLEKETİ~ 

FELAKETLİ GÜ~LERİ~DE 
dal-ı müzakerat netice i, hu 
mak.adın husu bu , acağın;ı ka 
r.ı değilim . Çünkü Ingi ızler 
buna bir tüı'lü razı o mı) acak
lardır. Bınaenaleyh bu emni• e
nin husulu için i'k baharda 
bır kuv\et i' e An:ıdo uya ger;· 
mek icap edecektir. ftus!.n·, : k 
baharda hareket etmes ve s ı f 
benım kumandam altındı o -
mak uzere bır kaç sin arı fırka· 
.sı verecekler mi? Ve~J bııım 
tarafımızdan teşkıline mm·:ıfa
kat edecekler mi'.' Bu f:rl:ıı :-: 
tabıi j5 am'ardan m•irl'.'kkcp o· 
l•cak. Eğer bö) e hır kuv.et 
i e na do U) a geçmek kabı' ı· 
se, bizzat Mosko\ aya se erek 
oradıın gıdeceğim Eğer \aktiy 
le o'dusu gıbi. kabil o ınıyacak 
sa \Cfa Rus kumanda ında bir 
l.:unet göndermek iikrinde 1· 
seler, benım emrımde ça.ı.a

cak arkada~ arım arasına gıre· 

ı ek faalıyelle bu unmak uıere 
buradan Anado U)a hareket e
deeeğım . Çiınkiı loskovadan 
oraya gıtmck pek müteas,,ir o-

~ın eernbı talırırı oır t~ !da · ıratlcdi di, ~ııı· er okundu \C ık· 
tesbıt eder ın \ e eğer b•ı tek· ramlarda bu'undu'ar. 
ıfı kabul e~ıyor ar a ' ne il}-'I llmı top'antılar büyük bır a· 

ı.uks fener camları ,e,dı 
• ,oıe' 

M oskou'da Enver Pa~a ~ e 
bir ı;ok deia:ar konustuk. 

dertlt tik, neler yapmak bte· 
diğinl bizzat kendi ağzından 
din1cdim. HattA an;n·atandan 
bahsederken, göz pınarlarında 
tane:enen ya3 ar gordum. 

\asıla ıle Zı)a Be)e hıt he laka i e devam etmektedir. Turk l 
(.\\"det e~ e) d \e ) r LC gı ( I I ğ") h •. · f'ın uf~'·' 

Kalın , Da) anık'ı. Ha raretc ınuka' 

- Ben memleketimin bu !c· 
llket j gunlerinde biınıctın e 
ko~mıhyım! 

Derken pek bü) uk bir he~ e· 
eana kapı:dığına phit o ldum. 
Jııitun bunlan anlatmadan e~ 

n l, ittıhat ve Terakki fırkım 
rıcalınin Birinci Cihan Harbıı:ı 
den sonraki durumlarını ;ydı:ı 
lıtıcak mahıyette olan. hıç de
jıl.se . eski Başkumaıı ıla.ı \'e· 
l..i!i ve Harbiye :\nırı En\Pr 
Pawanın teşebbüs erin1:1 bti a 
metini gösteren bir k.ı~ meı.· 
tuplan bah e-Oeceğım . 

F. ' ' 'ER PAŞ.\:\IS 
MEKT\JBU 

E mer P~a, 4 Kasım 19.!0 t•
rihinde Halı! Pa}.ı).a ıu 

m ektubu göndermi~tı: 
d_.ardeşim Hali'. 
Tabıi, Mosko\a')• :!elml'k \e 

eı;ada in tiur etmek üıere } az
tlığım tc':nfı okumıı, undur. 
Mo kovada yapılacak i c: ~un 
dan ibarettir. &ki ~Jema iki 
Osmaniyenın konfcdenıs)on 
ıeklindc ipkası liıımdır. Bu hu 
J U ta Emır Faysal \'e sair ıe· 
vatı mcs'ule ile L;.ımamiy e hem 
fikiriz. 

Anada u ıle İstilnbu : ırasın· 

• acaktır. 
Bundan, btı)en kat'ı müna-

ebat manası çıkanlmamalıdır. 
~ıı·f benim ah ım, losko,·ada 
propaganda ı~i i e me gul o -
mağa ga)TI mil ait o:duğund.rn 
ne~'et etmektedir. O \'akit en 
~loskovada kalır, bu işe me~
;:u l olursun, Zıya Bey ge:ır.ce, 
tabıi memurı)'et mah.ıllbe ,ıl\
det edersiniı. o MoskO\ ada ka 
'ır. 

Bu hu usta, Troçki, S\;,ı ans
ı.:ı , Ç1r;erın 'e Karahan i'e u· 
ıun uzadı)a konuşar;ı;\ alaca-

k . e çı ı ı eyeıımız ŞPre ,.,. "" 
~c ~ırır:;ı~ ve stir adlı nıu'ltku'lc I bır top'antı yaptı \e bu me~an
ı e e me tup gon erır ın. K - d.ı da,et o'unan i ranın :cnç •. e 
bu ct~ıyor arsa. (uzum }o,- maruf şair'eri ,azdık'a:ı en ~c· 
t.urı dı) e telgraf çckersın. 1 a nı 11 lerı okudu' ar. 
kat. her ha de ~.ura sal mck· l\lıl ı. kuttiphanede ha fi açık 
tubu da hemen bondermeğı u- duran Ibn • ı Sına eser'erı seı·
~utm'ad. Bubndakn şkımdıkl habde ı::ı ıne doktor Süheyı Ünvcı"in 
.,amı. en a ·a ·ımsc) e ır lstanbu'dan gotürdüğü İbn - i 
~e.) SO> eme. Şurada tekrar c- Sına ıninvatürlerı de iuıhları~ le 
dı> oruın kı. Rus ara ber?ber bır ıkte te hir içın konmuş ve 
çalı. acaşıı. \e bundan katı\Cll ULCl'inde a aka toplamıştır 
katı ınuna~ebat manfısı ı;ıka· Turk de'ege prınden Kalını ls
rı dmaskınl .• ~rkkaddaşlarB) ıne fRbu., m:u', Siıhcyl Ünver 'e Ahmet 
) a a a aca ar ır u sır e At t b'ı~ e i •)•} ni a per-. h • d · '\I . . eş e ., r nı -- .!> n . 
?ıb~J şa ksı~. ıçınAır. d ~cd sırho- ;cınbc giınü yaptılar. Kfwın ls· 
a, 1 ıne · ıçın. na 0 u a er 11131 Gıirkan kongre ba kanlan 

ha de çalışmak !azını ge ece ı . 'dı'•er \hmet •te• k . d aıa~rna seçı . ' . "" .,. 
a~aatın cyıın. teblığıni farsc;a, Kaı.ıın 1,ın.1i! 
CC\ aba 51ddcl c ıntızar eder. rı an ızc.ı ve Suhe~' Cm er c.!e 

bılha. ~ goz erınızden pııs eae far ça ve Iran~ızca ~aptılar. Bu 
rım. kaı dr, ım,. ' sonuncu teblığ bilha:ısa beğen:l-

Em er I a,a bu me<etubun a - t ,. · k" ı'b ı ·ına 8e~ın· ,. , mı ır . .,.un u n - :... o~ 
tına • A ın ımzasını i\O•mli •u. d ' · k' . , t 
Daha enci de ı~aret ettiğim an oı:erı na -~ş .ır. 
gıbi, Enver Paşa teşkılatı, Hus •• -,- • • 
>ada re~men , \ lı Bey n-.ic)o· Lub nan da kısmı seçım 
nu nami) 'e tanını~ordu. ?ı!ı>k Be} ruı, 2 (A .\ .) - Cebeli 
tupta adı geçen lfa11r F:ı). a Lubnan'ın • lctn :.cçim bo :esin 
e,,kı Hıcaı Kra ı Hu e) ını:t u· de o en Emılc Lahoud'un ~erine 
~·uncu oğludur. 1921 d<> lrJk bır mebu~ ~ermek ıçın buı:ün 
Kra ı o'mu. J93!l dcı o m .. ş. re;mı seçım ~ apılmaktadır. ı-:
tlir. mıte r,ahoud \lanıni !ıder erden 

lla il Pa~a, gl\\er Pa anır. olup Bc~ara E Hun rejimi ta
kendısıne ~·ektıgı bır tc',.r:ıf ı ıaharı)dı. Scç1mc 3C>.OOO eç· 
uLcrine Ta~kenL den 1\lo ko,a-

1 
nıcn ıştirak etmektedir dö ı·t 

~a :;e : mı~. bu 'e bun•ı tak•p namzet vardır. 
eden mektup arı :.ıo ko ada a- ı 
!arak okumuştur 

( llr.unıı \llr) 

TiYATROLAR 

* ,. •. HIR Ti\ \JltO-..l llRAM K IS· 
MI - Pazartesl'den ba~a her ı;ece 
21 de, Puar matine ı5.30 dıı OKAh.• 
T\ - Yazan. l!!lmer Rlce. Turtçew 
Asude Zeybelı:otıu - Tl"l: 42157. * ;:.Dfııt Tl\'A'.l'ROSU Jı.11'9.IEDİ 
KISlll - Sall'dan baJJ<a bM ııre<• 
21 de, Pu.11r ı;UndUz 15 30 da \U"· 
1 t K 11 \'1'111' KIS h.A:-.1~ Ll fol • Ya• 
nn • Louls Verneull. rur. çeal: Bur
han ~el~k - Tel: 40409. * ... ı.mıı T1' ,\lRO. u ıı:Ml:-.o'i 
Rhı.ı ~ı - Pel'ltmbft, Cumarıuı 
Te Pazar a:ıaı 2ı de, ayrıca Paza: 
ı5.30 dıı ı ,.,ı , ı h.17. - Yazan: Jacqu
es Oi!val. Ttlrkçul: ihun Boran. * <:U..,(;Llrt 'JİY 1 ROı.U - no
' f.K \ oı.u - Komedi 3 perde - Y•· 
un: A .. A. Mlln• - TUr.ı:çcıt: ı.ı. Bu
rıan - Sahneye ı.:oran : Anıl Dııııııı. 
Salı, Çar$3mba euar• 20 :ıo: Çar.sam
ba matine 11130 • F.mlnOnU O~cııd 
Lokalinde. 

"cildin izin kadife :;ihi 
yu mu~ak. çiçek ~ibi taze olması için 

P U HO Tu\'3let Sabunu en bü-

PURO 
Sabunları 100 de 100 saftır ,.,, 

Muğla Vilayeti Daimi Encümeninden 
ı - Vı:ayetimıze ba~·. Uç köyde ilk okul bina'arı yaptırı 

lacaktır. 

2 - Bu okulların )er'erl. tıp'eri. kc ıf bedelleri 1 e ı:cc;ici 
temınatla rı aşagıda gö~ıerılrm tır. 

:ı - istek'i'eı· n ıha ne girebilme1cri ıcın her ok..ı un hi-
ıa'aı'ında miklan ~·nılı "cr:ri teminata aıt makbuz H\a b.anka 
mektubu 195-4 ) ı ı ı ıcaret Odası 'e .ka ı ile tatıl giln'crı harıc: 
lha'e güntindl'n far ;iın e\ 'e vı!B~ et makamına re men mil'":ı· 
cu• a .\'afıa ~Iüdur ii::.ünc'en alacakları eh ı~ct belge,, nl ibraz 
etme eri azıntdır. 

4 - Her oku tın ihııl>•f ayrı a) rı ı:ıtarak aı,.ı e •itme u u·u 
i'e 12 ına~ ıs 19.H c;<ı ·.amba ;ün il oku arın hıza arın da gi>ste!'ı
len aatlerde daimi ennıll'M oda mda \apı!acak.lır. 

S - Oku ,ara a ıt '-",. f cet\e'I. p An, artnamc \'e •:ıır e\'
ra · .ırı Daimi Encümen ~!aarif :\liıdiırluğlı kalemlerınde. !<"et· 
hıye \'e :'\!i'as .'.\laarıf .'.\!emur uk'arında para ız o'ank gcirlile· 
bilir. ( 5 1 6 9 ) 
Kaza~ı Kö3 ü Okulun tip i Ke if hr.ılr.lı c:cçiı•i Tc. ihale 

I .ira Kr. Lıra Kr. aali 

~tuğla Fadil 
Fethiye Kargı 
Mi'h Hasanlar 

PL 4a. Pi. Sa 20957 76 
Pi 4a. 'P i Sa 2Q9ji 76 
Pi 4b. rı Ba 22622 17 

1 'i71 aa 
15i1 83 
l6!JG 66 

15 
15.5 
16 

.. 
Yüksek Oğretmen Okulu Müdürlüğünden 

Oku!umuu 100 !ıra ürrel'e dakti~o alınacaktır. f tek ı erin 
ortaokul mezunu o' ma arı ve imtıhanın ~apı acağı 5 ma~ıs 1954 
çar amba aunu ~aat 15 te !uzumlu be ge erı~le hırlı ,te Çapa
daki oku: mudur uğüııe paşl'urmalar. ılan olunur. <5200) 

Toptan satış Fı~ atı 
100 mumluk 120 
200 mumluk 1ao 
300 mumluk 140 

~ 
UOKfOR ÇİPRU'r - Cılt, :Saç. 
Zuhrc\İ .'.\liıtehassısı. Be)oğlu 
Po~ta Sokak Telefon: 43353 . 

Dr. ABhlEl.EK - Cilt \'e Zuh
re\ i Hastalıklar 1\lliteha:ı:>ısı. Be 
yoğ u, İstiklal Cad. 40i. Tel: 
41406. 

D,\HlLfn; :nüTEll.\~S I S I 
i\1,\ llPE\'K t::U I::lcktrokar-
dioğram. Cumartesi öğleden 
sonra hastalara meccanen bn
i<ılır. llarbı~e llalaskar~azi 
Xo. 82 

· EML IC 
l KİR.\LIK - Bebek. Eckı Sanı 
ra·ın bit'ş:~incıe konforlu. uçer 
odalı :k: ıla;re 

Sl \DİYEDE n;u:ı O~ l ,ll -
mlıstakıl b'r ev mol>ıt!lı 
moblc~iı kıralı1'tır. 

~lüracaaı· 52603 

' "\z İ( ix Km ~ı.ıK 

* lllLAlf!llf:K KARACA - . Gece• 
ıerı aaaı 21 de, cumart~111, Pazar 
matine 15 t4ı CIUALİ KARAı.OLU. 
rcı: 43134 

*BÜYÜK BALO VE KONSERLER ORGANIZASYO NU BAŞLIYOR 1 * BUYÜK 

'\; 
~.~~! ·~'~ .. ':'!20--""'5< • • • 

* '•::\ı s•.~ ort.nı.r1 - \ ' l.) ll't.l ~ 
\ \ l ı - Bll)1ık Opent 3 perde. Her ı.u 
ı:,cce 21 de, çarşamba, cıımarteal ~e -' 
Pazar matine Kaaı 1~ te te her Pa• ffi 
zartest. T~ı · 49369 v-, * KUÇL K l> \ H"il: - Çıır amba· z 
dan bqk her at.ee aaat tam :U ete, O 
Salı, Cum• talebe matıneaı •• Pa- ~ 
r. ma••ne saat ı.am 17 d~ l ı ~ .\' F.1 Bu tarihi İstanbul heyeçanla 

CAP;M.As;wA 
Silahsızlanma Tali 
Komitesi toplantısı 

MEMUR ALINACAKTIR 
Meteoroloji İşler i 
Müdürlüğünden 

\ \R • Pl:res 3 perde • Yazan: P'rt· ı.u 
derik Knotı - Çe'l'iren: Tiftik eadUl• > 
lah - Tel: 402011. 

SiNEMALAR 

BUOGLU CİHEll 

* .ALKAZAR• Ttl: • 2!.112 - Çllte ;~ 
Tabancalı Kadın * AR: Tel: 44394 - Aralan X.or· :?; 

10 MAYIS TA~ 
Jfü!esmiı Mi 'et'er. 2 (A •• 4..) 

- hi haber alan çevre erden of 
r ni diğine göre. Fran,a, Kanada 
Amerika \'C İngi tere temsılci-
terinin yapacak arı görü me'eri 
mükeakıp, 3 mayısta Londra'da 
ıilAhsızlanma tali komilesjnin 
top' antı.-.ma başlanacaktır. \'u-
kırda adı geçen mem eket ere 
Rusya'dan müte,ekkil olan d-
tlhsıılanma tAli komitesinin top 
tantıları git i cereyan edecek ve 
tlU komite en. ı:eç 5 temmuı'a 

Devlet Umum 

kadar raporunu hazır'ı~ aeaktır. 
Bu rapor daha onra sılah.&ızlan İzmir, Ankara. Eski~Phir, Bıı'ıkesir n Diyarbakır :Meteoroloji 
mı komitesine te\'di edi ecektır. 1gtasyon arındı teşukli edecek imtihan komisyonunda yapıla-

! . 
Ordün kabinesi istifa etti ı caktır. . _ . 

4 - 788 sayılı memurin kanununun 4 üncu maddesınde yazılı 
Amman. 2 (AP~ - Ürdün ~a- şartları haiı olanlarL"l dı ek~e erine bağlıyaeak'an tahsil beıge.si, 

bin~sl but:un anı olarıık Istıfa doğruluk klğıdı, ~at'ık raporu, nüfus cllzdanı, terhis tl'zkercsi 
~mış ~e bu karar hayret uyan- ureti, mufassal ha l tercümc~J i!e imtihana gireceği ;~mı ismi· 

rmı~ ır. ni bl'direrek 8 adet ve ıka'ı:.. (oto~aflarıy'e birlikte Dıw"et Me· 
Başbakan FevLi El Mülki kral teoroloji h !eri Umum .'.\ltidür,üğüne mliraeaat etmeleri i!An 

Hüseyinin istifasını kabul etti· 
· 11nı fakat yeni kabine te~kil e- o_..:l.:ıı.:n.:..u:.:r·_:.:'5:.:1...:.1.::.6_> __________________ _ 

d ilinceye kadar vazıresinde ka.ı - t 1 Amerika'da kasırgalar 
nıuını i!tedi~ıni bl'dirmiştir. ıs Yer sarsın ısı 
ti.faya sebep adece · bugünkü ·oke 2 (AA.\ - Dlİn saat Washington, 2 C \ .A) - Anıe 
ıırtları ~osten 'miştir. 17 25 \C 22.55 de iki defa )'er rıkan Kızı~haçından bugun ha-
Tedik Abdülhüda yeni ı.abine)i ur ıntısı o muştur. Ha ar )ok· ber \Cl'lldığıne :orc eumarte ı 

tur. "Ünu beş orta batı C\ aletinde vu 
ı.-uracaı. kua :elen .lddctli kasırgalarda 

Aınnun, 2 <T.ll.A .) - Kra, Gurıutiu'da dört kisi ölmüş, 91 kisi yaralan· 
Rilleyin, )Cnı Urdun hlikiıme- 1 Turıutıu. 2 CA-~.) - Djn s~- mış \'e en aşağı 365 ev hasara 
tiıll kurma"'a e~ki sa.bakanlar· al 22.50 de doğudan gelen \e oır uğramı tır. B~ <')aletler, Okla
••n 'l',.vfık Abdulhud.)ı memur

1 
anı)e .ı;urcn bır ıe ze e o.mus· boma Te:ı:d , lO\\O, Arkan tıs \'C 

etmbUr. ' tur. Ha ar )Oktur. ı Mı ourı'dir. 

sanlar. GO * A1LAS: Tel: 40385 - A ıt l!ar-
h~ .. . * ELHA~fRA - 1951 Anupuı • 
Don Juan. * rncl: 'iti: 8095 - Şehut Jt.a· 
dmı. * LAI.E: Tel· 435115 - Aralan JCor
&anlar. * 1.UKS: 'Icl: 403'0 - Sokak tu:• 
ları. * MELEK: Ttl: 40868 - :ı.tt:tlc· 
lerın SeYglllııl. * SARAY: Tel: 4111.\6 - Atatllrlc 
Bevglal • * stl'::ı.ıER. Tel: fınl - I?E nu,. 
manian. * ŞA:-ö. Tel· Wol>l - Sevil ııır
berı. * TAKSIM Tel: 43191 - Yolcu. 
ıuk Var 

*YILDIZ· Tel• 4llH7 - !.ldez;. 
ıs·r \:-. tu.:L C iHETi * ALEMDAR: Tel: 23683 - İki 

Sevgi Arasında - ŞantaJ. * AZAK: 'l'el: 23541 - Şarlo l'ran 

3 
>::; 
:ı t * 
&O 

::> z o 
>-
"" cı: 
N 

·z 2 * 
cı: 
C> 
ıı:ııı: 

o 

itibaren 3 yerde birden 
>~ 

·~, e f 
(Atlasta) ZEKi MOREN KONSERLERi · (Yaşar GüVEN1 ~~ 

ÇENERiNi - ELFY··· 

• 

RILARI - İbrahim SOLMAZ - TAKi 
CORRADi KUARTETİ ) of 
(Taksim Belediyede) FATiH BALOLAR!: Celôl iNCE - ~oi 

TRA - 3 Büyük A TRAKSiYON - 30 
ga Kaçağı • Ibllsln oı:ıu • iı..t ıl.ıh· O: 

lıu*K~~vAR - Yııan nuhıu "•· ~ 3 * (inci Sinemasında) İspanyol MÜZİGİ GECELERİ. 
dın - San Franslıko Attşler İçinde. ı.u * ÇE::\IBEHLITAŞ : Tel : 22313 - VI 
Casuslar :.ava;ı • DUnkU Çoc•Jı;:. Z * MARMARA: Tel: 23860 - hı Ô 
Sevı;I Arasında - Şan taJ. ::.:: * ::\!11.Lİ. Tel: 2296ı - Dört Fa • u.ı 
hlşenın Romanı - canavar Kanı. > * YESI. Tel: 2SS9:.ı - DUnli:U Ço-
cuıc - Casuslar San ı. O 

il ~Dlh.Ol' CiHETi -' * HALE. Tel: 60112 - Dört Fahl• 4 
tenin Romt.nı - BoJlkanların lnU· GO 
kamı. ::.:: * OPERA· Tel: 60821 - Dena!&r ::::> 
Ejderi - Toto Polla Bafly .. ı. >-

Hor t ü rlü izahat 

28 kişilik 4 büyük müzik grubu • 6 

DANSÖZ - iLLÜZYONiST. 

94.SO 
BASIN REKLAM BUROSU. Beyoğlu . ~is sok. 16 Tel: 4 

* BUREYYA: Tel. 50682 - ıtaldı· ı o 
rım Ymmatarı - Harp \'e ,\,ıı: GO 
* Yt.'Rr '.le 60344 - Cllilnlar ORGANiZASYONU BAŞLIYOR 1 * BÜYÜK 

Cehennemi _ ı.on Gece, 

f111' 
BALO VE KONSERLER ORGANIZA5yO 



t' 

• Zı:ra Taş

•cçıııe rıarçn!ar 

ve 

SABAH, ÖGLE, AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA 

Maliye Vekaletinden 
Mıinhal bulunan bır adel 60 \e ıki adet 40 !ira asli maaslı 

l\lıl ı Emtak kontrolorlü ti içın imtıhanlı memur alınacaktır. 
Ta ıp erin fcmurın K ııununun 4 üncü madde inde sayılı 

evsafı haız. 'e imtihanın açıldı ı eııenın oc·ak arının başlııngı· 
cından 35 yaşını ikma: elmiş bıılunması St) a al Bll:i!er Hukuk 
\e iktisat Faku ıcleri ve ) lİK r.k Ticaret mektebinden ve yahut 
bunlara muadıl ecnebi oku ' arından )ahut ~lali~ e okulu veya 
kursundan ve)a lı eden meıun olmak'a beraber en az iki se
ne ge'ir er muhasebe ve ~lııli Jo:nılAk MtidUrlUğıi H şefliği veya 
kontro. memurluğu yapmış ve ) apılacak tahkikat neticesinde 
karakteri iıibarn e kontro örluk \a ıflannı haiz olması şarttır. 

İmtıhan konı~ları \e müracaat .eki He i tt>nilen vesaik vill· 
yet'eıde defıeıdarlıklardan oğrenl ebilır. 

Tahriri imtıhan Ankarada Mlllı I;:mlak Umum MüdüriütUn. 
de lstanbul 'e 11.mir "nefterdaı ığında 18 6/954 Cuma :ünü 
;)apı acak \e bunda mu\8ffak olanlar Ankarada .Milli EmUk Mü· 
durlilğunde şifahi imtıhana tAbı tutulacaktır. 

Aranı an ~art arı haiı olan istekli erin istenilen ''esaikl ek· 
siksız olarak dılekçelerin" e 'ıyere en gt>ç 1/6/954 •arihir.e 
kadar Malı~e VekAleli Milli EmlAk Umum .MlidürlUtüne mü· 
recaat etmeleri Uizımdır. 

Imtıhana glnne şartlarını haiz o'an'ara yuı ile teb!igat ya. 
pılacaktır. 5440 

Çok Sevdiğiniz 
Ve her me\'simde bulanıadı~ınız nadide çiçeklerin kokusu

nu gece ve ı:undiiz tendfüs t'l nı<'k fır.satını siılere 1n:iliı ma· 
mu'atından ıRACASAXı> çiçek e anslı kalıpları vermektedir. 

11RACASA~• Yatak odanııda, sa'onbırınııda, Banyo odanız· 
da; hamamınııda, heHilarınııd a, Gardroplarınrzda, seyahat ba. 
vu'larınızda \'e otomobiliniırle kullanıldığında nefüı çiçek koltu· 
su teneffus etmiş olacaksınız. 

ıRACASAK Kırılmaz ve do ·ütmc-ı \'e sıkleti ulrriben 75 
gram oldufundan bayanların el çantalarında ve baylann C'ep
lerinde tasınabılir, çünkü ıRAC SAN• ufacık bir çiçü esans· 
h kalıptır. 

ııRACASAN• ın b!r ka'ıbının girdiği odayı ve bilhassa gar. 
droba güve ı:elmediği gıbj elbi eJerini:ıin küflenmesine mlni 
o'ur. 

cDlKKAT•, ıRACASAiü htr odanızın en yllksek köşesine 
ufak bir çivi ile asılma~ı ve hHa Cf'reyanına kaptırılmaması 11· 
tımdır, aksi takdircle hava cereyanı ı RACASAX • ın ne~ettili 
nefis koku~u alıp götürebilir. 

cıRACASAN• Ecza depolarında, ltriyat depo!arında, 11',c:ıa!ıa· 
nc'erde. tuhafb eci ma aı.abrın da, modern bakkaliyelerdı! ve 
sair yer'crde satılır. ' 

«RACASAN • az miktard.ı l!eldiğinden acele temin ediniz. 

.:RAC SAX• ın itha Atem 
" fabrika mlimessili.> 

A JEl'llALY, Ycrebnlan Cad li/3 
İSTAXBUI. - Tel: 29212 

---------------------
Adana Belediyesi Başkanhğmdan 
l - 46774 00 ıra ke,ıflı 3805.05 'ira mu\ ak kat teminatlı 

219 numara:ı sokafın parkclenmesinln iha'esi 20/4/1954 tari
hinden itibaren bir ay pau.r'ığa bırakılmıştır. 

2 - İhaleye i~tirak Pdeceklerin vı:~yet ehliyet vesikasirl"' 
Ticaret Odaı:ı V"\'& rr.fn!Up o:dukları ~snaf derneklerinden hd· 
ge \'e gecici temlr:ıtı yatırdıklarına dıılr mübuz ibraz etme· 
!eri IAıımdır. 

3 - B:.ı ise aıt krşlf e\•rakları Fen hleri i\liidür'ii~ünde 
g1:1riı ebilir. İsteklil.,re beş ::ra mukabilinde verilir. (5164) 

İ. T.Ü. Makine Fakültesi Dekanhğmdan 
Fakliltemiz teknoloji kilrsüsüne 625 lira ay'ık ücretle döküm 

i,lennde tccrı.ıbeli Yıik. Müh. Teknı ) en alınacaktır. 
Taliplerin Gtinui3suyundakl t. T. Ü'. makine fakliltesi telmo

lojı kursüstine 14/5/9S• cuma 'unline kadar müracaat:arı 
5393 

VA T AN 

Gıda ltladdeleri Iınaeak 
Trabzon Nümune Hastahanesi Baştabipliğinden : 

S o. cın~i Militan 

1 Tip ekmek 
2 Koyun eli 
3 Sığır eti 

40.00f Ki o 
16.000 
8.001) 

KaraC'iğcr 
Koyun paça 

50 :t 

150 Adet 

4 Nişasta 200 Kilo 
Bi kU\i yeri 80 
Arpa §ehrlye 500 
Tel şehrb e 200 
Çubuk makama No. 2 5000 
l\!erdmek yeşil 1000 
Kuru UzUm ·o. 10 3000 
Kuru Kayı ı Malatya 80 l 
'foz şeker 14.000 
Buğday unu 1.000 
Pirinç Tosya (Dibek) 12000 
Pirine unu 1300 
İrmik :ıoo 
Kuru Fasulye Horoz 4000 
Kuru Bamya 25 
Domate.3 salçası 1500 
Tuz 2000 
Xohut İspanyol ıoou 

• , 
• 
• 

» 
> 

5 Zeytin 
Çamaşır sodası 
Beyaz sabun 
Yeşil sabun 

20:1 • 
500l J 

5000 • 
1500 

'I 

Rece! <Gül. ka) ısı 
Vişne) 

Şam fıstığı 
Kuş Uzlimil 
Zeytinya~ı 

6 Tavtılı: 

Pi'ic 
Yumurta 

7 Erimi~ sadeyağ 
Tere~ ağı (Tul..\uı) 
Beyaz peynir 
Ka~ar peyniri 

8 Yoturt 
Süt 

700 
20 
20 , .. 

500 • 

1000 Adet 
200 > 

20000 

5000 Kj'o 
!iOO 
500 
200 > 

20000 J 

20000 J 

9 Odun 200000 > 
Mangal :..ömlirü 1000 ~ 

, ., K. 
Krş. 

37 
300 
190 
100 

10 

1.15 
uo 

75 
i5 
75 
60 
90 

200 
142 
60 
95 

l~O 
7,; 
70 

6511 
80 
10 
95 

145 
30 

190 
145 

150 
850 
J45 
300 

200 
125 

6 

550 
550 
:rno 
340 

45 
40 ,. 

Tutarı 

J,inı Kri. 

14800 00 
48.000 00 
15 200 00 

50 00 
15 00 

15 265 00 
230 00 
120.00 
375.00 
15000 

3i50 00 
60000 

2i00 00 
1600.00 

19880.00 
600.00 

11400 00 
1950 (il) 
:?25 ı)() 

28110.0il 
162.50 

1200 00 
200 00 
950 00 

48892 50 
29000 

1500 00 
9500.00 
21i5 00 

10501)0 
170.00 
2!l 00 

1500.00 

16214.00 

2000.00 
250 00 

1200 ou 

3450 00 

27500 00 
2750.00 
1500 00 

680 00 

32430 00 

9000.00 
8000 00 

liOOO 00 

12000 00 
200.00 

Ge~id ttminat 
Ura Krş. 

1110 00 
3600 00 

1144 00 

3666 9S 

1~16.00 

258.i.> 

2432.25 

l:!i5.00 

Ac:ık 
Kapalı 

Kapalı 15/5/954 

K Pili 15/5/D5• 

Kapa ı t:ı/3/934 

Açık 7/ 5/ 95• 

Kapı!ı 15/5/954 

Kapa'ı 15/5/ 954 

• 

., -

üşüdüğünüzü 

Kininli 

hisseder 
hissetme:& 

adet 
GRİPİN ALMAK 

FAYDALIDIR 

,1 

MıdeJI bozmaz. kılbl 

ve btibreklıri yormaz. 

GRiP • 1 
4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir 

Sallık .,,. ~·yal Yarıfım Rıkınlı~ının rf'mıl nıbutıoı hıiulir. 

122110 00 
Goo no 
200 00 

915 00 Açık 7/ 5/ 9.54 -------
10 Balık ı.~tavrit 1500 

Ba:ık Mezgit 500 
40 
40 

6000 .'.çık 7/5/95ı 

11 Portakal Adana 72 lik 6000 Adet 20 
10 
30 
50 
25 

80000 
12001)0 
1700 00 
450 00 
~50 00 
15000 
12000 
20000 

Umon liOOO • 
E ma yeril 1501> Ki o 
Taze ilzilm (en bi ı) 
:Kavun İstanbul 
Karpuz İstanbul 

700 > 
600 • 
600 20 

l\f andalina 
Şeftali 
Armut Gumilşhane 
Erik (Can ''e Amasya) 

4000 Adet 
100 KJ'o 
200 

5 
60 
70 
30 

60.00 
140 00 
30 00 100 :D 

12 Havuç 
Kereviz 
Karnabahar 
Taze yaprak 
Semiıotu 
Biber dolma'ık 
Fasulye taze 
Bamya taze 
Patlıcan 

Domates 
Baka Taze 
Soğan Kuru 
Patates 
Marul O'edlkule) 
Maru• kl\'ırcık 
Hıyar 

. Maydanoz 
Tereotu 
Top'ahanası 
Kabak Taze 
l panak 
Pıraca 
Salamura yaprak 
Karaltı hana 
Pazı 

Sirke 

700 
50 

200 
500 
150 
600 

5000 
50 

300 
1500 
150 

4000 
15000 

500 
500 

1000 
2500 

50 
2000 
2000 
3000 
4000 

Taze bezelye (kabuklu) 
Taı.e beıelye (tane) 

HiO 
4000 
1000 

100 
100 
300 

• 

• 

.. 
11 

Adet 

Bağ 

Ki'o 

• 
lt 

> 

:.?O 
60 
45 
(15 
20 
25 
.,~ 

_;ı 

90 
25 
20 
20 
20 
20 
4 
2 
!5 
2 
2 

15 
15 
20 
20 
55 
20 
l!i 
30 
30 
60 

4400 00 

HO 00 
311 00 
ı:ıo o:ı 

325 l)\) 

30 oıı 
150 00 

1250 00 
45 00 
75 00 

300 00 
30 00 

800 00 
3000 00 

20 00 
10 00 
?50 00 
50 00 

1 00 
300 00 
300 Qf) 

fiOO 00 
soo 00 

fl2 50 
800.00 
100.00 
30 00 
30 00 

18000 

9688.50 

33000 Açık 7/5/9j4 

726.65 Açık 7/7/954 

1 - Ha tanemızin 1954 mtli yı'ı ihtiyacı bu unan cın., miktar \'e gecici teminatları yazılı 
1:ıda maddelerinden 2, 3, 4, 5, 7, 8. nei grup'ardan yuılı o.an'ar kapa'ı zarf ve ı, 6, 9, 10, 11, 12. 
nci gmptakiler açık eksiltme sureti) iC' ihale t'dllecektlr. 

2 - Kapa'ı zarf iha'esl 15/5/954 Cumartesi gunti aat 11 de Trabzon :\ümune hastane· 
sinde ~·apılacahından tek'if mektup arının ıha'e saatınden bir saat evvel honıisyona vermiş ,·eya 
komisyonda bulundurmak fizere iadeli taahhUtlli postaya \crılmiş olmalıdır. Postada \'lkl ıe
ciknıeler nazarı itibare a'ınmaz. 

3 - Açık eksiltme suretıvle ~ apılacak g da nıodde erınin ek.)iltmesi 7/5/954 Cuma günil 
saat 1 !i de ppılara!:ıından gctki teminat makbuz \'Cya mektup ariy e birlıkte muayyen sulta 
komisyonda bulunma arı. 

4 - ller gurup ayrı ayn ek i'tıne mercii olup talıplerln bu 'urup arın htr birinin tama
mını teklif Yerme mecburiyetındedır:er. Kapa lı zarf ve acık eksiltmeye verilecek kısmın teklif 
ve iştirak ı nazarı itlbare alınmıyacaktır. Kapalı zarf Pe yapılan eksi'tmelerde Yerilec-ek teklif· 
?erde gurup vekfınunun vüzde nisbeli üzerinden yapılacak tenziUlt ar \'erilme,ı. 

5 - Faz~ bilgi almak \'e şartnameleri giirmck i thenlerin Ank:ıra Ye İstanbul Sağlık ve 
S. Y. :MUdilrlllk'erine Trabzon'da hastane idare memur uğuna milracaatları. 5166 

VATAN 
Nüshası ıs Kuruştur 

Abone •eraltl 1'1lrkı..,.dr Harlcte 

Bir avıııı: 
tiç aylık 
Attı Ulllı: 
Seneıııı: 

ı ıra Lira 

4.!10 9.00 
ı2 00 24 00 
22 ~o 45 oo 
42 00 84 00 

DİK K .ı·ı : 
Clazetrmlze ııöndrrllen enak 

u yazılır neşredll.ıln, edllmealrı 
lad~ olunmaz. fı&nlo.rdan 
m~'u11yet kabul edllm,z. 

,\ R O N •! L P. R f ' 
U 1 K K ,\ ·ı i X J, 

.AClreı cıe:ıştırmek ut,nllCl\liı 
takCllrde 50 kurusluk poıtıı PU· 
rı~ a:önd,.rnmf" t f'tra n111nur 

ZAYİ - f tan bul Ünn ersiıesı 
Fen Fakultesinden 1944 l1lında 
aldığım diplomamı ıa~i ettim. 
Yenlsıni çıkaracağımdan eskisi. 
nın hilkmti yoktur. 

ı'!ıksek Kimya Mühendisi 
Edibe Baykal 

Tesisah Yaptınlacak ve Tırhllı 

Tel Alınacak 
l - .\Tcnba su kaplannın m lihllrlenmcs'nde kuHanılmak il· 

zere lüzumlu 1500 kilo tırtıllı telin 3525 lira muhammen bedel 
ÇC\"J'C intlc satın alınma ı . İlk teminatı 264.38 liradır. Şartname· 
si Bc'e<liye T.e\·:ııım .\lndiirlıiğiinden a'ınacaktır. 

2 - Balıkhane sC'fli~ıncle lii zuınlu banko te,,;ı•atının 2700 li· 
r:ı keşfi çc\Te indl' yaptırılması. lık t~minau 202,50 liradır. 
Şan namesi foııni eh i~ et kiıt!ı dı ı'c birlikte Heled ~ e Fen 1 •. 
!eri 'Iüdlırlüğündcn alınacaktır 

Tahmin vel a kesır bedellerı~ e ilk teminatları ~ ukarıda la· 
zılı işler 10 !\la) ı· 954 Pazartesi ünü saat 15 de Divanyolun· 
da Belediye .Merkez binasında müteşekkıl Daımi Encümende 
a:-rı ayrı acık eksi tmc surelivle ihale edı'ecektır İstekli'erin 
ilk teminat makbuz \'e~ ıı mektubu. 954 yılı Ticaret Oda~J ve· 
ikası, nüfus hUvh et rÜ7rlanı \ c banko tesi atı için de fenni 

ehliyet k&ğıtlariyle b irlik e Da ımi Enclimende buıunmalan lj. 
um~~ ~l 

Uşak Valiliğinden 
1 - Vi!lı)etfm,zin merkez \'e kauı'arı, ko)lerınde aEa~ıda 

maha \ ~ ke.ıf tut ... r .. rı hiz arında yıızı ı okul.ar kapa ı z.a:l 
usu u ıle ek .itme~ e çıkarılmı~tır 

2 - iha'e 1851954 !la ı gunu saat 15 te C~ak \İ A~etı dai· 
mi encumen a onıınd& \e aaıml encumen tarafından JO&pıla· 
caı.tır. 

ıı - İhale toptan \C~a perakende ~apılabı ır. 
4 - Bu iş ere i •frak fdecC'k er g recek eri ıslt>~.n h z. ~ırda 

bıı'unan muhammPn kcı. f bede erinın ,.. 7 5 tut. rınd.ı rr.u\'a •• 
k:ıt teminat yatırP-r:ık!ıı•dır. 

5 - f tekli erir. bıı lŞf' ait Şlll tname \ f' kC' lf t'\T"kı:ı• ve 

Öz'e nıe. ~artname H' buna aıt enakı \i A~et daimi cr:rumcn 
ka leminde ve maaı if n.:idiir il~unde görebi'ırler. 

6 - Ta iplerın bu gıb is'eri rapmış o ma'arı azım olup 
tatil giln!eri hariç ih<ı e ııırihinden üç gıin ı;\'\ e' \ i ~\ rı maka· 
mına müracaat ederek nafı~ mlidür'üğunden yeterlık be' gesl 
a 'ma 'arı. 

7 - htek'ilerin 2490 sarılı kanun hüktim'erlne gört' ek· 
ııiltme tek ıf zarf arın r eksi tme saııtınden bir ~aat e\ \'e' daımt 
P.ncümen r<'Lliğine makbıız mukabilınde \ermeleri lfııımdır. 
P-0•tada 'aki ı:ecıkmc'erdcr daımi encıimcn me ' ı de~ı dır. 

( 5 ı 6 5 ) 
'hıhan1mtn 't ";.5 

Cinsi lf'sıf tutarı teminat ak~r•t 
l.r. Kr. l.r. Kr . 

Ecnıe kazasına bağlı Gül:ü 
köJ u okul Ye. in;;a 1 32916 67 2468,73 
E.şme kazasına ba!!lı Saracık 
köyü okulu Yed. İnş. 30401.33 2280.:0 
Eşme kaza ına bağlı Ahmetler 
kö~ ü okulu Yed. ln~. 32889.40 :!466 70 
l'lube~ kazasına ba~lı Tutulca 
kövlı okulu Yed 1nş. 30401.33 2280.10 
Uşak merkez bai!lı Elmacık 

kÖ} ü okulu Yed. inş. 30401.33 2280.10 

Yekun 15i010.06 l1i75.73 

Elazığ Yollar 8 Bölge Müdürlüğünden 
Eksi'tmeye konulan iş Erzincan i'ınde Mans - Karakulak 

yolu Pu' k dere:.i üzennde Mıfil kar ve Dorum dereci üzerinde 
Bozagak köprüleri o up ke~if bedelleri 211 966.03 iki j{ız on bir 
bin dokuz yilı altmı a' tı 'ira üç kuru tur. 

Pil k dere~i iizn!nde ~lıği kar koprü Li için 13fl 874 61 lira, 
Dorum neresi lizerinde Rozagak köprü ü için 75.091.4::! lira. 

F;ksiltme 25/5/95.J sa!ı ı;:iinü saat 11 de her iki kbprii bir 
crup halinde E:lzıf Yo Jar it Bölge mudlir'üğil binasında elmlt· 
me kumisyonunca kapı;Jı zarf usully'e yl!pıacaktır. 

F.ksi'tme evrakı bö'ge sorumlu a~ man ık Hznesine yatırı
lacak 10 lira 60 kunıtluk makbuz karşılığı teknik he ap'ar cr
\'İsinden alınabilir . 

Eksıllme~e girebi'ırek icin: 
a - İstek i'er•n 954 yılına ait Tıcaret Oda ı belge. i i'e 

11.848.30 ira'ık geçici teminat 'ermeleri. 
h - Tatı• günleri hariç ek•ı tme gününden l akal fiç s:un 

e\'1.e' bir di ekçf' ile Si Bö ge mlidlir ü~ür.e müracaat etmeleri \'e 
dilekçe erıne Karayol ı;rı gı•nel mildür uğü ek l tmes ne gırlş 

artları hakkındaki Yorıc'mt>'i~in 4 madde ının A, B. C fıha'a
rında yazı'ı nrak'arı bağlıvarak bu iş için leler' ık belızesl a'
maları. 

c - Eksı tme kinıınun 34 maddesi gereğince ebı tme ev· 
rakının her parca•ın:o l'l'l•Pr kuru~luk damga pu u vapıştırarı · 
bunları imıa'ayıp ıarfl:ırına ko~ma'an, haıırlıyacakları tek'ıf 
mektuplarını E'ksi tnıl' ~ı1ı.u "aat 10 a kadar makbuz mukabıli 
komi~~ on ba$kan•ığ rıa Yerme eri. 

Postada o'acak gec'kmelE'r kabu: edi'meı. Keyfıyet ilAn 
olunur. (4993) 

fmthaı •ıhibi: S t.'.\'A~ K OHLE 
l'nıııJıı a~riyat '\lüdurü: MEl ,i ll YE:\ER 

Ru sa~ ııho J\les'nl i\lüdiır: 

İHS.\'S AD \ 
<l'AlA~) Gueledlilı. \C i\latbaarıı k T. ı\. S. - lstanbuJ 

VAr A S MA1' RAA S I 
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enzın 
Benzinle işleyen her türlü nakil 
vasıtasının daha randımanlı ve 
mükemmel çalışmasını sağlıya· 

bilecek veaöne vakıt. 

-1 
Mobilgas 

Su günün icaplc:Q-ına göre tekamül etmekte olan 
/ araba motorleri, alelade. benzinden başka bir yakıt 
kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu 
ihtiyaç göxönünde bulundurularak meydana geti
rilmiş olan YENİ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDiR. 
çünkü : 

Daha yüksek ·· oktanlıdn. 
Onun i~in her türlü 

• arabamn cekisini artıur. 
Motor vuruntusunu keser. 

i<ine katılmıs olan tesirli 
terkipler sayesinde motor 

•arızalarının (oğunu önler. 

3 ~t'ANOAN İt/BARFN BlirtlN 
SOl<ONI SAT/~ YET<LERINDE 

ARABANJZIN DEPOSUNU BİR DEFA D LDURMAKLA 

BU 
ALAT 

) ENt \f. ESKi 
H ER .\HA B .\ N I N \'. \ K l T 1 

\1ı>ınl«·kı·limizd~ ilk df'fa olarak \' E"\1 
\E ı : St\I llEH TİP \E MAH~\ 
\H .\B\:\I~ lt\~IH\1\'\l~I .\Hrll 
H\C\K 11\KIKATL' <;iFTE KL\ . 
\ ETLi BIH BEl\ll'\ PIL\S .\'ı .\ 
.\HZEl>ll.\tl:; Hl Ll i\l '\OH. \E~I 
\lOBILC \~ hiriıwi ku" c•tini c>n 'rni 
l.a~fj, ~ kkniirj ilı• «>idi' ı•tlilı·u 'uk ... •·k . o . . 
okları d•·rc·ı·ı~intfc·n 'ı· hunun nıolo· ' 

nınuı.t• stğlaya<·agı hir ... uru fa~ ıJadan 
alarak. iki rwi kın' ı • tiııi dC' hir ı;ok 
motor an:1.alarıııı ünlc,iı·i kinnc, ·ı 

"atıklarla kazanarak ~izr dah;t az 
lwnziııle daha fazla kiloııwtrr Nığlı~ a
ı•aktır. 

YENi 

Mobilgas 

N 
1 

BİZ 1llETİNİZE GİRİYOR 

VATAN 
11.A~ iT\' ~ rı. IU 

Başlık maktu 

YALNIZ BANKAMIZA MAHSUS ZARİF VE CAZiP AÇILIŞ HEDiYELERi BALAT AJANS 1 NA ait 100 ALT 1 N Ke~idesi 
MAYIS tKRAMtYESI 500 ALTIN 

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

DOGUBANK 
• 

AÇILIŞ GONLERI GIŞELERIMIZ SAAT 20 YE KADAR EMRiNiZDEDiR. Telefon: 
115~ 

İstanbul Ziraat Okulu· Saim Alma Komisyonundan 
Okulumuzun 195-4 malt yılı onuna kadar hliyaC'ı olan aşağıda ciru Te miktarları '11· 

:r.ılı kUnJ ,.rzak. et ve akaryakıtların kapalı zarf usıılile eksi 'tmelerl yapılacaktı•. 
Eksiltme !/5/ 954 per emb e gilnli h"uılarında göslerllen saat:erd İştanbul Okullar ~11" 

manlığınc\a yapılacaktır. 

~artnameler mcı.kiir Saymanlıkta her gün göıiilebıl"r. 
iııteklılcr 2490 ayılı kan un hüküm eri gereğince teklif mektuplarını ek·iltme)'l atma 

aatinden ı saat e'Mct 195-4 yılı Ticaret Odası ve ikalariyle birlıkıe komisyona nrmeleri 
mecburidir. ( 4942> 

Kuru fasul~ • 
Patates 
Kuru soğan 
Toz ~eker 
Makarna 1rmik 
• oda 
Tuz 
Ye ıl sabun 
Be~az sabun 
Un 
Kuru üzüm 

Ekm~k 

naıUıç t.ti 
Sığ r eti (Kenılb:ı:) 

lıktan .'hıh . Fi. Tutan Ek iltnıtnfn 
J\ılo Kunıı T.!ra Kr. Şekli İlk Teminat fliiaat 

2500 83 2235.00 Lira 
~500 37 1665.00 
2500 20 500.00 
3000 140 4200.00 
1500 80 1200.00 
1000 28 :.?80.00 Kapalı 952 10 30 
!IOll 10 80.00 
~o 143 715.00 
250 li8 -M:'i.00 

1200 60 720,00 
800 82 656.00 

40000 adet 30 12000.00 Kapa:ı 900 11.0() 

3500 ldlo 380 1:!300.00 
2000 300 6000.00 Kapalı 1373 11.JO 

g;ıar,, Trftta kra .
ke~ din iıe · itr.tta 

9p.sre.~~ ~i~i~; I{ 
Uılrrd ef llıd11\t 

A 
o, 

Denizcilik Bankası T. ' 

Şilepçilik İşletmesi~~.eP ~ 
HOPA Şılebimiz 10 ~Iavıs/ 1954 tıır1 11111

1". ,-e ,ı . • •l; • 
hareketle l'lmir'e uğra)arak Ceno\·;ı, :ırar~ 110,ı • 
mantarı için \e dönü5ünde de Mıırsil~a. Ctıı •a ~\l 
re limanlarına uğrayarak fımir \·e i~taııb 

Sayın Yfik .sahiplerine ilan olunur. 44~ J 

~Iufa)sal malumat iı.:ln 49763, •:ıa7; ~~r· 
ralı lclefonJara müracaat edil mcsi arıo.u 

• " 1a~1 
J •• 1 

inhisarlar Umum Müdiirlii9~ pll~I 

Satınalma Komisyonu Başk:,. 
. · ıuğU 

1 - Maltepe Ce\·iıli Enstitü Jer :ııudur I' 
işi pazarlığa konulmuştur. 

1 
ı.t dC &1 

2 - Pazarlığı 14/5/ 954 cuma ı:ıuniı :;aai ) 0ntlıı ,t l 
hisarlar Umum ~tudiırlü~ü Satıııalı~ıa kOOl if ö•t11 

3 - Şartnamesi mukavele pro;c~ı J.;e;ı ~ııl 

2 ocı ve a Uncu 
,,ayla santımı 

Bcnz n (' .-·c) 
'\tazo· motorin (kilo) 
Gaz Clitre) 

20000 52 
2000 32 

ıo.ıoo oo 
640.00 Kap ah 1017 1430 

gün kom.is~ onumuzdıı ııoru tcbı lır. . 011 c\' ;~ 
4 - Istek lılerin ihale gUnli ndeıı. uç ~eıı rr ıc 

Hik ın~aat ,ubr ine mfiracaalla b~ ışc dere!: :ıf 
ıinde i~ ~ aptığına dair " ik a ıbraı: e ıaıııı1 ,~~
bilmeleri için ~eıerlik belgesi a'.mala[~J\ 111u'.,e1lf 

4 llncll sa) fa :Santı ım 
ilin sayfa ı untımı 

MıM::cme len, Tapu, 
'l.:nıer ıl~nı~rı ~antımt 

.\1 akıne > a~ı 

iOOO 

2000 

36 2520.00 

110 2200 00 

-
Acı 

!\ - 1stcklilerin 594 lira 35 kuruŞb·rııı;tc 
j makbuzu \C ~air kaııunı \'csıka ıaril l~ a 

1

0ı 1111ıır· 
11atıe k.omısyonuınuıa mUracaat ıarı rıc 

Ayrıca ıtıldayan ' Hdefll r.enk 

165 15 00 
mevcuttur 

c 
t 


