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Hind içini' de harbe son 

verilecek mi t 
. / Bugün ikinci sayfamııda __ _J 

PARTi SE iMLERi' KAZANDI 
Tasnif kat'i şekilde nihayetlenmemekle beraber, Demokrat 

t Partinin çok büyük farkla çoğunluğu temin ettiği anlaşıldı 1 
"-ıtıuriyet Halk Partisinin Malatya, Kars ve Siııopta, C.M.P. ııin 

veriliyor 

Bilşbakan Adn:ın :'llendereı; u e "e içinde oy'unu nı-i)or <.:.11.r. genel b;1şkanı İı.mtt İnonii o)"unu kullanı)or 

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

semtlerde oylarııı çoğu 
1954 ~eçimlcri dün jsıanb:ı~da 

bü) uk bır ınıızanı \'e 'ek.ar -
çinde cere~an ctmı.. ebr...ııı: 
seçim imtihanını ıam b r o;:ı~.ı
n ıle 'ermistir. 

Dün sabah saat sekizden iti· 

öğleden once kullanıldı 

•• 
Dünkü 
Seçimin 

Seçimin kahir çoğunlukla ka zanlldığını bildiren Menderes 
Türk milletine D.P. nin şükranlaflnı arzediyor 

1 baren ~ehirde batlıyan eçlm 
faaliyetı, saat dokuzdan itıba. 
ren kesafet kazanmış 'e 11 de 
hemen hemen ,.ehrin bütün emt 
lerinde bulunan andıklar b r 
seçmen akınına maruz kalmış. 
tır. 

Dün sabah bırçok vatandaş 
!ar ellerınde kırmııı scç;:nen 
kartlaTıyle sokaklara dökulmus 
ierdır. Halk seçime fcar.ı uuy 
duğu a ak<t~ı. tasnife kar~ı da 
;o,,ıermış Ye saat 17 den itiba 
ren bütün sandıkların başları. 
meraklı eçınenler topluluğu 
tarafından kuşatılmı~tır. Halk 
~eç ~aatıere kadar ıa nıfın sey 
rıni biuat takıp etnııs \ e bazı 
rakamlan Mt ctmı•tir. 

Hoş tarafları 
Oy pusu:ası)dı. radyo propa 

gandasıydı, seçmendi. kütüktu. 
muhtudı, ada~ dı f.lin derken, 
i,ıe nihayet o da oldu bitti, 
Dün sabahın sekiıınden iı'ba• 
ren on binlerce insan terledi. 
yıprandı, fenalık gcçırdi. Belki 
de bayılaniar. nefes darlığına 
tutulanlnr. spaz.moz geçirenler 
oldu. Bıı de diın İsıanbu!u bov 
dan boya gezdik, dolaştık. San 
dık başlarındn durup etrafı sey 
ı·ettik. Seçmenlerle konuştuk. 

* 

Menderes ve 
sıra bekledi 

Ankara' da secime katılma fazla oldu ve sükü-.. 
net içinde geçti. Ecnebi muhabirler millette 
müşahede ettikleri şuuru takdirle zikrediyorlar 

Ru!ust llluhalılrlınlzden 

Ankara, 2 - Ankaradakl ve termektedir. 1950 de me\t'ut ik
butün yurttaki seçim faaliyetini tidarı yıkmak için bütün mem· 
adım adım takip ediyoruz.. Gelen leket nasıl oy sandık1arı ba~ına 
haber er ~eçimin bütün yurtta koştu ise 1954 seçim'~riııde de 
btiyiık bir sükun, vekar ve an· iştirak nbbeti çok ylik~e~ bu-
layıs havası içinde geçtiğini gös <Devamı Sa: 4. Sü: 6 da) 

Seçim ~ehrimızde ıa mamen 
hadisesız geçmiş, sadece seç· 
men ki.ittiklerinin tanz.imı busu 

<De\amı Sa. 5 Sil. 1 de) 
-tı-

Partilerin . 
lsfanbul' daki 
Oy durumu 
Dün get'e yarısından sonra, 

istanbulun muhtelif kazalarından 
~u netice:er alınmıştır. 

Üsküdarda, gece ~arısı sa al 
l 'e kadar 23 sadığın neticesi a
lınını~; D.P. 4300 oy; C.H.P. 1925 

!Devamı Sa. 4 Sıi. 4 de) 
·~------~~~----~--~~~~~ 

İııtanbuldaki Teknik Üniversitenin yurdunda kalan 4.30 talebeden üç yüıia 5eçim hakkını haiz:· 
dirler. 8UJ1lar dün okul önündeki sandılı o~larını atmık için kuyruk yıpmıılardır· Talebeler 

araaındaki iftirak ııisbeU yüzde )1iıe )'akladır. 

1 

lst~nb~I .ı.eçi~I~rini biiyük bir dürüstJükı.e idare eden \e seçim
lenn ınlızam ıçınde c·ereyanını uilıyan il Serim Kurulıı baj· 

kanı Sabri Aksü)ek 

•• 
Yabancılann seçim 
Hakkında 
Görüşleri 
Amerikan Kız: Kolejindt ö~· 

retmenhk eden ve memleketı
nıizi uzun ~ ıllardır ıanıyan bir 
Amerikalı karı - koca dün Ar· 
navutköy'de, Amerıkan :Kız Ko
ll'jinin b'Jlunduğu tepenin dipin 
deki andığın kar§ısında durmu5 
lar, oy ,erenleri ha~Tanlıkla S<'Y 

(Dt\'amı Sa • .ı Siı. 5 de) 
-0-

C.H.P. ye göre 
'Bazı hadiseler 

C.H.P. dün şu hAdiseleri bıl
dırmiştir : 

t< Beyaııtta 77 numaralı saıı
c'ık başıııd kı CHP oy pusula· 
laı ı DP ocak başk:ıııı Eşref ta· 
rafından ~ırtılnuş ve ayağının 
&!tında czilmistir. Eşref zabıt tu 
ıuıarak karakola şıkayet edılmıs 
ı;e de kaçtığı ıçin ~akalanama
mı, tır. 

Seçım günleri böyle her de
liğe girip çıkmak, her tarafa 
bUTun sokmak ne de güzel olu 
)'ormus. Aksama ikadar kendi 
kcndimiıe kcyifiendik. Yalnız:. 
ne yalan söyllye•·m, tt'mmuı gü 
nc.i ;ibi hır "Üneş tepemizde 
fokur fokur kaynarken, bir 

<Deumı Sa: 5 Sıi: 3 de> 

84 numaralı sandının D P, li 
başkanı seçimleri ıatıl etmek ıı> 
temı tır. Bu hadısc uz:erıne s.n 

<Deumı ~a: 5 Su: 6 da> \ali Göka,), ıaıfı PDdıja atarken ·B•.)trlı oıswa. auoc. 



--- 1 ----------------~-------------------------.... -------------------------------------1~~~ VATA~ 

G üney As- ·•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• dır. Bunu ı 
Ya mese· • C 'd b • Backan Eıscn· ıeıerıni daha ~ enevre e ir anlaşmaya vanlmazsa ! ho,,er ve A- ı 

doğrusu H n· ! • mer•kan Dış· 

d içini badisele : Amerika, buraya asker gönderecek ! isleri Bakanı 
rınden doğan : : açıkça bı dır· 
vazi) eti gö- ••••••••••••••••••• ,.................... mışlerdir. 

rüşmek üzere :.?6 Nıs3nda Cc· mın başşehri Bangkok'd.ıki Amcrika'da umumi erı.:.:r \) 
nevre'de bir konferans top :ın- Fransız elçi ıne müracaatla şu ya'da yenı bir harbın a•c. hın 
mıştır. Yapı acak görüsm•>"e- teklıf erde bulundu: Vıetnam'- de ıdi. Bu sebcp'.e Hınd"c;iri 
rin neticesı hakkında bil) Uk tl· ın Fransız bır ıği çerçevesi ı- harbine katılmağı as·a d.ışun-
mit beslenmemekle beraber çınde bır ığı -.e İstik Ali, Hin· mü~ordu. Son zaman ır:!l va· 
toplantı her tarafta alaka u- .cfiçlnıde bazı (is.er müstesna ziyet deği tı Hındıı;inı .ı.ırbı· 
yandırmıştır. A aka bl'hassa Fransız kuv,.et erı bulundurul· nın bir müstem eke 11uha!'ebe 
Fransa'da çok büyükttır. Fran- maması, Vıetnam'ın Asya mem ~i değıl; bütıin dünyanın, hu 
sıı siyasi lider'erınden çoğu, :ekellerlnde siyasi mUmessille- arada Amerıka'nın gıiven ııtiol 
Hındiçini meselesini ha !etmek ri olması. Fransız ~Uksek ko. tehdıt eden bir hareket oldıı-
içın komüni tler'e gorusmeye miseri 10 Eylü de söy'ediıti ğu, bunun karşısında se) ırci 
taraftardır. Fransız par amen- bır nutuk a bu 5art'arın kabul vaı.ıyette ka'ınamı~ aca~ı Arnc-
tosunun Martın sonlarına do[:· edi'emıyeceğini bildirdi. Bu rika umunıi efkarına an'atıldı. 
ru yaptığı top'antıda ileri ge· suret'c ıkinci tesebblis de ne- Bu te.kın er karşısında umumi 
len Fransız ricalinden Da!adı- tıcesiı kaldı. efkArın Hindıçini harbi hakkın 
er, l\Iendes France l\Iitterand Bundan sonra beş sene hiç dakı düşüncesi cleğışıi. Raş· 
bu hususta kat'i beyanatta bu- bir gbrüşmc olmadan geçtı. kanın· ve Dışişlen Bakanının 
lunmuş'ar, hükümetin Hındıçl 1952 yılının sonunda Pina). son beyanatları bu değışiklığin 
ni komünist'eriyle görüşme im Fransa'da bulunan meşhur kim neticesidir. 
J.:Anını araştırmamasını tenkıd :>'a"er 'e imparator Bao Dai'nin A merika'nın yeni vaziyeti 
etmiş:erdl. yeğeni Profesor Buo Hoı'>i l'"ransa'da memnunluk u· 

p ransa, Hindiçinide harbe 
son vermek için bır kaç 

defa teşebbüste bulunmuştur. 
İlk teşebbus, 19 Ara ık 19-16 
da ba~!ıyan ayaklanma hare· 
tinden az. sonra, 1947 :Jılında 
olmüştü. O zamanlar Fransa'da 
Sosyalist liderlerinden Rama
dier'nin başkanlığında bir hü
k(Jmet vardı. Ba~bakan 18 Mart 
1947 de Parlamentoda sôyledi 
ği nutukta: ·Hindiçini mese'e 
sini kuvvet kullanarak ha'let
mek istemiyoruz.. Hıikikl hal 
~kli, anlaşma yo!iy,edir.ıı de· 
mişti. 

Hındiçlnl komüni t 'iderı Ho 
Chi Minh uç gün sonra buna ce 
vap vererek, Fransa hü!tCımetı 
Vietnam'ın birliğini ve ist!k· 
lllinl kabul ederse. görüşme
ye hazır olduğunu biltlirnıişti. 
RaltA daha ıleriye .t"idereı. 19 
Nisanda, kendi Dışiş'erı Bakan 
lığı vasıtasıy'c Fransa hilkü· 
metine bir mesaj goı1dcrmış, 
muhasemata son \erılme •r.ı \e 
sulh görü~mcsıne baş anmasını 
tek' ıf etmişti. 

O tanhte Hıtıdıçlnf ~Cık ek 
komiserliğınc tayın cdı en Bol 
laert' e Fransız ku\ \et erı ku· 
mandanı Genera: Va U:J'Un 
miltaleasını a dıktan sonra, mu 
hasemata son vermezden e\•vcl 
bazı ihtiyat tc<lbirlerine lü
zum o'.duğunu bildirmişti. Yuk 
sek komiser asilerin aldıkları 
harp malzemesıni iade etme
lerini, ~iddet hareketlerine son 
veri'mesini. esir'erin, rehine1e 
rin serbest bırakılmalarını, 
bir taraftan diğer tarafa ser
bestçe gidilebilmesini istemış 
ti. Ho Chi l\lınh bu şartları rcd 
dettJ. Bu suretle bir Sosyalist 
Eaşbakan'ın yaptığı ilk te.eb· 
blls neticesıı ka'mıstı. 

Avnı senenin 11 a11ustosunda 
Ho ·ehi Minh'in siyasi müşı.vır 
lerlnden Tran Van Giau, Si; a-

Şoförler Federasyonu adı

na 200 kamyon 

getirtiliyor 

Tıirkh e Şoförler Federasyonu 
nun Fransadan kamvon ıthalı i· 
çin İktısat \e Ticaret Vekalt!ti· 
ne yaptığı müracaat netıceıen
miş ve kamyonların ı:etirilmesi 
kararına varılmıştır. 

Buna göre, federasyon namı· 
na Fransadan 200 kamyon ge· 
tirileceJ..."tir. Kamyonların ithali 
için lAz:ım olan 2,5 mılyon lira
lık tahsisatın ödenmesı maksa
diyle Merkez: Bankasına i:erekli 
talimat verilmlştır. Bu kamyon
lar, federasyonca 'i!A} etlerdeki 
Şoförler Cemiyetlerine miltesa· 
viyen taksim edilecektir. Ct>mı· 
yetler de, üye olarak ka) ıtlı mes 
lek erbabına bunları te\"Zl edı::
cektir. Kamyonlar, maliyet fi
y4tına ı:öre satılacakur. Bu su· 
retle piyasada 28 bin hra~a sa
tılması icabeden kamyonlar, 14 
bin liraya sautabilecektır. 

Dl er tarafuın, federas) on 500 
adet Arı:o marka taksi snatı si. 
pariş edecektir Bu hususta V~
klletle yapılan müzakereler mlıs 
pet netice vermiştir. Saatlar da 
kamyonlar ı:ibi cemi)etlere tah· 
ıis edilecek \'e onların e'.) le 
meslek erbabına teni o!unacak· 
tır. Halen piyasada bin lir:ıya 
satılmakta olan bu saat'ar. şoför 
Jere 400'er liraya Vt!rılecektr:. 

Federasyonun bu teşebbüsü şo 
förler arasında ı:a) et müspet 
karşılanmıştır. 

.Karayolları personel 

yönetmeliği 

davet ederek kendisini Fran· vandırmakla beraber Fransız
sız Bir iğı milşa\·irlerınden Ley İar Amerıka'nın ise karışma-
gues ile bır'ikte komünısller e sına tuzum kalmadan Hındiçi-
temasa le bir anlaşma .mkfını ni meselesinın halledı mesıni 
o up olmadığını araştırmıı.;:a istıyorlar. Bu sebep.e Cenevre 
memur etti. Fakat kabine de· konferansının neticesi be i o:-
ğiştiğinden bu vazıfc Rene madan taahhüt altına glrmck-
?ılayer hükumeti zamanında ye ten çekiniyorlar. Bugünkii va-
rine getıri di. Profesor, 1953 zhet şudur: Cenene konfer:ın 
de Rangon'da \'ietmınh'ın bir sı )a iyı bir netice verccı>k, 
mümessili i e temas etti; bu Hındiçini'de sulh teessüs ede· 
mümessl' hiıkümetin müzake- cektir. yahut bir karara \ :ırı a· 
reye hazır olduğunu, fakat an mıyarak harp şiddetlenecek ve 
cak salahiyet sahibi olanlarla Amerika müdahalede bu una-
görüşebi eceğini bildirdi. • caktır. 

Komünistler bu sırada La-, 
os·a girdıler. ÜçuncU tesebbus 
de bu suretle neticesiz kaldı. 

O tarihten sonra cer'!yan e· 
den vakalar hatırlardadır. 

Basbakan Lanıel 27 J::kim 1953 
de Par'amentoda söylP.dığı nu· 
tukta, Vietmınh teli:"if'eriai a· 
çık arsa goriı meğe h.ıur oldu
ğunu bıldirdi. Ho Chi Mınh 
26 Kasımda buna. gorüşrucğe 
hazır olduğu şek inde cevap 
\erdı; fakat ilk adımı atmak 
istemedi. Başbakan gcçrn ay 
bır parça dalla i eri 1:ıttı. mu· 
hasemata son \'erme~ ıçın Fran 
sa'nın şarl'arlrn bil lirdı. J\:o· 
münist erin Dı ı~leri Bakanı 
Pekın rad\osu lle \crdığ1 ceup 
ta, bu şaı:tları bir tar:ıfa bıra
karak hukumetinin kat'ı tek
lıflerinl beklediğıni haber \"l'r· 
di, 

işte simdi "'aziyet budur. 
Fransız'ar, Stalinin ölilmilnden 
sonra gergin ığin bir parça gev 
şedlğinı, bir anlasma mümkün 
olabi'eceğini söy üyor:ar. Ce
nevre müzakereleri bu umıdın 
ne derece doğru o:duğunu ı:ös 
terecektir. 

Cenevre görüşmesi neticesiz 
ka'ırsa ,·azıyet ne olacak

tır? ..• Amerıka hukumeti bu 
takdirde Amerıkanın Hindıçı· 
ni harbıne katılmasına taraftar 

Dün yapılan basketbol 

müsabakaları 
Tıirkiye Basketbol Serbest A· ı 

tış Müsabakaları dun Spor \'C 

Sergi Sarayında )apılmıstır. Fer1 
dl birincıliklerde 60 atış Uze· 
rinde 56 isabet'c Ya'çın G:-anlt 
(G.S.) blrıncı, 53 isabetle Yı!· 
mu Ersin (Ankaragücıı \ ilnncı, ı 
50 isabetle Nejat Sönmez (Mo. 
da), Gbkhan Gökeş (ü.S.), Su:ıt 
Gürol CAnkaragücü) U~ıincü ol 
muşlardır. 
Takım tasnifinde Anl:aragUcü 

232 puvanla birinci, Gal taı;aray 
218 pu' anla ikinci, Altıno:-dıı (İı 
mır> 211 puvanla üçiıncil olmu6 
!ardır. 

Bir motör devrildi 

Türkay Birı:un idarc:si:ıdekl 
motörle Rumelikavağı önUnden 
geçerken motör de,Tilmi~tir. t. 
çinde bulunan İlhami Sanay, HU 
se~in Ka~a. Nurettin ve Tür· 
Un denize dökülmüşlers' de 
hepsi kurtarılmıştır. 

Prof. Recai Okandan 

derste hastalandı 
İstanbul Üni\ ersitesi Hukuk 

Fakültesi amme hukuku profe 
sörü Recai G. Okandan sınıfta 
ders nr'rken baygmhk geçir· 
mış ve hastalanmıştır. Profe· 
sör Okandan Guraba Hastahane 
sine kaldınlmıstır. 

Aıdavayda petrol araş-

tırmaları yapılacak 
Ankara 2 (T.H A.) - Maden 

Tetkik Arama Enstitüsünde Az t 
davay petrol araştırmalan ya
pılması kararlaştırılmıştır. Ya 1 
pılacak sondajlar için lüzumlu 
hazırlıklar tamamiyle ikmal e 
di mışt r. Sondajlara çok ya. 
kında başlanacaktır. 

ihtiyar bir kadın yandı 
Fenerde Yıldırım Caddesinde 

66 sayılı evde oturan 85 yaşın· 
da Fethiye odada dolaşırken 
mangaldan etekleri tutuşmuş 

muhtetır ) erlerınden l anmak su 

Viyana'ya 
giderken 

271 yıl «''\'el bugun, 3 !ita· 
) ıs ı 683 de Yiyana) ı mu 

ha ara~a gidecek olan \'eı.i
ı-i banı i.\lenifoulıı Kara,,.i\lııs 

tafa Paşa kumanda ındaki 
orılııyu hüma~uııu tr ~I et
mek \t" santağı ~crifi \er· 
nırk Ülcre Sııllıın l>iirdünt·ü 
l\lt'hnıN Belgrad:ıı gelmi ti. 
lluııkar 'I'rı>c~inılr vak1iyle 
Abaza l\Iehmet Pa anın Bo • 
na Beyleı-beyliği ıamanında 
Belgndda yaptırdığı lia ra 
izafeten Abaza k(i kü dPnllen 
mahalde ordugah kurulmuş
tu. 

13 !\layı ta başta hiikiiın
dar \e şehzadeler bulunduğu 
halde parlak bir mera~im y .. 
pılmı n• sancağı ~,.rif ı-er· 
darı ekrem \'e \'eziri azam 
lerzifonlu Kanı l\lustafa Pa 

şaya \l'rilmişti. Silahtar Aga 
tarihine göre, Padişah \'iya· 
na muhasarasına taraft:tr ele 
ğlldi. \'eıiri aıaııı, Vanıkka
lerlen \'iyanaya gidi ini bir 
t clhlste haber ,·erdiği :zaınan 
Sultan DörrlünC'Ü ::Hehmet, 
telhisi getiren uta §Öyle de 
mlşti: 

- Kastimlz Yanık ,.e Ko
marın kaleleri idi. Beç ka· 
le i dilde yoktu. Pasa ne a· 
cep aygısıılık edip bu ev. 
daya dü mlis, Hoş simdi ı'tak 
taıilA asan getire. l.akin mu. 
kaddem bildirseydi, rıza 'er
meıdim. 

F. F . TÜLBE1'"TÇİ 

Son derece ağır küfürler sa. 
'uru) orlar, gemidekilerin res
mi \"e kendilerini mbur gös
termeye çalışan dilleri ile, kı· 
yıdakilerın ate li lisanı arasın. 
da adeti komik denecek blr 
tezat me\euttu. 

Bu onun için o kadar bü
yük bir yeni'ikti ki Willie asa· 
ğı yukan iki saat bunu dinle· 
di. .. Bir ara. heyecanla, bir e. 
rin tam bir küfür savururı.cn, 
öldüğünU duydu ... Daha d:ıı:ru 
su o bunun böyle olduğlınıt tah 
min etmisti. Adam. kPndisine 
ates yağdıran bir bunıe,.rın ber 
tarar edilmesini rica ediyordu 
ki, birden sesi kesi'di. Wi'·ıe 
bir<len utanarak idrak etti ki 
insanlar ölürken. kendisi ilerde 
sa'onlarda yapacağı mükfilcmc· 
!er için malzeme top uyordu. 
Demek ki o da hlssizdı. l<'nkat 
buna rağmen rarlyo}u kapat· 
madı. 

Fakat öğ e yemeği yer!,en 
bir ara, endişe duydu. 
Dondurmasının üzerine, ka· 

:ın çıkolata so. u dökerken sim 
diye kadar duymus o'dukların· 
dan çok daha kuvvet'i bir in
filak bütun gemiyi sarstı. tabak 
!arı, çatal. bıçakları sangırd::t
tı. Keefer ve Jorgensenle bır
Jikte sancak tarafındalti lombo 
za koştular. Jorgcnsen ıomhoz 
camını açtı ve hepsi d15:ın bak 
tılar. Namur'un üzerinde mu· 
auam, kara hir dumnn sütunu 

Eşek ve katır eti 
satanlar yakalandı 

Et fi~atlarında; tanzim satış arı yapılmasından sonra mühim 
fiyat duşıikluğu ba. amıştır. Tanzım atışı ~apan kasapların ko
yun ve dağlıç fiyatlarını en çok 390 kuru.a satmaları hakkın· 
daki karar; dığer kasapları harekete ıetirmiş ,.e kendi arata· 
rında ufak top antı ar :)aparak et fiyatlannda hafü bir indırme 
) ap:nak çarelerıni araştırma~ a lıaş~amış'ardır. 

Vali Gökay; Mısırçarf•cı. Tophane ve Beyoğlu mıntakal:irın. 
dakı kasap arı teftb etmış e bu arada koyun. dağlıç \'e .im ır
cık etinı (340 • 350) kııru~!ıın s:ıtan ~11.'iırçarşısındakı kas:ıpl::· 
ra teşekkür etmiş ve: 

•- Siz l\Iısırçarşısı kasaııları eti cn ucuz \"e temiz satm:ık a 
iftıhar etmelisiniz. illısırçarş:sı lsıanbulun bir et rneşher:diro 
demiştır. 

Mısırçar,.ısında kuzu eti 300 kuru-a satılmaya başlanrr.ıc. 
tır. Sakatat fı,at arında da rnzde 30 ucuzluk sağlanmıştır. HE~ 
gün ke ilen bin koyun ve do~ ıçın sakatatı; tanzim satışı yapnn 
l 8 sakatatçı tarafından şu fi~ atlar üzerınden satılmaya b:::şlaı~· 
mıştır: 

Takım ci!(er 150, kar:ıci.l!er 60. baş 100, beyin 50, işkeml:c 
100, 'ürek 30. 

Dığer sakatat fi)atlarınd:ı da esblı ucuzluk mü,ahede edıt
mek edir. 

Diğer taraftan dün, E\iipte Orhan Üşenmez Ye F:yüo Ca
kı taş adında ikı ki ı ucuz fıyatla tedarik ettikleri birkaç has 
ta \'e yaslı eşekle katırı, Cebecı köyü civarında kesırı derile
rini ytiıerken suçilstü yakalanmı !ardır. Tahkikata devam edi' 
mekte ve iki suçlunun bu işi uzun zamandanberi yaptıkları bil 
dirilmektedir. 

Meslek Odaları 
Kurulacak 

Son çıkan Odalar Kanununa 
göre, teşkil edilecek o'an mes· 
lek odalarının nızamnamelerınin 
hazırlanmasına başlanmıştır. 

Bir mavnada . 
infilak oldu 

Denizcilik Bankasının Liman 
İ~letmesine ait 50 tonluk mav· 
nasında evvelki fün müthls bir 
infilak olmuştur. Kimye\ 1 ma<l· 
de dolu bu'unan varillerden bi
rinın ateş almasından me) dana 
gelen infilak etrafta heyecan u
yandırmışsa da insanca ıa:r iat ol 
mamıştır. 

HAV~ 
VAZİYET.İ 

Yeşilköy :\1etl'oroıoji İstas 
Jonunun tahm inlerine göre 
bııgun sehrimiz \e charında 
harn umumi)etle bulutlu ge 
çecek, ruıgarlar gıiney batı 
)'Ön lerinden orta kun ette e 
secektir. lla\ a :.ıcal,Jığmda 
ise düne ni peten miihim bir 
deği iklik oıma)acaktır. 

Dünün en ) uksek hararet 
dereresi - :!9, en rlüıiiik ... 14 
olaı ak :kaydedilmiştir. 

Bir ardiyede 
Çıkan yangın 

Dört saat sürdü 
Cıbahde Abdülcze paşa cadde· 

si Bakır şirketıne ait arctbcde 1 
bulunan a)çiçeğı ku•pcı.ı \e su 
sam çuval arı kızışmaı. .. ıretı:i" 
le e\\e ki ak~am saat \lrDll:ie 
doğru bJ- an~ın çıkmı ... De
po) u ke-if lir duman l>:.p'::dı. 
ğından, itf:ı;· r ~rupu •na~r.c er· 
le ve aspiratör çalı~·ırmak s.ı
reti) le uğraşmış ve gece sa::t ~ ir 
mi dörde kadar mes'.!ul olma!: 

Ku"çu"•k haberler uretı)le söndürülmU~tür. Depo 
da ıkl bin kadar çu~aı bu'un· 

------~ makta)dı. Yapılan tal>klkaıtan * TUrkıre Mıaııımıer Blrll~ının bunların İstanbul umum sigoıu 
ıo~ - ııı.s-t yılı \lmuml ko~reııı ~irketıne sıgortalı bu unduğu tt's 
ıs mayıa ıııs4 C\lm rtesı ı;ünü saat 
ı5.30 da Çeınberlltaşı.akı birlik mer· pit edilmiştir. Yangının çıkış cek 

1 ketinde, birliğe bağlı teşekltüllerın 'i üzerinde tahkikat yapılmak. 

l tdare he~ctlerırıe bu te$ekkUllcrın tadır. 
kendi bünyelerine aore ıeçmlş olduk ı il' 1 • ı· w • • 

l ıarı temsııcııerının ıştır&kıyıe )apı· Mua ım er Bır ıgının 
ıac:aktır - - - · * Vefada Beledl}e talimhane bl· yurt gezisı 
nuı ya'llndakt arsada dlln al: m 
henOı: on ı;ünlük bir çocuk bulun
muştur. Terkcdllm • olan bu yavru 
ı:abıta tararından l>arul ceze ·e iti!\· 
kedllmlş olup oumı terk d n mııç. 
hul şa!laın hüviyetinin tl>lntnc ~a· 
lışılmıı k tadır. * S:ı.nat Okulu Mezunları Cemt1c· 
tt tarafındın Ta!Wm Beltt111e Ga· 
zlnosunda 8 mayıs cumartesi gUnll 
uıat ıı1•te bir detlle tertip cdllml • 
tir. * Denizcilik Bankası Kara Anbar 
lama işçileri ve Liman Tamir iŞÇi· 

ıerl elbıae almadıklılrını a01ıe1ereJı: 
şlltlyet etmektedirler. Kendilerine 
senede iki kat 1' eıbıseıılnln urllmc 
ıl llzım geldiği halde yazlı • elbise. 
lerının hlll verllmedltlnl .Oylemeli: 
tecllrler. 

--0--

Bahar ve Çiçek Bayramı 

hazırlıkları 

Nizamnamelerı hazırlamak ü· 
zere vazüe endırılen komıs.}on· 
da Tiirkıye Yiıksek ~1imarlar 
Birliği, Mühendisler Birliği, Na 
fıa Vekaleti temsilcileri) le Na. 
fıa l\ludlirü vazife almış bulun· 
maktadır. 
Nızamnamenin ) akın bır ıa· 

manda hazırlanması sona erecek 
'e Yüksek l\limarlar Birlifi ile 
Muhendıs er Bırlıği umumi he· 
yelleri ola,!!anüstu hır top'antı. 
) a da,·et edilerek, kendi kendi· 
lerfnı feshedecek Ye kanuna ı:ö 

re Mimarlar ve Muhendıs:er O· 
da'arı halını alacaklardır. 

Kuyuya düşen bir çocuğu Bahar \'e Çiçek Bayramı ıçın 

b b 
GUlhane Parkında bırçok tesis. 

Türkıye .i.\lua limler Birlıği Tu 
rizm bürosu mem eket önret
mcn erme yurdumuzu tanıtmak 
maksadıyle her yı' tertip ettiğı 
yurt lçı etut gezilerini. bu yıl 1 
bırçok ila\'elcr e yaparak çeşıt
lendirmiştir. Kat'i programı ha-1 
zır'anıp bir broşür halinde tabet 
tıri mek üzere bulunan bu se· ı 
neki gezi'erde öğretmenlerımiz 
gruplar halinde ilk o'arak 13 ha 
zıran Hl54 te Terkos su tesis'e
rıni \'e sonra da sırasıyle 19 • ı 
20 hatıranda İzmit Go!cük, :7 
haziran İmralı ada-ı, 5 · 8 t.em· ı 
muzda Ankara Anıt • Kabri zi
yaret), 19 . 25 temmuz Bo u -
Abant • Akçakoca. 30 temmı•z -
l ağustosta şı·e. 4 - 8 11ğu:.tosta 
Bursa • Gem ık. 10 • 19 ağusto!· 
ta Afyon • Egri<lir - İspıırta -
Burdur ve civarı, son olaıak da 
23 - 29 ağustos 1954 te lzmır 
(Fuar) • Efes • Berganı:ı'yı zi
yaret edeceklerdir. 

a ası kurtardı ı ıerin kurulmasına başlanmıştır. 

Bu gezilerden başkıı öğrP.t
menlerin istırahatıerine utcılil-

Küçukpazar Caı:ldcsinde 20 sa Bu )ı' halka ko!a) ıı;. o ~a~ tize 
yılı e\de oturan 1 ,~şır.da 1\Jeh· re Bahar Bayramı bılet erı .şe · 
met mbafirlığa ~ıtti ,1 C\'d~ ku-ı hir~~kı slne':1a '.c mat~o ~ışe· 
yuya düşmU~tUr. l\lehmrt boğul erı) .e tram\ ~Y \C otobus bılet. 
mak üıerevken baba ı Nurettin çılerı \asıtası)le sattırı~acakur. mek Uzere her sene 1 temmuz -

· 1 H ld ğ b b 30 ağustos tarıh'eri ar:ısında Goı 
taraCından kurtarılmıştı . der sBenhe o Bu u ıı ı üu se· tepede a"ılan onretmen er kam-

---------------------,.;:____ ne e a ar aJ.Tamı m nase· ' 6 

betiyle 22 mayısta bır çıçek "" pının görmüş olduğu rağbeti gö;: 

BAHÇELi EVDEN 

)Ükse!iyordu. Sütunun kaide
sınde, a'evier vardı. Keefer 
•Herhalde ana cephane depo
ları tam isabet a'ınış o 'acak.• 
dedi. 

Jorgensen dürbününü ayar
larken, ·İnşallah bir kaç bin 
Japon obilr dünyayı boyamış 
tır., diye söylendi. 

Keefer yerine otururken 
•Pek zannetmem ... Ged kal:ın 
lar hep derin, rahat çukurlar· 
dadır. Fakat herhalde cepha
ne ikle bizden birkaç kişi ha· 
\&)a uçmustur.ıı 

Willle, yfizunu tatlı bir esin 
ti )alarken. kıyıdaki cehennem 
manzarasına bir kaç dakıka 
baka kaldı. Ast~ğmen Jorgen· 
sen ensesinin dibinde durmuş 
şapırtı ile ağzındaki et parça
sını çiğniyordu. Willle de yerı 
ne oturdu ,.e 'kaşığını, üzen c:ı 
zip bir şekilde kahve rengi çi
kolata sosu ile örtülü bulunan 
kaymaktı dondurmaya da'dır
dı. Kendisinin burada dondur 
ma yemesi ile :N'amur'da, b in 
yarda kadar ötede bahriye sil~h 
endaz'annın havaya uçması ra 
hatsız edici. üziicü bir tezat teş 

kil ediyordu. Fakat dondurma 
yemekten vazgeçecek kadar da 
rahatsız olmamıştı; .ralnıı dü· 
~ünce beynıni kemiriyordu. :Ni 
hayet düşündüklerini açıkça 
:söyledi. 
Diğer subaylar da ona endi· 

şe ı e baktılar. Fakat hiç biri
si dondurma yemekten vazgeç 
medi. Fakat dondurmasının ü-

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

Keefer, iyice temlz'enmi5 ta 
bağını önünden iter"k, • WT'ıe 
e,ek olma! Harp, bir çok in· 
sanlarının diğer insan·an-ı öl 
düklerini seyredip. ö'enin ken 
di'eri olmadığı için memnun· 
:uk duydukları bir istır.11 dedi 
ve bir sigara yaktı. •Yarın bel 
ki bize körfezdeki rnayin1eri ta 
ratırlar. O zamana kadar ada· 
!ar üzerindeki savaş belki de 
durmuş olacaktır. İşte o zaman 

ayı tertıp e<lilmesı kararlaştı. <inilne ala~ bil~o. bu yaz tatı'ın
rılmış ve hazırlıklara başlanmış de ve aynı tar.ıh'er a~a~ın?a d:· 
tır. Bu seneki alay her senekin· ı vam etmek üzere ıkı.ncı bır 
den daha zengin olacak şehrı· kamp )erı bu arak raa ı)ete ge· 
mızdeki banka.ar. sigorta ~irkct çırmek ıçın gerekli te~ebbuslere 
len. fabrikalar \'e ticari ~ües· girişmiştir A~ ni teşekkülün ter 
,eseler çiçeklerle sus lenmiş rek ~ıpledi11i :? &) rı grup ha!ındeki 
trım arabalariylc çıçek ala} ına ka; !talya • Almanya - 1svıçr: \e 
tılacaklardır. Çiçek a a;ı;ına ı:Jti- ltalya • Fransa yurt dıjı etut sc· 
rak eden arabalar ara ında mü yahat erine ıştır.ski arzu eden ve 1 
iabaka ) apılacak \ e birincıye b~gun .~çın mevcudu ? ü~ü aşa.n 1 
100, ikınciyr 500, üçüncu) e 250 bırçok oğretnıenler, Bırlığe mu
lira ıkramiye , e dığer derece racaat ederek namzet kayıt arı
alan ara madalyalar verilecektir. nı ) aptırmaktadırlar. 

Elektrikli trenlerin inşaatı Hava Kuvvetleri Kurmay 

ilerliyor 
Başkanı, mayısın beşinde 

Kanada'ya gidiyor 
Devam etmekte o'an Sirkeci 

- Soğuksu elektrıkli ışletme in Ankara, 2 (Anka) - Kanada 
şaatı dolayısiyle son zamanlarda Hava Kuvvetleri komutan'ığının 
bu hattaki banliyö seferleri ak· ~a~eti. ü~r1ne Tiırk Hava Ku,·: 
samakta \e peron'arın değişık·. \e lerı Kur?1ay Baş~an.ı. Korı;e~ 
lık ) üzunden ınmıı ve binmeye n~~a.ı A~ım ın başkan ıgında ' 
eh enşsız hale aelmesi bazı ka· kışılık bır .hava kU1'1lla~· hey atı 
zalara sebebı) et \'ermektedır. may!sın 5 ınde Kanada ya gıde-
Bilhassa Ycşılköy'e Soğuksu ara cektır: . . . . ., . 
sında sık sık vukua ~e:en rö- He:Jct!.mızln bu ııyaretı .o guıı 
tarlar ora halkının şıka) etleri· kadar ~urecck .. ''e . Kanad.:ı'nın 
ne yol açmaktadır. ~uhtelıf ha\'a uslerı gezılccck-

I\akhyat bakımından çok yük _tı_r·----------
lü olan ve on ~ ıl'arda bı hassa 
yolcu adedı ytizde ~irmi nispe· 
tinde artan 26 kılometrelik bu 
yolun bır an once intızamsız du 
rumdan kurtarılması ı:erekmek· 
tedir. 

Sirkeci - So~uksu e'cktrikU 
hattı tamamlandıktan sonra bJ 
hattan buharlı tren .ıre~·irilmiye. 
ccktir. 

Edime - Sirkeci trE>nler So· 

1 
ğuksuda tevakkuf ede:e2i i~: i\ 
Soğuksu mevkiin:ie ) eni bir ı:ar 
inşa cdılecektir. 

da bir çok bahri) e si'ahenda
zı, kıy:ıda, )an gelmiş yeme'k 
yerken, bizim ha\'aya u~tuğıı
muzu seyredebi'ir'er ... llıç bi· 
risi de yemek yemekten gerı 
durmaz.ıı 

•Fakat hiç o'mazsa kuru kon 
en·e ) ı~ ecekler. bızim gibi 

so lu, kaymak ı dondurma de· 
ğl' ... Bızlmkisi !az'a lüks gi-

• bı!. 

Keefer •Buraya bak, dondur 
ınanı ) emezsen kimse s~ni dı
\"anı harbe vermez kı• dedı. 

Maryk, dondurma)! kaşık ar 
ken. Guadalkanalda bır ge.:!e, 
bır grup bahriye silA.ıe ıcl .. ıı· 
nı, bir yerden bir \ "e taw 
rnıştık. Hava sakindi, fakat hep 
sini denız tuttu. Yıizba~ı arı şu 
koltuğa uz:ınmıştı. Bana Gua
dalkanalı sevmediğim muhak
kak. fakat burada blr hı:fta 
kalmaktansa orada bir yıl kal 
ma} ı tercih ederim• dPm;~. 
sonra da. eğer ma) in tarar ~ak 
kendısıni denize atarağını da 
ilAve etmişti. Bir aralık ta 
•Harpteki en pis iş'erden biri~i 
de mayin taramaktır. Bir ma· 
yın tarama gemisinde geceleri 

VEFAT 

:.lora hanedanından fbrahlm Pa· 
"" torunu Moraltzade Mehmet Ali 
Bey kerimesi Mustafa Reşit Morali 
~e l\!ellha Moralının h~mştresl l\!11-
rat Moralının halası Müşir Fuat 
Paşa mahdumu merhum İilAm Pu· 
at Tuı:ay'ın haremi 

f \TÖI.E NE\'\'IRE TLG\V 

Hakkın rahmetine kav.u,muştur. Ce· 
nazeıl 3 mayıs puartesı s;Unü tkln· 
dl nam1<zını m ıte:ıkıp Eytlp Sultan· 
c-amıı eerlflnden kaldırııaraı.: aile 
kabrine defnedilecektir. 

Allah sarllı:I rahmet e) leye. 

nası: uyursunuz bilmem?• dıye 
s6rmuştu .• 

Ducely de sordu •Bu gemi 
h:ıkıka ten mayın tarıya bilir 
mi? İnsanın inanmıyacağı ge· 
liyor .• 

K~fer •Sımdi bana, mavm 
taramanın nasıl yapı aeağı haı. 
kında } edı sayfa.ık bir vaz..tc 
verdin » 

•Ha o mu? Onu ffid\'in tara 
ma talimname·inden • aynl'n 
kopye ettiğimi biliyo:-.unıız J . 
çındekl kc imelerin ne den.ek 
o duğıından bite hab.,rım ~ok 
Şu para\'ana de:ôp durduk.arı 
.ey de nedir ki'» 

Maryk hııfıfçe ni!dıyerek 
•Mr Kcılh · dedi • Y'cmekt~n 
sonra muavinlnizın c ındcn tu 
tun da şu Allahın be :ısı parı;
\'anayı ona göşterh'\ll'Jn.• 

Vv'i 'ie • Basustüne efendim 
dedi ve eski bir denız kurdu 
edası ile sigarasını yaktı. 

R adyocu, Wıllie')e bır ,.mır 
mesajı getirdiğı 'akit, ma· 

sa toplanmaktaydı. Sür'at e şif 
reyi cözdil Caine'e erte,i sabah 
bir çıkarma gemileri grubuna 

ı ..... 

Ankara 2 CT.H.A.) - Kara
yo!ları genel müdürlüğü yen.1 
personel yönetmeliği yürürlüğe 
girmiştir. Elemanları meslek \'e 
sanat sınıfı olarak ikiye ayıran 
yönetmeliğe göre. yevmiyeler 
110 liraya kadar yukselmclae
dir. Mühendis erın )·evm yele 
ri 50 • 70 1 ra arasında de ış • 
mekte ve fen eğıt mi mıldilr e 
rl ile daire başkanla ınınlri 100 
liraya kadar çıkmak adır. rctıylc ağır )aralanmıştır. •---------------------------··-----------------------·---------------



~~d~~lTEMUR KIUÇ 
l d· ' enevr 'd 
,~,tr~ llıtseıtsi e .e Cin Hin· 
~de b•başıııııata~ennde müıa· 

"1ıı.ıı ır\aç k • Ru11dan e\·. 
~ tıı l Clbi ~re belirtmiş 01• '1'." Bütun 'l'urkhede dun 
~~11lııiYlik 'leh~'ıkınuzakertleı- umumi ı;eçımler ~apıldı. 
l\.~ı.._ boıulın e batı ıe • * Suri) ede yeni rtıaı ted· 
.._it· -<q b k a •dır birler alındı. 
;:.. k~di·ld~ ~~. Pr'.an ız1arın, * Çin llindinılc l)len Bien 
,.,iti •rerı11 uuı ı sağlamak i Fu kalesinde sau~ların 
~~t11~1dt lıllluııına a ında a ır; iddeılendığı bil<lirıldi. 
.._~ Oıı Cet llıalan jhtimali * Yunani~tanda ~eniden 
~~.t liıtıdi;ıı haberlere gö· deprem oldu. 
;'lıiıa 'e Fra en, Anıerika ile 

1
1 ~~e kar ~sa arasında ko-1 y • f 'd 

it.-..~ ıı u~da \i~.a~ın!ıaı·ak ta-' unams an a 
11ı~a~ıu ıhtflar k •htııar nıe\'. • 

ttıııcı kollıiınh O~feı;..ıns _nuı· Yenı deprem oldu 1t.. t bıır 1 taktıklrrı ne 
~ı • .'"'I ı~ı. il) Chil' 
h'Jtt .. '<it \ • ır. Anadolu \fan" 
" • litı.. . e lngT • . 
·~ •ı Ilı ...,.ll~ 1 ı1Jer, ıınıu· Alıııa . 2 (AA.) - At na ra· 

ıı ı~ '~uııaolduiu &:ibi (,in satha ıe i s· mografları ~enı b: ı 
~lli 1~ strııı= da Amt>rika· s .. r . ıntı daha ka\deımı~tır. Sar
~' llıaııı td'Ie, fazla ahır. sırıh 22.55 te \llku bu 'muştur. 
~.~rı..~'ıııuııi t1> 0~tar. Onlara Diğer taraftan, bu 2ece Te alya. 
~,...\ lıaı Çintn ağnna da da bır sar ıntı duyulmuştur. 
~llııt '-'•u tıtınakla Çill Reddedilen ) arrlını teldiflerl 
'tı lltrı 0ldu111 ~h~ erılirmek 1 Atına 2 ( \P) - Geçen hafta 
~ t•~loturete)( ı:ıbı, bunu da· I sonunda merkezı Yunan.:ıtanc!a 

~r. aytrıııa1c Pe.ki11g'i Jo • vukubu muş ol n zelzeleden miı· 
ll ıhtiınali de t 'ellit durumun kontrol aJtı.,ıı 
'1,~tıl r.1mdığı hukümet carafından b\ı . 
c 'i}aı a.. dotru dırılmı;ııiı: Huku:net sozcli.sü ,\ . 
11 >a •ittıııt, k olarak, u, iz rrcrıka, Jngılterc , c ltal) anı:ı 
~ !lQ Yasetiııd0llluni t Çin'in yaptığı yardım tekliflerının ger· 
~t•~ aylbileı:/ tnü Pet bir çevrildiğıni soylemi tir. Te :ıl· 
~ ltı ,;~~ lliıı:~?e. inanmı)or. ya toprak mahsulleri bakımından 
ı1ua~~Yı kıırı nı \'e Gfinty çok zengin bir bolge olduğundarı 
b~.'llt. llt r ttdh •rtnak için da burada :-i~ecek sıkıntı!'!! ~·ekıl 
~ \ 11 'ıtıa 1,. itlere ihtiyaç memcktedır. Hükumet luıum1u i 
~~ ~l11ı;ı 1 •r Pa ifiJı: Pak· Jaç•arı temin etmi~ bulunmakta 
~ ill'llL ttilııı, ~~ koınunistıt. dır Kral Pa ul \C Ve ıaht Kons 
ı,,~ 1 lerı hir adım tan tin ze17ele bo ge inı 2.1.} aret 
ıı,!1 ~ ~tstr e•nıişler 'e halk tarafından hara 
t;.~ Ilı 11kr, daJı C'enene'den r<:tıe kar.ılıınmışlardır. 
~·111111ık1111 a faııa ı:eli • Ha\ anı ı gayet b olma ı a~ı'< 
~ ~ tıı '"" 1°1aınadı. Gene la kalmı~ olan on birılerct' in .:ı 
~ tıı~la~' Anıerika bir na yardım etmekıedır. Hükumet 
ııı... '~ liltrtdd~ın 'e Rrilan· sözctisü Tesalyadak ı zararın 10 
~ b-~ k,11~~ haııf!ri, bir milyon dolar kadar tahmin edıl
~· tı~\Jı 0; Uınunıi e(ki· d:ğıni, 5.000 C\ İn tamamen ~ ı· 
ti.. dıı~lııdj lJ ıııa~a ı yürun kıklığını ve~ a kullanılmayacak 
-.~~~~ a ııı~d ~bınt1 doğru. şekilde hasara uğradığını oyre 
._~ ·~ ~llıı aa ateye imkan nı:sıir. 
'ı 'tı~ l/~ dab 'e .Britany.ı Dün .ı:ece \C bu sabahın er!H.11 
~tr~t, 11~ııııııs.,ın a ~7.ımkth· bir t::ıatlerın:fe beş hafıf zelzele da· 
il,~- 111tıı rıh td.ıkı;e, ade· ha olmuştur. Bunlarla beraber 
l\r~..._. t~lan u Sıl\a~ına • lk bü,ı-ük sarsıntıdanberi nık•ı 
"'' ~. ~tıiz ~~n tniidahat~· bulan zelzelelerin ayısı 49 u bul 
'•·~ tf,. Ps' nıana ıı 0 • mus olmaktadır. 
'ıt~~ b tf1111Yaı1alknıojiı.:: ola· Attlee'nin 1 Mayıs 
~ ts;ıbıııa '"' Gf!rek "' 
"~il~ . . r""• bflıl a· konuşması 
-.._ ~ fer 11 llıdi ,. t ' h 2 (A • ) 1 ıı."'ltf...,1 ~. na~ar Ce .,oı 11 g am. "'' · - .. tı 

l~}')t 'na ınaa ha~~ı: p .. rtıs ııder Cl e~E'nt Att' ee, 
ıı, ~lt ıııunetek bl 1• «'\asat e\'l:;ede ın anların. Al m 

ilet' taı'lltalı: r 'k lrr tarafından 'ueuda ı,:eıirıle.ı 
•tesiııı ~kı'~ nk ic .. dları kontrol edememeleri 

• ~'t e ece dünyal1 rr.ah\'a silrüklıyecekur . .,. 
'sile <!r.miştır. 

llrıı Dal\İn, Dün burada ı ma~ıs milııa e· 
ı ~ ""dcı d . carka befile .yaptığı konuşmada .A~ılct, 
~~' enııryoJu sözlerıne şoyle de,am eımıştlr. 

tı~I ~ tore 2 (.\.! . «Tahribkiir kuvvetler beynelml· 
~~~~l' bani~! ":"- ~ıl.ı:lı- lelcilik fikrinden d:ıha süı aııe 
~~~11tllı: oı.n r~a ıle lı inkısaf etmekte<lır. Bundan 50 
b.~ flııt nuıı i~;u bıl' demır y:ıl önce medenıletİn suratı• i· 

' l!ıı ~ ~aSln 1 rı~oje •• ı lerledığıni görerek mem11ıın o· 
~· ~0Pttı 'Oaa· gırmis luyorduk. Bugün J!.e 20'ıncı asıi." 

~am, 3 - Suriye parranıenıosıı bııgün e ki Cumhurbaşkanı 
Edip Çiçekli ile kendisini de~ tek lemiş olanlara karşı cezat tı-d 

birlt'r derpiş eden bir kanuuu kabul <'lını:tir. Bu kanun bi'· 
has n kasım 1951 ile 1 mart ı 954'e kadar Ciçeklinın iktidarı 
~uıısumal ettiğı denede kendiı;ıne ) ardını eınıiş olanları hedt>l 
tutmaktadır Bu .ahı,ıar bakan. mebıı \'e ıd:ıre limirleri o' a· 
rak Çıçekliy<' )arıtım etmiş o anlardır Bu şahı !ar bu müd· 
det zarfında maa~ ve diğe: ~ekillerde a mış o 'dukları bııtiın 
paraları hazınc\e iade edcccl:l erdir. Yine bıı elene içinde fe\. 

knlide bir şekilde terfı edenler \'e nıaa 'arı artan'ar da "~kı dP.· 
reeelerıne indirilecekler \'e ıııa a farklarının tutarını iade ede· 

1 

eeklerdır. '.\lech:> a~ nı 7.lmaııda geçen ene Çıc;ekli taralır.c!:m 
hazır annııs o an V<' mebu, sa~ısını yiiıde ~5 a?altan \e k;vlın 
!ara e<;mek \'e -eçılnıe'k hakkı \t'ren <'dm kanununu da ılga 
etmı,lır. 

Parlamento 1949 dıı haztrl rnını olan eıski 'e~·iın ka:ıur.•ına 
göre ~e·ectk temmuzda c~·imler ~apılnıa~ını da kuarJactı~
mıştır. Bu kanuna :::öre kadınlar ececek' er. rakat 'eçılt'nıi) e 
reklerdlr. 

Parti nıen uplart uasında çarpısma 
Şam. 2 (Tll.\) - Ilom, şehrinde karışıklıklar cıkmakıadır. 

Burada iki oarti taraftarları arasında bu,un bir çarpışma ,·u· 
kubulmuştur. Bu çarpı:malarda 7 ki. i )aralanmıştır. Polis 14 
kişi) i tevkif etmişıir. Tev~if edi enler mahkemeye se,•kedılmiş· 
!erdir. 

Dr. Bunche 
Müstemlekeciliğe 

ı Hücum ediyor 
'nadnhı 4.!an'1 

Xew York. 2 - Birleşnı:ş ~Jıl
ıc tler ve~ayet lromisyonu müJıi· 
ru R. Ralph J. Bunche, dünya 
sıılhuııii tehlikeyP koymadan 1t•r; 
bır 111lbtemleke haı binin önle na 
n.iy<'reğıni ôyiemı~tir. 

Xew York ha i ilımler cemı
~eıinde yaptıg~ konıı-ınada Dr. 
Bunehe, \C ayetın milletlerarası 
bır me ele olduğunu bel•rteralı: 
demi tir kı: u B:ıgiin dünya il· 
zerindeki kan,,ıklıklarııı en bu· 
'iik ebebi nıii ıemlekecilik zih
;,iyetıdir. 1950 de mihtemle~'ecl 
l•.ı.-, Kore harbi karlar nıuhinı b'r 
nı!Jletlerarası dava , W. Yakın 
b;r ı::elecckte Afrıka. rluny;ı ut 
hunil tehdid eden <'n buyiık teh· 
1 ke nıerkeıi halini alacaktır. Zı· 
rı Afrika'da -on ,arını asırd:ı 
güney do!!u A;ya'd~ tatbik edi
len en kötti mii,temlekecılık u· 
Eulltri taıbık edilmekte \e Asya 
t.•erü belerinc!en ıbret alın nıadığı 
töri.ılmekted •r .• 

Amer kalı zerd bir kölenin tO· 
runu olan Dr. Bunhce, mlıstem 
lrke da\·aları ile dün~ a guven
lıği ara ınclaki müna ebetl0 ri 
tahlıl etmi, ve mücadelenin En
donez~ a. Çin Hındi, 1'"ılıstln ::ıbi 
mü temleke bölgelerinde ba~la· 
dığıııı belirtmiştir. 

Dr. Runhl't özıerine şöyle de
' anı eımıştir: "Bu böl;:elerde 
t:J .,l;ıyan kıpırdanma ve huzur
~ 11zluklar bılahare hiiyiik haı:b· 
ı~re ~ol açmıştır Düıı~·anın yeni 
!elaketlere dlişme-ıni önlemek 
iç.n müstemleke halkını idare e
<ltn liderlerirı i vandan ziyade 
iıkıUıbcı b;r )Ol tutmalarını İi· 
mld edelim.11 

Kolombo 
~~onferansı 
Sona erdi 

\ n~ılolıı Alan ı 

l\olombo 2 - Kolombo kon· 
feransı son bulmuştur. Konfe. 
ransa i•tirak eden Hınt, Pakis 
tan. Seylan, Birınanya ve Endo 
nezla baş\'ekilleri bu ,abah 
Kand~ 'de bir karar ureı i ne-
retmı Jerı~ir. Karar suret 14 
ıııaddedcn lb:ı ı etı ir. 

Ra bakanlar Çin H ndi har· 
bint> on \'ermeye nıaluf arih 
b'r tekl'f üzerinde an' a-ınaya 
'aramamı !ardır. Bu mıl.eieyi 
Cent'\Te konferan ına havale 
etmekte \'e ilgıli devletlerin b' r 
anla ma)a varmak icin miiza. 
kere iınkanlarıııı ara~lırmaları 
nı. ihtlHifa iirııı l e on \·eı ilme
s:ni \'t" ~ulhiin yeniden ıe~i5ı nı 
teklif etmektedir er. 

Tetkik edilen di~er nıe~eJe. 
leı-le ilgi li olarak be B.ı~bakan 
su la\' belt"r üzer:nde anla•mıc 
!ardır: \ıonı silAhları bah,inde, 
Bire m Millet erden atom 
'e hıdrojen bomba ı teerübele 
rin'n durduruima ı ·~tenmekte 

dir. Bir kon•rol , i •emi te•i e
diline :;c kadar bu tecrübe' er 
yapılma.malıdır. Diğc:r .taraftan 
'Ba bak~nlar koınüni t <'inin 
'Rirlesmi~ i\f 'lll't er Te kılaıına 
kabulünü teki'! etmt'ktedirler. 
Bu uret e Uzııkdoğuda i-tikrar 
ağlanmıs ol ara kur. 
Arrıra Tunu a Vt" Fasa i tik· 

lal 'erilme,j hu ıı ıında da ıs· 
rar ed ilmekledir. 

t ~llıoıı ~·ıe ltlli~arka'da medenı~etiııin t:ınhıen önceki 
~ı1acaıc, al ıngborg \P. sonrakı medeniyetler gıbı yer Buı;iııı bir kisınin kalıd~ızlı!ı 

lltıuida e sekız kı· yüzünden sılinmeyeceğıne gıl\e dı:n)a:;· ı ve medeniyeti mah\'a 

Konferan ta. •komünizm teh 
didi • nıf!selt i de b' r karar ~u 
retiııe nıeHU te k il etmemiştir. 
Ba bakanlar bu Tııe~elede de 
b 'r anta~maya vııramamı~lardır. 
~ihat tebliğde ~ aln!l Ra bakan 
lar bu me,e 'e fizerinoe :;öril~:e 
rini izah t!ltik1eri. demokra-1· 
~·· olan :nançlarını belirttiklt'
r i ve nihayt't milletlerara-ı ko
müniune. ayni z.amahda komü· 
n izm aleyhtarlığı V<' bunun ~ibi 
memleketlerin milli -::iiven1ik'e 
rini tehd 'd eclebilel'ek di1'cr bü 
tün kuv,·etltre kar ı olan mu· 
halefetlerini i Cııde ettikleri be
lirtılmektl'dir. 

,... •l•oaku,. r.•mi• yok. •"•·üth>•h "'·' 

~lJNLAı. ~mtıguro@& 
tılJc tere de.mokrasılerde yer yok yet rejımi i:e demokrasini n 

~q, tur. Seçime karşı gösterece· Balkan \'e bazı Arap memle-
·~~a taı ı t; ğ miı il:;:i ne kaıiar kuvvet-

0 

lı:eıleri ne mah)u~ bır demok-
t~l ttt~ti~Yor: """ 1i o ursa, de\'letimizin kncleri rası olmadıgını i•pat etmiş \'e 
iL~~ .. , illede l de o kadar alrl:ım temeller memleketimizt' olan it imadı .... "ı" ... e ... ,,: . n ,.. 1"' ı; 

~ h."'•b ·•...,. ı ~- üzerine oturtulmuş demek- arıtırrnı tır. Biz. ·imdi. bn-
~ ~."Qı-ıa ete baıt0 Çınek i· tir. Söz. r kir. \ icdan h[ırri- giin yine andık ba ını ko~a-

~~4~~~l' 11~shetr;:!a.r: ~· yetlerınden bah)edıyor, hU· cak ve oyhırımızı \ekar v• 
'1~(illı.i~~betineı· scçı. kümetleri d:lediğimiz gıbi cidd yetle ' 'erecegiz. 
\'t ·1.1ıı lt et re.. tenkid etmeği bir hak tan ı. Yalnız hak deği l. ayni za. 

1'11 tı eııdı biktni, ın yorsak, bunun gercklird 'ği manda bizim için bir \'azife 
~' Vata değer 'İ~iye. vaz.ifeyi de gözönünden tı· olan bu seçimden de mem'e-
~ı.. llda. Ustunde d k h 1 1 e ·nı ,. ~ "'41~ !' scçinı ., - uık tutmamalıyız ır. ele ayır ar ;e m ~ı 

~'il ılaıı iostelirs ~U· Tat ı b r ma~ ıs pazarını Türk milletine aade~er ve 
' bo lora tı.ıı. &es· .c. H lkırlarda, me)•relerde neşe i- \ 'ekillerine mu'r'affakıyetler 

Suudi Arabistan Ameri

kan yardımı istemiyor 

Kahiı·e. 2 (.\ .,\.) - Suudi A· 
ıabL~tan büyükelçıliğine nıen~up 
iıır ~ ö1cii. Suudı Aı-abi taıı'ın 
Birleşik Amerıka'dan yardıııı ta 
lcb etmediğini ... e böyle bir nl· 
: eti bulunmadığını söylemi tir 

Söıtü, Suudi Arabi ıan hü\.t1 · 
meıiniıı Arab birliğinin karın · 
1:-nna avkırı , e Arab devletlerı. 
ı.ın hük.umrıınlık haklarını ihlil 
eı:'ebilecek herhaııgı bir teklifi 
rcddedt>ccğini bildll'ml 1tir. 

K.\ YHOI •. \:\' ı:sKİ KRAL - Rt>l\·ika e~ki Kralı Leopold'uıı 
Panama'da "),; ormanlar aıa~ında yaptığı ara~tırmalar ırasın· 
da lı.a~ holdugu v~ onradan bu ıunduğu bildirilmi~ti. Eski Kral 
Leopold GiintJ ı\nıerikadaki bu eyahate çıkmak üzere eşi pren 
~e~ Reth~ hagda l itt Kotombi~a'da Bogota hava alanında 

kar~ılandığı !>ırada 

Dien 
sav as . 

Bien Fo'da, 
siddetlendi .. 

Komünist kuvvetlerin müstahkem mevkii ikiye 
ay1rmak maksadiyle bir kıskaç hareketine 

geçtiği bildiriliyor 
An1dolu \ Jan.ı 

Hanol, 2 - \'ıetnıinh kuv\ etle 
ri buı:ün Dien Bien Fıı mü:.tah 
kem ınm·kıine karşı da:galar na· 
linde yaptık arı taarruzdan ev
\'el mutad'arı hl' afına top~u a
teşi açm;ınıı !ardır. Buna cbep 
Vietminh kunellerinin pek kı· 
sa bir ıaıııanda l·'ran:oıı \' ı et 
nam mevzilcnnin te' nrııiı erme 
kaclaı· 'armı olnıa 'arıJ.r. 

'faan·uz kuzey 1 til\aın~tinde 
baş amı~. aat 22 suları.1t1 a doğu 
re batı ke:.imlt"rine de intikal ('t 

mi,tir. Vietnam ktıV\'e t'eri mii 
tahkem ınevkiin 4 ki1omntre gii· 
ne) inde bulunan İsa be ı~ istin.ad 
ııokta-ının kuıey ucuna da ta
arrıız clm<'ktcdri. Fraru;ız kl man 
dan' ığına men~up bir s5zcüııun 
bildirdiğine göıe. taarruz başla 
dıktan pek az onra. sa\•a 'ar, 
ıne''Zi erde el bombaları \'e sün 
~lerlc ecre~ an et mey.? ba •:ımı~ 
tır. llJü,tııhkenı nıevkiin. b.ri ku 
ıeyde. biri doğuda. biti batıda 
,.e biri de i~abe'le dayanak nok
ta:.ında o'mak üıere dört k" i· 
minde ~·ok şiddet i a\·aşlar ecre
) an etmektedir. Gere \'arı~ına 
doğru, mii tahkcm me\•kiıne p;ı. 

Cenevre' de Çin 
Hindi meselesi 

ra ütle yapılan yardım'ar için 
ha) ati bir önemi haiz olan h~,·a 
alanının ~eri ka lan kısmını mü· 
dafaa eden mevziler arasına dü~ 
man kuvvetlerinin sızmı$ o~duğu 
ınü.,ahade edilmiştir . 

Bu"Ün sabahın ~aat ikisinde Vi 
etınin kun·et' eri :ittikçe artan 
şiddetle yeni dalgalar halinde i· 
kinl'i bir taarruza ı:;eçmis bu
·unmakta) dı'ar. Düşmanın ihti· 
yat kU\'\'et'eri de savaşa siırdü-
ğii zannedi'mektedir. \'it'tmln 
birlikleri kun et erinin büylik 
kı mını do~u o,.e batı kesimlerine 
tek if etmi, bulunmakta ve böy 
lece mU~tahkem mevkii ikiye a· 
l ırmak maksadiy'e bir kıskaç 
hareketine te~ebbiis etmektediı· 
er. 

.Sabah aat 2 de do~Jdakl 1 • 
tinad noktalarından biri diı ma· 
nın e!ine geçmiş \'e be dak,ka 
sonr:ı da batıda bıılııı,.•n bir is· 
tinad noktası düşmüştür. 

Fran. ız ha\'a kuvvetlel'i fena 
hava şart'arına rağmen mü~ta!ı 
kem me•ki mi.ıdafi'erinin imdııdı 
na ko~mak iı;in eı •erinden ge'e· 
ni ;:ı.apmaktadırlar. ' 

Fas'ta yeni 
Hadiseler oldu 

G 1 k 
A•soclated l'ı~u örüsü ece J\11zablanka, 2 - 'Kazablan~ı 

~nadol• Al.ann len iden tethı.ştilerın hücumuna 1 
Cenene, 2 - Yetkilı bı.r kay· ugramı;;tır. Cuma gecesi bir çok 

Jıaktan alınan haberlere gore. cınayetlerin işlenme:;j \e oldur 
Cent'vre konferan ında Hindi Çi meğe ~e ebbüsler neticesinde 
ni me ele~ini ince'emek lizere nıahallı makamlar sıkı tedbirler 
önüıniızdeki haftanın ortalarına ~ırr.ı~lardır. Bugiın ~·ok sayıda 
do"ru ba~ltqıcak olan miizak<'re µ:li~ 'e asker takviyeleri Kazab 
ıer"'l'll'a~ı~d; hu koııfrran . a işti. ]a.n~a)a gelmisl.crd!r:_ c~~a ııe~a 
rak e<l<'cek olan dokuı de,·Ietin sı UÇ Anupah ojdurulmu~ ve dı. 
yanı ıra başka nıil'etlerin de geı· üçü de ya~~l~nmı~tı.r. ~un· 
daYet edılmt'Sİ kap edip etme· ların arasında oırı 14 dı&erı 16 
diği ıne ele i bir karara ba~lan:ı lil:ında iki de çocuk bulunma:ı.
t•akıır. 811 dokuz memleket ~un· tadır. 
! ardır: Fran a. f ngiltere, me. Diın ~abah Fas ehrinde b.r 
rika. füma Çin . \'ietnam Ortak cına)et i;:lenmiş \'e ıleri selen 
devlet <'ri ve \'ietmın a~nı kay· )erli memurlardan biri bir cena 
naklardan ilhe edildığıne 'öre, zeden dönerken atılan kur,un~r 
Fran-ız murahhas heyetinden fa ağır bir şe:dde yaralanın•s· 
Chaııl'e''in Rus Dı isleri Bakan tır. 
~ardınıru Gronı) ko ile yaptığı 
gôrii~me •ıra ında , Fran,.ız dele 
ge,i. Grom) ko'dan, konferansa 
katı ma-ı için Vielmin'i11 davet 
edilme ini i ıemistir. 

Patlamamıı mermiden 

üç çocuk yaralandı 

lrak'ta iki yıldönümü 
Bai:dat, 2 (A.A.) - Bugün 19 

ya~ına basan ve tahta çıkışının 
ikinci yı!donümtinü idrak etmek 
te olan Irak kra:ı ikinci Fav· 
sal'ın bu çifte bayramı ıı;-ın 1ı'iç 
bir hu:,usi merasim yapılmamı)· 
tır. Zira :;ıen~· hükümdar Irak 
toprakl arının maruı b•ıhın.dutu 
sel felaketi miınasebe~iy: :? daha 
önce haıırlanmı · olı:ı pro:ra· 
mın .tatbik edilmemesini ell"ret· 

!' ÇAMLI BAHÇE İÇİNDE 
APARTMAN KATI 

·-

10 MAYIS 954 pazartes i okşamıno kodc:ır 

SÜMERBANK'ta açtırocağınız 150 liralık bir he

sapla lstanbul Göztepe ikinci orta yolda ÇAMLI 

BAHÇE içindeki apartmanın bir katını kazanabi

lirsiniz. 

; 

Her 150 lira için b ir i~tirok hakkı verilir • 

SÜMERBANK 
.Strmayesi: !?00.000.000.- T.I •. 

o 

• İLK KURULUŞ YILINDA . . . 
200.000 L 1 R A iKRAMiYE 

İKİ~Cİ KEŞiDE 

25.000 
llRALIK 

10 MAYIS 

PARA iKRAMiYELERi 

1954 AKŞAMINA 
KADAR 

EN A.Z l 00 LIRALIK BiR HESAP AÇTIRINll 

. 

., . .. 
HER 100 LiRAYA 

BİR Kt:R'A .NUMARASI 

ISTANBUL BANKASI 
GALATA, BEYOCLU, SÜTLÜCE 

TORK TiCARET BANKASI 

400 Al TIN 
PARA İKRA~1İYELERİ 

ç. ki 1 i ~ 29 Mo y ıs 

S Mayıı akşamına bdar 150 Jİl'alılı. 
beup ıçtıruunır 

Bu rt.kiliıe i~tnil edeceğini7 gıbi mutukip •~ lara 
ait ı.e~ıdelerde 

r ıtadılı;oydeki ) 

1 İKRAMİYE APARTMANI / 
dairelerinden birine de ıhip olabilin.ııılı. 

TÜRK TİCARET BANKASI 

miştır. le yapı an hizınet'crde:ı do.ayı 
Irak ha kına kar~ı du~ ·iıı~u h.ıy
rıınlığı belirtmiştir. Kral me~ı
jında, fe laket ıün'erinde lrak~n 

Krııl !"aysal bu saba!ı rad!'O l· 
le milletine hitabederek ı.:ı b&!· 

kını esnasmda halkın ı;;ö~terdıli 
soıukkanlılık ve Bağdat'ı., tuı • 
tarılması husu;:ıunda el!.llr:i~i i· 

yardımına ko mu§ o'an do;:ıl nıenı 
lekct:ere de te~ekkür etını,tir. 

O~tend, Be:c:ika 2 <ANK,\) -
Kenar mahallede eski bir mü
himat .,andığı lızerinde Ol nı)an 
çocuklardan liç·ii, bir meııninin 
patlama ı ile .>aralanmıştır. 14 
ya~ında bulunan çocuklardan bi 
rinin karnından ameliyat edil· 
me. ıne zarıırl't olmustur. Diğer 
bir cocuk da ~ağ e'inin iki par· 
ma"'ını kaybetmıştir. Üçüncü İ· 
se bal'ağından ağır urette yara 
lanmı tır. 

Ankara'da her neYi Banka iıleriniz için 

~ it( >lı11 ' ıı. tıra ~ dın. çinde geçirmek üzere yola ıetirme ini dilerız. • 
~ 0)11 e&Cl'rıa e lllen 

~~tı e ~ıı~~ :ta~ ~endisi· çıkmadan önce. kayıılı oldu- HÜRRiYET 
MUHABANK ___ , 

Bu akıamdan itibaren 
-~ bit "<Cllab·T" lnanısı- gumuz sandık başına gldıp 
ti) 1'4r :rııane~ ~eğı ınu. vicdanımızın e ını kapa ı 

er \e ol'stıııa 'll'lnazsa, kutuya atmayı ihmal etmiyr iKİXCt POl.İl'İK 
~.~ ~l!tı ~alıııı sıp l:ide~. lim. Bu ses ne kadar gür O· h1TiHAXI:mz 

ATLAS Sinemasında 3 FiLM 

Müsabakasının 3 . cü Filmi iŞTE 

Emrinizdedir. 

EMNiYET VE SÜR'AT. 

\.~~ " Vicdanın:ı lursa, milletimizin talıhi rle Sukrii Kaya yaznor: 
~ti......_, ll'rtr o kadar parlak olacaktır.• , 14 mayıs 1950 de Türk 

~~!C~ YENi ISTANBUL . eçmenleri. oyıariyle, ik t i-
'~ltt darın hic bir partin:n \"e hiç 
"~~ bir şahsın inhisarında olma. 
'1' ~ .SEÇİ'.\t dığını i pat etmişti. 

~<ıı~ )' 'dı hı Gtl~C' BugünUn ı;eçmenleri de, 
~~ ~~ 'Yor· lfabıp Edıp • Tiırehan . f!• dön yılın işlerini. icraatını. 
~ ~İe~~r.:r;ı:::hnıız ilk cim gunu müna ebetiyle dl· e erlerı_y 'c \'e e,er,izıkleriyle 

~ •sıerin le: 11\Ille· yor ki: ı:ordüler. iş basında hükume 
~ ~t~?lıtı11 t, :Yanı •Biz geçen seçimlerde. bal t i ~e hükumet adamlarını 

~:' ~h~, dere~esı~~rdiği !kın hc.r tabakasında gordü· tanıdılar. Mcdihlerinl ve ıem 
1;;.~;:~1 et ll~rıak ... ı bu. ğfimfiz ciddiyet ve vekarı bir lerıni i ' ttiler. :azete'erdeki 
~ 't ~~ Ilı ~ti. bir c- çok demokrat geçinen mem· tenkidleri " takd ırleri oku-

ı"'tlı •~ııa 0 s~· ~ter :ı.·a le-ketlerde gormedik. Turk dular. 
tııtıl&tkııf~ llisb:1.cre .• ka: milletinın cumbuı"let \ ' C de- M ıtinglerde. toplantılarda 

~ t b tın buıtn11 1 Yuıde mokrasiyc n~ kadar su:oanıı~ öylenen sözle.·i, radyo!ardan 
~ 'tt r ı tııiııct §tu. Bu olduğunu an amak iç ı n o va- verilen nuıukları dinlediler. 
~ ~t\j ltır41c 8Yarında kıtki seçim inti balarını ha- Son üç günün huzur ve sü· 
~· lltı'e~lınıc~·l betfdir. tırlamak kafidir. Altı as: a kuneti içinde bunların mu-
- ~~ 0 ile itan de sı· )akın bir uıman sultanlar i · hakeme ve mukayese•i ya. 
~~u ~?'tada b~Şılanına. darcsınde veya serbe_lı) ı tah pı' aeak ve -andık ba~ına oı. 

b~:! 01811 Siyası rk Sebep d t eden kayıtlar altında ya gun bir kanaatle :ıdilecek ve 
~r~ 11 "ata ıınaau şıyan bır memleketin otuz herkes vicdanının emrine ı;ıö 
"\o~~ftıııneı nda san. sene g bı kısa b r ıaman iç n ı e oyunu ,·erect'.ktir . 
~ r e3· • 

1
' lllilll \~_· Ilı Yer· ''e de hakiki demokra)ıyı benim Milletin gü\'enini Jayık gör 

~' "'1~ nıe :e- scmış o ma~1 hayranlıkla . ilk düğü \e oyunu \'erdiği parti-
~ •eıı de b ran \C takdırle karşılanacak !erden \ ' C millet\'ekillerinden 
a tlcrc anı mı b hAd :oedir. hayırlı \ e isabetli işler bek· 

e dQ üne•. Bu hal'er artık bilıun diln lemek hakkımlZ 'e başarıla-
" la) a Turkı~ edekı cumhun. rını dilemek vazifemizdir.• 

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

JN T i K A M y o L u 
(\'E:SGEA.'.\!CE \'ALU:Y) Renkli - .\leh-o Go'dwyn fılmi 

Artistleri : BURT LANCASTER - SALL Y FOREST -

ROBERT WALKER 

DiKKAT: Pazar ı:ünü lmatine:er -.ı~· 17 de başlayacaktır. 

HOS MEMO - Bu tefrikanın en acıklı anı ! ! 

mer ay <;ekılen zenzın ikra mıye keşidelerıne, posta ücreti Banka) a aıt olarak, posta ıl• 
150 lıra aondermekle dahil olabllirı;iniz.) 
~fUHAB.~:\'K. ':atan hizmetinin ~anlı ·Tür!; Ordu.su safüırın da ki kısmını ı.amamla,·an ESKt 
>IUH '11TPI FRTX kurdu:.la rı Banka'dır. 

ANKARA 

-
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D. r seçimleri kazandı 

Genç ihtiyar herkes, sabahın erken 

(B~ ı incide) 
\'ılA~et olarak ılk neticeli 

Ağrı \ermı tır. Ağrıdan sonra 
Aydın 'e Balıkesırde de tas. 
nıf sona ermış. bu uç vilayette 
Demokrat Parti tam liste ola
rak kazanmıştır. 
.Şehrımizde tasnif devam et

mekte. C. H. P. lılcrın kendı:e 
r ' ni bılhassa kuvvetli hissettik 
leri Çankaya i'çesinde D. P. 
3116, C. H. P. 1819 oy almış 
bulunmaktadır. Altındağ ilt;e
sindc de Demokrat Parti çok 
ileridedır. 

Gece yarısından sonra alınan 
netıcelere göre seçimi Demok
rat Partınin kahir bir eksenyet· 
le kazandığı ıınla~ı maktadır. 

C.H.P. Malat~n. Kars ve Si
nopta kendısıni Umitıi görmek
tedir. C.l\f.P. de yalnız Kırşehir
den ümit idır. 

Saat birde a·ınan rakamlar 
bunu teyit etmektedır. l\la aty:ı
da Demokrat Parti 21092, C.H.P. 
29650, Karsta D.P. '7586, C.H.P. 
10986, C.M.P. 1.607, Sinopta D.P. 
10179, C.H.P . 13472, C . .M.P, 9311 
oy almış'ardır. 

saatlerinde sandık ba ına ko mu ıu 

al 24'de alınan neticelere göre ı :\1.P. 7 müstakil, Sırpsındırgın-
431 sandığın tasnüi yapılmış ve da 1342 D.P ... 509. C.11.P .. 107 I 

D. P. 39364 1 c.:.1.P •• 19 müstakıl. 
C. H. P. 19672 :\lerkez ilçes ne bağlı şehir 
C • .M. P. 7045 \e kö)ler dahil 121 sandıktan 

oy almışlardır. ancak 62 sınin ıasn•rt bitmiştir. 
Tasnif edilmemiş olan daha Gerı) e kalan tasnif de,•am l't-

700 sandık vardır. mekted r. İştırak nısbeti Yuz 
Kır.kıareli'de de :, et mi tir. 

Kırklareh. 2 <Telefonla) Ama \'3da 
Tasnifın kat'I netıcesi :;udur: Amas) a 2 ( H~susl) Gece 

D. P. 53991 yal'lsından sonrakı tasnif neti 
C. H. P. 30380 cesine göre. Ama:.ya. lerzifon, 

Kocaeli'de Gümilşhacıkoy \'e Taşova i:çe-
lzmıt. 2 (Telefona) - Buaün leri dahıl mil'eıvekili seçimin 

Kocaclidc yapılan seçimi D. P. de Demokıat Parti 14850 oy 
ada~ ları tam liste halinde kaıan fıırkı ile ilerıdedir. Amasyanın 
mı,lardır. Oy mıktan sudur: 12. l\terı.ifonun 12 ve Taşovanın 

D P. 85000 da 8 köyünden henüz neticeler 
C. JI. P . 33000 alınmamış o'makla beraber, bu 
C. :.r. P. 1200 Talardan gelecek oy miktarı ;;e 

Edırnede çime tesir edemiyecektir. Bu 
Edirne 2 (Telefonla> - 38.t itibarla eçlmi şehrimizde De 

sandıktan ancak 302 sinin nf• mokrat Parti kazanmış bulun
tıcesı alınmı~. bun'ardan '55478 maktadır. 
oy D.P .. 31894 oy Halk Parl i 
ne ve 3340 oy C. M. P. ye çık 
rnıştır. 

Neticesi alınan ilçeler: Ke
şan 73 sandıktan çıkan O) !ar 
şôyledır: 

D. P. 8958. C. H. P. 7599. C. 
!\1 p 187. 

Jpsa'a 32 sandık. 5:?96 D. P .• 
2906 C. H. P. 

:'ılcrıç 24 sandık. 3521 D. P .. 
3234 C. 11. P., 6i7 C. M. P., 25 
ba~ımsıı. 

t.alapaşa 23 sandık. 3522 D. 
P .. 1760 C.H.P .. 271 C."'.\t.P .. 

Enez 21 sandık. 2399 D.P .. 
1640 C.H P .. 78 C.:ıtP. 

l\lerkeı ilçesine bağlı üç bu· 
cak netice:.i Havsa 6200 Demok 
ı at Parti, 2082 C.H.P .. 42 C . .'.\f. 
~I.P. 7 mustakıl, Sırpsındıgın· 
2919 D.P .• 1374 C.H.P .• 42 C. 

!Partilerin . 
lsfanbul' daki 
Oy durumu 

Ar) on' da 
Afyon. 2 (Hususi) - ,;\Iron· 

da seçim on dere<:e çekişmeli 
geçmektedir. :'.\lerkezde C. H. P. 
ve C. M. P. nin ilerıde olmasına 
mukabil, kövlerden ı;elen oylar 
netice) i değiştirmeye baslam~. 
D. P. ıleri geçmiştir. 

D. P. listesinde bu'unan Rıza 
Çerçel Ahonda en çok oy alan 
adaydır. C. l\1. P. \"e C. H: P: li~ 
ıtelerine rey verenlerden bir kıs 
mı Rıza Cerceli oy pusulalarına 
almışlardır. Xeticenin yüzde 60 
t'i\'arında D. P. lehine tPcc11i e· 
decegi anla~ılmaktadır. 300 san 
dığın tasnifinden ~u ra'kkam!ar 
elde edilmiştir: 

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

Tasnife devam 

!;4000 
28900 ~ 
16800 -

edilmektedir. 

\ Yabancıların seçim, 
1 Hakkında ' 
Görüşleri 

<B~ı 1 incide) (Başı 1 incide) 
• oy kazanmışlardır. ... ı'f!diyorlarıiı. O sırada yanlarına 

Emlnönünde 173 sandık tama vaklasan ve gazetemiz muhabir 
men tasnif edilmi·; D.P. 27.227; !erinden olan eski bır talebele-
C.ll.P. H.415 oy almı~lardır. rı~e: 

Beşiktasta, geç vakte kadar, «Bu manzaranın karşısında he 
97 sandıktan 33'ü ta:on!C edilmiş· yecan dtıvmamak mümk!in de· 
tir D.P. 7684: C.11.P. 3711; c.::ıt.P. ğit. dediler. •Bizce Türkiyede 
1924 O) a sahip olmu;ardır b::şarılan inkıl&plann belki ~;? 

Saat l 'e kadar dığer i'çe!erden en bıiyfiğı.i budur. Otuz. hatt~ 
a ınan netıce'er söyledir: kırk ~·ıl eV\'elkı Turkiyeyi '\P. 

Gece yarısından sonra kendi
~iy e gôrusen gazetecilere Kasım 
Gu ek •Sımdı ik hıç bir şey bel· 
li deği, rad)'OYa bakmayın, bir
çok yer erde ümltlı~ız.. :\ctıceyi 
bek:cmek daha i) ı o aca k. • de· 

E~üptc 26.336 se~men o~ unu Tıırk kadınının o zamanki me•
kul!anmı : Bun·ard:ın l 7.416'sı klıni hatırlayan bizler için, ka· I 

miştir. Dıinkü eçimlerde oy'unu kulla nmak için çoruğıı ile beraber D.P. ~ e: 5306 1 CHP. ye: 2640'1 clıı lı erkekli. genç ,.e yaşlı. zcn· ı 
am uncla andık başına gelen kadın bir ı;t.'çmen C M.P. ye: 144'il T K P. ye; 29'u ~(n \e fakir vatandaşların san 1 

Samsun 2 (Kemal Aydar b'l i çl partı ıne. 15.i mü takil ı>· ı oık ba ına gclıp bu "ekıır ve cm 
d mor) - Seçimler büyük bir !ere bütun mana yle alaka gö Ta ni! netıccsi hcn!ız belli ol 1 dal ara oy 'ermiş' erdir. 786 eç ıı ·:rt ıçıııde oy \'ermelerini gö:-
sUkünet ,.c a aka içinde geç•:. termışt r. ma) an 1 i2 sandığın seçım ka· men karma ı le :ı- apmı~ ardır. ıı.ek bilemeısin iz ııe kadar sc· 
Bütun ,;la)et ~evre inde o:ı:a hnıirde derini defiştırme ine ımkan ~ok Kadıkö;ı.de. 110 sandıklan 99'u \' nç \'ericidir.ıo 
işıirlık nısbeti ) tizde sekseni İzm"r 2 (Hususı) - Seçimler 1 tur. Buna ı:ore D. P. kati bır tasnıf cdılmış; D.P. 17.502. C H. Yabanu gıızeted~r 
buldu. lzmirde de bil;ı:ilk bir stikün ve şekılde scçimı kaıanmısur. P. 7702. C.M P 1151 oy a lııu~l:ır· Seçimleri takip içın memlel:e 

Partilerin. seçmen kUtüktcri olgunluk ha.,;ası içinde cereyan Bursa'da dır tlmize gelmiş olan yabancı ga-
''e oy pusulaları üzeTindeki u- etti. Halk sabahın erken saatle Bursa. ('l'elefonla) - Seçim· 8dalarda 15 sandıkta yapılan z»teciler çok mü~pet intıbalar e j 
fak tefek itirazlıın har'ç her rinden itibaren birçok sandık- ıer siiktlnet i~inde ı:eçmistir Sa tasnif netic.('sinde 3193 D.P: el nmış:erdir. Bunlardan birisi: 

1 
hangr'bir hadise olmadı. laTın öntinde bir izdiham man at. 24'de alınan yckünlar şö~le· 1172 C H.P.; 176 C.:\t.P. ve 30 T. cSeçımlerin cereyanındaki ol-

Gece yarısına kadar alınan zarası arzedcr şekilde toplan- dir: K.P oy a' mıs:ardır. ı:unluk, beni son derece m:ı-
net"celer seç'mi Samsunda De mıştı. Tasniflerin sonuna kadar D. P. 112608 Yalovada 44 sandıktan a'ınan tehassi~ etti. Bu ancak asırlık dP. 
mokrat Partınin ehemmiyetli bu al!ka böylece devam etti. C. H. P. 54140 netice'er şöyledır. D.P 5676. C. nıokrasilerde böyledir.» 
bir farkla \e tam lıste halinde Maltlller ve yüz yaşını geçm·ş C . .l\I. P . 11982 11.P 3367, C.)l.P 911, T.K.P 56. Gene seçimleri takip ıçın ge• 
kazandığını cöstermektedir. Tas ihtiyarlar ya'kınlarının yardım Gerek merkez kazada ve ıw Sanyer: (43 sandık) D.P 8250, IC'n Amerikalı bir siyasi bılgıle• 
nifin sabaha kadar. hatta yarın ları)'le sandık ba~ına geldiler. rekse ilçe ve bazı kô~ sandıkla- C.H.P 4475. C.:'II.P 1200 Beyko- pTofesörii de: 
da de'Wam edeceğı anlaşılmakta Şehrlmiıöeld Amerıka!ı muşa- rınm neticesi alınmamıs olmak· zun 62 sandığının da tasnıfi bit· .seçimlerin vapılışındaki ol-
dır. Tasnifi ikma' edi memiş hit'er bu manzaranın en ileri la beraber yukarıdaki rakkam D. mış ve su netice alınmıştır: (;l•nluk ve seçim sisteminiz b' -
oyiann neticeyı değışt"nniyece demokrasiler için bile gıpta e P.'nin kat'i ola::ak vilayetimizde D.P 11.422. C.H.P 3462, C.)1.P ı'm için ders teşkil edebilirıı de 
ği de muhakkak sayılmaktadır. d lecek bıT şey olduğunu sö~le seçimleri kazandığını göstermek 1438, T.K.~. 23. nı.ştir. 

Ne:iceler alınmağa 'WC D. P . mekte birleşiyorlardı. Gece ya tedir. İştidk nispeti bazı itçe· so:ı-.· D \KiK.\: -==-========== 
nin eçımi kazandığı ana ılma'a rısına kadar ;,apı an tasn·rıer- !erde ~üzde 90'1 aşmıştır. Vıla- Alınan en son habere gö- )1.P 25174 oy a' mışlardır. Henüı 
baş andığı Andan Hibaren Sam den anla~ıldığına gôre Deınok yette yuz.de 85'ın üstündedir. re. şehrimizde 1i39 sandık· tasnif yapılmamış 438 sandığın j 
sunlu Demokrat Partililer gece rat Parti bmirde ezici bir ço- Erzurum'da tan 1301 'nin tasnifi yapılmış ve netice üzerinde bir tesiri o~amı 
yarısından sonra da,,ul. zurna ğunluk sağlamıştır.' Bu çe\Te Erzurum. 2 (Telefonla) - Sa D.P. 265.127, C.H.P. 104232, c. yacağı anlaşılmaktadır 1 
ile enllkler yapmakta 'e ha- !erde gecenin geç vaktine rağ 
vaif'şeklerle zaferi kutlamakta men bayram yapılmakta. otl\ 
dır1ar. büslerle marşlar sö~leneTek şc 

Saat 8 den it:baren Samsunun bir içinde dolaınlmaktadır. 
c·\'ar köyler'nde b"r müddet Baltkesir'de 
dolaştım. ÇatalaTmut kö} ünde Bahke ır, 2 (Telefonla) -
saat 8 de b~lıyan oy verme 1 Şehrimizde seçimler bUyUk bir 
saat l 1 de ikmal edilmiş bulu- sükünet içinde yapılmıştır. Mev 
nu~ordu. 216 eçmenin 195 i cut 1186 andıktan 1114 unun 
o)'Unu kullanmı~n Tckekö)'dc tasnıfi yapılmıştır. Buna ı:ore 
oy kullanma saat 12 ) e 'kadar panilerin a'dığı oy miktarı liU" 

bıtmişti. Merkez ılçcdc ha'k dur: 
O)unu kullanmak a ace'c etmi~ 
'e öğteye kadar blltun o)lar 
kullanılmı tı. S msun bu seçım 

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

1300i9 
71861 
6121 

n u ihti)ar seçmen de o)"unu büyük bir huzur \ e memnunıuı. 
içinde kullanıyor 

.sr~·lmin geç ,·akit alınan ve tasnifi henuz tamamlanmamış 
ledir : 
YilayeUer 

Afyonkarahisar 
Ağrı 

Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Denizli 
Edirne 
Elfızı!': 
Erzurum 
Eskisehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gumüshane 
Hatay 
İçel 
İstanbul 
lzmir 
1 parta 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklare'i 
KırşehiT 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
~lanisa 
:\!araş 

Muğ1a 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Sinop 
Sıvas 

Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Urla 
Yo'Zgat 
Zongu:dak 

D. P. 

54000 
38540 
12548 
87487 
42968 

151898 
29378 
27688 
89628 
58509 
28348 
9456 

60547 
36018 
29253 
35364 
72774 
33195 
23352 
8362 

64394 
14623 

161325 
134420 
26859 
7586 

61345 
37312 
34000 

2449 
85000 
84712 
63593 
21092 

117541 
26018 
42418 
58330 

68514 
18864 
10192 
52030 
61418 
43681 
55687 
34204 
18394 
75910 

C.H.P. 

::?8900 
11736 

8500 
60777 
15268 

'79362 
21435 

9990 
42947 
32601 
15542 
7211 

45755 
18879" 
19025 
19672 
28360 
25465 
11722 
6449 

39598 
7292 

80355 
82923 

9350 
10986 
31295 
16892 
18000 
2331 

33000 
48913 
27601 
29650 
56433 
18245 
27844 
27844 

42211 
15963 
13472 
39965 
33724 
39640 
37185 
2239 

10454 
27662 

C.:'.\I.P : 

16800 

350 
6424' 

6216 

1545 
8125 
3204 
6451 

'704.~ 
9575 

18937 

1607 
9703 

6409 
12000 
12062 
10512 

3228 

2096 
583 

9341 

4921 

4620 

T:K:P: 

2402 
6058 

431 

12i9 

233 
913 

2284 

1860 

205 

andıklar hariç neticeci ~öy • 

:'.\Iiistakil 

802 

lOO 

064 

86 

203 

N o t 

55000 rey fark!a D. 
Parti kaz.andı 

D. Parti kazandı 

Bayar, Menderes ve . 
lnönü s1ra bekledi 

(Ba ı l incide> 
lunmaktadır. Bu ana kad:ır ge
len haberler, iktidar ada,.'W 'ıırır.ın 
bu~ük mesafe'cr e önib o duk
ları nı göstermektedir. ı:n.ı se· 
çimlerinde 1950 nin hissi havası 
hakim bulunmamasına rafrnr·n 
büyük bir ekseriyetin Dcnıok.-at 
Parti icraatını görerek bu ı:afta 
bulunduğunu gösterme~i itiba
riyle çok dıkkate şayandır. 

Bu~iln saat 10 sıral:ırı'lda fs· 
met İncinU yanında anncsı. eşi 
\"e kızı o duğu halde Çank:ıyada
ki sandığa ı;elmış \'e oy'unu kul
ianmıştıT. İnônti çok neş'e'l idi. 

Cc!AI Bayar \e Menderes Çan
kayadaki oy sandığına saat l ı 30 
sıra'annda ge dı'er. Ce!Al Bayar 
papyon kravat takmıştı, 1\lende· 
res ~çıkrenk bir e bıse glyi~ or
du. Ikisi de çok nese.i idi. Ka· . . . . aresı 
labahk olduğu için sıraya gire- Sandık kuruıu_.~>elerı guneljten korunmanın çıırdır 
rek bir mıiddet bekledi'er \'C kagıdından §&pka giymekle buıınuş . 1 oyl:ırını kullanarak ayrı'dılar. 1 den yabancı muhabirler seçim· ı saat başında ,·c~~ğ d ~ıı 

Basbakan Adnan Menderes ~a lerin büyü:- bir sü:-un ve ~uur büyük bır a1Aka 
1
' bfıl t 

bahtan ltibaren Başbakanlıkta içinde ~eçtiğini söylemekte, .\- du . Muha'efet . ıns g6 
seçim neticelerıni takip etmiş· merikada dahi bu kadar hadise- 22 ye kadar nıkbU1rdt ı 
tir. Saat 21.30 da Cıımhurbaşka- siz seçim görmediklerini i:Ave et du. Birçok vila>:etlt ard 
nı Ceıat Bayar da Basbakanlığa mektedir er. larını iddia ednor ııfl 
ge'miş ve bir milddet me~gu: o:- Seçim neticelerıne kar~ı hal- gece yarısından so ııl 
mustur. kın alakası çok bıiytiktü. Rad- taayyün ettikçe t>U 

Şehrimızde seçimleri takip e- )'onun saat be~ten itibaren her eser kalmamıştı· 

ı.ıi>of 
İnönü, e~iyle birlikte o) 'unu ku llanmak için ıı rasını be 

Seeimlerde bıt~ 
hidiseler otd1' 

Milli serbest güreş l 
Takımımll fesbit I 
Edildi 

. • ' esiııt 
<Ba,ı 1 ıncıdel 

1 

minde Kepsut l ç ı 1'' 
takma . me~e:esinden çıkan k,av· köyiinde Deınokr;uctt 

Japon)·ada yapılan DUnya Ser- gada bır kı~ı yaralanmıştır. '\' oz. hid" Ali uçar •. 111es 
best Güreş Şampiyonasında me'.11 gat'ın Boğaılıyan ilçesinde b:r kişi~i birden gırrııııt' 
leketimizi temsil edecek Serbest C.H.P. li bir Demokrat Partiliyi ha'e nden c.ıt 1'· ı;atl• 
Güreş llılli ·Takımı dün akşam dövmüştür. Gene Boğa~ıyanda . K e·aoğıunu t0 

11 ~~ 
Spor ,.e Sergı Sarayında yapılan C.H.P. li'.er Demokrat Partili bir rı a) ·rn 1turul!l~I js1' 
karşılaşmalar sonunda şu ~ekil· m~htarı döverek yaralamışlar- ~:r~ks:;~inıln .ipt~,cı• ~ 
de tespit edilmi~tlr. dıı. B h niyenın J' ~~u 

52 kilo: Hiıseyin Akb.35 r Ah- :\Iaraşta bilinmeyen bir sebep. h llur. aden cJf· ~,,~~. 
met Bilek). :e çıkan ka\'ga sonunda iki kişi } e5 ın caııit ~.uıU~ı 

57 ki: o: .:\lu.stafa D1ğist.ır.1ı, birbirlerine tabanca çekmişler kı!Uınd::~ıtmıı51 )IJ1atl J 
(Kadir Ergin). \'e biri yaralanmıştır. Ağır yara· sultsı partili O~fı~6 

62 J..ilo: Bayram Şıt, (HJyr•ıl· lı yoktur. Bunun dışında hiç bir ~o r~t daşııırı t•csıı 4~ 
lah Şahin). mühim hadi:.e olmamıştır. 1 e ~r a mıstır:. ~,ııı 

67 ki' o: Osman Kambur, (l'ev- )la lal> anın Pötilrgc ilçesinin la ) aralan erilı1lı;t" ~ı; 
fik Yüce). iki nahiyesinde ~asnif s~n\ında t_a rapor klb~t~ ! f'V~ 

73 kilo: Bekir :Bilke, <Nuri ,\y ihtı!A! r;ıkmış, yüksek seçım ku- kında ta .::U.J\ it 1' 
va). rulu bunların merkeze getirllme . . 'de~ de c.Jf ı:ı 1'. 

79 kilo: İsmet Atlı, ('.lustnia sini istemiştir. Mahallinde tasni· .sılnTı öre b8t.1 ıııı1ıl'.ı: 
Kurt'. fe de\'alll edilme i üzerine De- flıasınn ~ t ı;o tıl1'· 

' • lala na ış:ıre ·•çc ı 
87 ki'o: Adil Atan, <Burhan mokrat Parti tarafından seçim rı D p ı •i 

Gürkan). . 
1 

kurulu nezdinde itiraz olunmuş dan ba.s~ııl 5ili'f~Jl6111 

Ağır siklet: Idan Alan (H;;· tur. . met Kpe ıner tar8b11 ıır. 
ml't Kap'an) 1 KÜT \HY ~'D\ C'. n. · ttıı ...ill • ... ' ' · ü acaa · ı,,. ~ Turı>in naka\'l oldu Kuta?ya. 2 (HUSUSi) - Bu- ğa m r Kerrı•l sı tte 

Roma, 2 (AP) - Tiberlo ~rıt: giln mıll et\'ekili seçimi y:ıuı'ır- Ahmet . haı:are 1 J 
ri bu akşam Rando'ph Turpın'ı ken Banayi köyünde bir Dt'mok !!.~. li~~ımisıir· 1f 
nakavt ederek A\Tupa orta sik· rat Partili sandık başkanı t:ıra · ıddıa e · ıof11 
ıet boks şampiyonluğunu kazan- fından dö\·ülmils ve muhte 'if yer · ıyot1 l<I 
mıştır. lerinden yaralanmıştır. Hadise 5.5 rnı Lif / 

Rando'ph Turpin maç baş'ar Savcılığa intikal etmiştir. IJÇ } \ 
başlamaz bir sağ yumrukla yere BALIKESİR'DF. 2 (İ'>rtP 
düşmüş ve hakem sekiz sayın- Balıkesir. 2 (Hususil - Bu- Kopenh~g. tıı>') 9bt~ 
cara kadar yerinden kalkama- gün yapılan millet\'eklli seçi- markalı bJr nberı ~tJ > 
mıştır. Ondan sonra biraz doğ· 19ln ~ılın 8

re i\: "e'~ 
rulmus fakat ayağa kalkamamı Turpin ayağa kalktığı vakit ve \On kıtoıne~un>' ~r.ı 
tır. Bunun U2:erine hakemler Mit rakibinin elini sıkarken yarı b:;y Bu mesafe ittıt· 1' ııı 
ri'yl galip ilin etmis'erdir. Bil- gın bir vaziyette bulunuyorı:lu . mis ine ecırı:etit16ıı '.1 
tiln maç bir dakikadan az sur- Mitri'nin yakında dünya şcım- \'&yolları ~ıııdB tı~ i.l 
müstilr ve bu boks tarihinde en- piyonlu~nu e:inde bulunduran ve 56 ya 1;ıırll1' 1r' 
der görülen bir hidise olmu~- Bobo Olson ile karşılaşması muh reci, rel>d·or uçı:ıt•r:: 
tur. teme:dir. 1 şına kıı ar 
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. . k d (Başı ' lncMel Hayırlı olsun Seçimi azan 1 üç muJı:ılefet partisinin trnkit 
'e itirazlarını da dinledikten 

* Bir ı;:aıeteci arkadaş hastane. 
de bu unan karı•ını reye iştirak 
etıirmrk i<th·ordu. Yobctçi he· 
kımıne mürn~aat etti. Hekim de 
~u CC\ abı 'erdı: 
•- Ben c~iniz için izin ve· 

rirsem ipın ı•cunu kaçırınm. Zi 
ra. hastanede bulunan hastaların 
ihep::.i sabahtan beri, re) lerıni 
kul anmak için benden lıin i • 
tiyorlar. Halbuki iç:erinde cok 
hasta olanlar var.• 

*** 119 numaralı sandıtı ziyaret 
ediyoruı. 402 seçmenin oy kul· 
!anacağı bu .:.andılın başkanı u· 
mumiyetle ı:ayet mültefit bir 
zat. 

Suallerimizi kemali clddiyetle 
cevaplandırdıktan sonra; «Bir 
beyanat emreder misiniı.?ıD diye 
söze başlıyor ve nutkuna ı;:irisi· 
)Or: 

- Seçimlere karşı vatanda~Ia. 
rımızın ıösterdiği büyük a.aka, 
bütün demokrat Alem !cin övü· 
nülecek bir kemal ve vekar ör· 
neği olmakla .. falan fill1l .• 

~onra, hem iktidarın, hem de nun sabah giizlerinıi açtıgım zaman içimde gizli bir ~t\-tnç 
muJıalefetin çalışma tarı.ı hak. 'anlı. Bunun sebebini uzunuıadıya dü finmeğe ıüıum 
kındaki kararı:ırını birer hirr.l' voktu. Se,inç diinün r.tım günü olmasından ileri geliyordu. 
vereeekler, bunların ) rkiınu da, Sekizdrn itib:ırrn , at:ıııda~ıar sanılık lıa~larına kosacaklar " 
mukadderatımızın gelerek ılört utandaşlık vıızifrsinj ~·erine getireceklerdi ... 
l1lda alacağı istikameti göstere· Erkenden so,ağ:ı fırlııclım. Ru ııatıe rey ,·ermt'ğe ~f'len· 
erktir. Kat•j tasniften e"el hrr· 
kes kendi takdirine göre t:ılı- lcrin fıızla olmayar:ığını t:ıhmin edi) ordum. Ualb11ki sandık 
nıinlerde bulunabilir. fakat knl'i başına • akla~ınca lıiı)Ük bir kalabalıkla karşıla:a~ım. Vatıın· 
tasniflere la dar seçim sandıkla- da lar intizam içinde rey 'erme ıralarını bekliyorlardı, Bt'k· 
n t'"rarlı hallerini muhafaıa ede ll')r.nlrrin çoğu kndınılı. Koc~ları.)le, yahut ailece ft\Pn\er de 
crklrr, kimse milli kararın ne , ardı. Kadınlar:ın, o kad .. r «iıçlukle elde eltl~l "ri seçiın hak-
olıluğunu bilrmi) ecek, kiru~e kını tamamıylc kullanmak istedikleri anl~ılı.) ordu. 
bunu deği~tiremi)ecek.... iki dereceli eçim 1anuınında bu is bir aldalmaca:hn ib:ı· 

G azetede bu satırııın oku,ıu-
ğunuz ~ırada belki de e.,r:ır 

çöziilmüş olacak. Benim bu :m· 
da bitmediklf'rimi ihtimal ld rad 
:yolar, gazetelerin ikind tahı· 

!arı )oliyle siz öğrrnmi5 ular:ık. 
sınız. Benim .)imılilik ynpabile· 
ceğim şer. Türk milletinb hu 
defa geçirdi.-:i bü:.·ük ımtihandnn 
neler beklediğimi, nefor um:lu· 
ğumu siıylemektir. Ben Demok
rat Partinin iktidarda kalmasını 
memleketin eliımeli, istikrarı, 
terakk;si namına candan isliyo. 
rum. intikal devl'.indc yaptığı 
hataları dıiıı>lteceğine. ) ıınm hı· 

raktığı işleri tamamlayaca ına, 
büyük \C akıncı bir Türkbe ya· 
ratmak yolundaki ce ur 'e mu. 
at.zam hareketinde tam bir ::n
fere 'aracağına emniyet ıhı},ı· 

~ orum. J'akat bunun sallama 
bağlanması için kun etli bir mu
halefete ihtiyaç giirüyorum. De
mokrasi, idare edenlerin insafı. 
na ,.e iyi niyetine göre drğil, 

mürakabenin titiz 'e tesirli ol· 
mbına göre işleye.n ,.e ,·edm 
tl'min edrn . istemdir. Mecliste 
hiç olmazsa yıizll' )Üz elli arıısııı· 
da muhalif bulunmalıdır. 

Son dört :.<'nede muhalpfet iyi 
bir imtihan geçirmemiştir. ı:a . 
kat 1\leclist<'ki C. il, P. grupu. 
nun orta) a ko~ duğu l'Ser, parti 
umu mı idare he) etinin ,.c ~lus 
gnetesinin se\İ resindl'n cok 
) ük•ektir. l\lecliste yüzden Jı;zJa 
muhalif milletveldli buinnur a, 
iktidar tarafı da lurçın ve abus 
dananma:ısa, parti munasebct· 
!eri hl'pimirin dilf'diği lııızur:ı 'e 
ahengr kanı~abillr. ınürnkahe 

mekanizması daha fazla ihtısas· 
la, daha müsbet ötçülel'lc 'azifc 
göriir. 

nence dilek i§te bö~·le... 1:11-
kalım, ~f'çimlerin neliccı.inc ı;ıi

re kısmrt ne olacak ... 
Ahmet Emin YALMAN 

Y. S. Kurulu'nun 
Propaganda.saydığı 

Radyo konuşmalan 
<Ba~ı l incirle\ 

seç·m kuruluna C.HP. tara
fıncb1 başvurulmuş, il sec m 
kurulu Bayarın radyo konuş. 

malarını kanuna uygu n bul· 
mu ştu. 

C.H.P . . \nkara il idare kuru
lu daha ~ uhek merci olan 
yüksek seçim kuruluna başvur 
mu~ ye il secim kurulunun ka
rarının bozulmasını istemist". 

Yüksek seçtm kurulu verdiği 
kararda şöyle dtmektedir: 

155-15 sayılı kanunun 45 iır~l 
ve milteak·p madde'eri radyo 
ile seçim propagandasının usul 
ve şartlarını açıkça göstermek
tedir. Bu şartlara göre her Sİ· 
yas! parti ancak muanen uı· 
manlarda ''e muayy<.'n milddet
lerle radyodan faydalanmak ~a 
kımından ecit haklara sahiptir 
!er. Böyle o'unea açıkça seçim 
propagandası kasdını gösteren 
nutukların plaklara alınarak 
\akit ve müddet şart'anna uy 
mı) aca k (~kilde radyoda yayın 
lanmacı caiz görülemez. Bu se
beplerle Ankara ·ı seçim kuru
lu kararı aleyhine \'tlkubulan 
'e yl'r·nde görli°'en itirazınızın 
kabulüne Ye il seçim kurulu ka 
rarının bozulma .. ına 1.5.1954 
tarihinde karar verild:ği tebliğ 
olunur.• 

C.H.P. ye göre 
Bazı hadiseler 

<B:ışı l incide) 

clık ba~ındaki!er dığer üyelere 
b rlıkte seçime de\•am edileceğı 
ııi söylemışler. Hadise yerine z;ı 
bıta memurları ve süngülü jıın 
<!armalar geıirılerek sl'çmenlcr 
d:ığıtılmak istenmistir. C.H.P . dıı 
runıu yıldırım telgrafla valıl•öe 
aksettirmiş, ayrıca bura~:ı üni· 
versitelilerden mürekkep clt'p 
ll'r gönderilmiştir. 
Mımar Kemaleıtin l\lahallesin 

de 160 numaralı sandık baska ~ıı 
oy sandıklarına saoahle) in n P. 
pusulaları atarken yakalanmıs 
tevkifine karar verilmiştir. 

Fatihte kamycınltırla oy atma 
ya gelen bazı ~ahısların Sarıye!' 
ıi oldukları haber ı1lınmıstır. Bu 
seçmenler ~eçim kuruluna şık:i 
yet edilmiştir. 

Ak;arayda ilk okulda bulunnn 
82 ve 89 numaralı sandıkların 
tasnifi kapılar kilitlenerek yap~! 
mış ve içeriye kimse alınmamıs 
tır. Bu sandıklarda birer C.H P 
ınü~ahidi bulunmaktadır. Bunlar 
tasnife :ıokulmamıstır. Böylec~ 
kanunun gizli oy açık tasnif pren 
sibine kapalı oy kapalı tasn!f 
şekliyle riayet edilmemiştir .• 

retti; utandaş kimi fe~tiğfni bilmezdi. Halkın göıfinü boya· 
mak için bir takım l:ı•ıtaıı.mı ba~nırulur; müıika\ıır çalar, 
seçime bir ba)ram hava ; \frilmc ine çalı~ılırdı. }'akat n
tandaşın sagduyusıı l•unıı pek i~ i kauadığınclan rey ,·ermeğe 
gidenler nek azdı. Snvım herke•iıı !!<izü öniındP yapılmadılı 

için bıı lı; hiç bir zaman diiriht olmazdı. 1!!46 da da \azlyet 
deği•mcdi. "erim ancak yrni ~edm Kanunu kabul edildikten, 
gizli oy \erllmr~inc \e ıtleni ~ayım \anılmasına ba landıktan 
sonra alfıka u,>andırdı. Ihı itibarla bugünkü serim kanununu 
demokraside en mühim adım olarak kabul edebilirir. 

Seçimden en elki rıronaganda dC\ rrsinin hadiseli olma
sından korkanlar ,·:ırdı. J>iin) anın her tarafında daima vuku 
bul:ın ufaktcfek lıadiseler müstesna, bu korku tahakkuk et· 
medl. Propaganda de\ resinin hadisesiz gcçmr t ve dün un· 
dık ba lannda görulen i:ıtizamıa hepimiz ih ünebllirlı. 

Şu satırlıırı )azdığınuz sır:ıda seçimlerin netice i hakkın
da bentiz malumat voktu. Fııkat netice ne olursa olsun seçim
den ewelki ele\ redr göstPrdiğlmlz olgunluk bundan sonrası 
için ümit \•erlcldir. ,JiJlelin gözü açılmıı:;, ntanda lır eski ıa· 
ınanlaı,n fena tesirlerinden kurhıbnağa başıamı~lardır. Bu 
tek:imlilun i~lerin gidi~f fızerinde müsbet tesir yapmaması ka
bil drğlldir. 

Yeni seçim ınrmkkctc hayırlı olsun. 

Enis Tahsin TIL 

TÜRKİYE EMLAK HnED~İ B!NH!Sf 
Der Vatandaşı Mesken Sahibi \'apmaEa Çalışan Baah 

Dtniıli iş Danı le Şube Biııısı 

BankaalıkLı yuıilik. kar~~klı 
gUHn, Sür'at 
luduat u lircdıltre 

En aıUsail faiz hadleri 

Vadeli ve vadesiz 

tf'SARRUF HESAPLARINA 
faız ve 

~ARI GiBi, SiZ DE 
ARTTIRIN • • ı., ~,·~ 

Başbakan, gazetemize bir beyanat verdi 
(Bası 1 incide) ı S"yasi m~hfıller Dtım)bat 

kındaki intibaını öğrenme:. i~ Partinin bu seçimlerde de e!.
tedim. Mt'nıf~res ricamı ksbu~ ci bir ekseriyet kazanması ~t-
elti ve kı~aca su beyana:ı \ "Cr 

aı . 

•- Seçim n<'l·erlerlnin mem 
~eke' m.z icin hayırlı o mast~ı 
•emenni ederek gösterdiği pı:irn 
!>içilmez teHtcıihten dolayı oü 
YÜk \e asil milletimize p>rtlmi 
zın şükranlannı arzeylcriz. 

İrade ve kararında serbest 
olduğu takdirde daima iyiyi ve 
doğnı~u bulup. seçmesini bi
len fUrk mi:leıine !Ayık o'ma. 
nın kalble:·r.ıııi meşbu kıld ~ı 
mes'uliyet h ssi ile ve iktidnın 
bu defa da büyük bir ekserıyet 
le partimiı.e te\ecclıh etmiş ol 
duğu Şll anda mıllet mıı.e hız· 
mette devam pdebllmek hıısu
sunda Cenabıh:.ıkkın elim'"mız" 
muin olmasını niyaz etmekte· 
yiz.• 

rafında lcfs rlcrde bulunru:ıkta 
ve bunu b lhassa iki Amile ba2 
laır.:ıkt&dır. B'rinci tımll Dcmok 
rat Panin·r. bugüne kad<ı'!' ta· 
k p ettiği yapıcı müsbet faali· 
ye~ \ e e!de ettiği başarılndıT. 

ikinci 5rrıil de muhal"efetin 
son gUnleı de •kapitlilasyonfarı 
getirdiler. mE.mleketl sauy:ır. 
!ar. gıbl ölçüsüz propagandası· 
nın millette uyanc.lırdığı umumt 
infialdir.• 

Suzan Güre l galip 
Kahire, 2 <AP) - Mı~ırda ya. 

pılan Davis kupası tenis mü~aba 
ka:arının l'k karşılaşmasıl\da 
Suun Gürel Donald Acobas'ı 
7/5: 7/5; 5/7; 2/6 ve 7/5 yenerek 
Türklye~e ilk zaferi kaıadıım11 
tır. 
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Moskova 'da Enver Pasa ' re ., 

arkadaşlarıyle tenıasların ız 
\ 

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

mektupta, ilkbaharda Anadolu'ya geçmek istediğ i ni haber vermekte, Rus

ların kendisine birkaç süvari fırkası .. ~rip veremiyecek le rini sormaktaydı. 

Bu kuvvetlere bizzat Enver Pa ~a kumanda etmek ist iyordu . 

1 İhf if alinde 
1 Türk delegeleri 

1111< ı-1 MuııabırimtJdrn 

Tahran 2 - İranda İbn - i Si
na binıııcı yı ı ıhtifalı ntU\'alfa· 
ki\ etle dC\ anı cdı~ or. 2a ııısaıı
da lran Kra ve Kralıçesı ~ıcr 
nıcr sara\ da Turk he) etıni ka
bu C'ttı. ·Takdıın rnera~ıminJe 
oııcc Turk de ege eri lakdım o 
lundu. Sonra hep bırlikte çay 
ıçı dı 'c konu uldu. Doktor Sü
hc~ t:mer·e ımza hedbe etti
cr 

Gu ı tıın arıı~ ı \ c müz<' i ge· 

1 
zı dı 24 \"C 2:5 nı an tarih enn
de ı mi tebliğlere deı am edi'di. 
Bu :ırada Sıpch a ar camii \C 

j 1 an par iımento~u kütıip_lıanesi 

San'at ve güzelliğiyle seyircilerini 
hayran bırakan 

bir sanatkarın cazibesine 
siz de sahip olabilirsiniz! 

HER 
A u 

YERDE L _ 
MEMLF.KE1'1~· 

FELAKETLİ GÜ~LEBi~DE 
dakı müzakerat netıcesi bu 
maksadın husu bu acağına ka 
r.i del:ı'ım Çünku Jngı"izler 
buna bır turlu razı o mı) acak
'ardır. Bınııena C) h bu emni• e· 
nın hu ulu ıçın i'k baharda 
bır km"\el i e Anado U)a geç
mek ıcap edecektir Ru-•.ır : k 
baharda hareket etme'< \C s • f 
benim kumandam a lmılı o -
nıak uzere bır kaç ım·. a ı fırı.a
sı \erecek er mi" \"e,.ı bwm 
tarafımızdan teşkı ınc mmafa
kat edecekler mi" Bu f r :. :~ 
tabıı ı 'tım ardan m ır<'kkeıı o· 
lacak. Eğer bo.> e bir kuv et 

l geıı di. ora arda bu'tmaıı Ibn - i 
na kıt:ıp arını gıi terdilcr. Bu 1 

ıı\'areılc r esna ında nııtııklar 
ğııı cc' abı tahrıri oırb t. rıcfo ıradcclı clı. şiir er okundu ,.e ık· 
tes ııt eder ın \e e t!r ·ı tek- ram arda hu undu'ar. 

1 ıfı kabul edıyor ar ~ınc a~ ı b .. ""k b 

Herkesin kullandığı I 
TANINMIŞ ALMAN MAL 

Lüks !ener camları :;e·dı 
M o koıa'da Emer Pasa i e 

bir çok defa'ıır konuştuk. 
dertle tık, neler yapmak i le· 
dığını bizzat kendı agıından 
dın edım Hatta anavatandan 
bahsederken, goz pınarlarında 
tane enen yaş'ar ı;:oıdtim. 

va,,ıta ıle 7.ı~ a He' e hıl ben ilmi top ııntılar ~\"U. ·r a- ı 
1 ka ı e de\ am etmcktcdır. Turk Ka ın, Da) anıklı, Hararete 

nıet 
nıuka 1 c 

< \\•det e' c > d ~ e nr t •r.ıf clçılığı) he;.ct;mız Ş"refine ufak 
çektınr ın \C s.ır alı mu ı"ı..ne · bır top ant1 yaptı. 'e ou rr.e~an 

Toptan Satış Fi)atı "ı::urtl~ 
t;urliş 
ı.urı;Ş 

- Ben mem eketımin bu fe· 
ilkel ı günlerinde hiı.metıne 
ko malı)ım: 

Derken pek bil) ük bir he~ e
eana kapı'dığına ahıt oldum. 
Bulun bun arı an'atmadan e\ -
ve, lttihat ve Tcrakkı fırka ı 
ricalının Birınci Cihan Hubin 
den sonrakı durum arını aydı:ı 
latacak mahıyelle ola.1. hıç de
f llse, e k1 Ba~kuma,1 la;J Vr-

kı ı ve Harbıyc :\azırı Emrr 
Pa,..anın teşebbü_lerını:1 ı:ı•ıka 
metıni ı:ostercn bır kaç mek
tuptan bahsedeceğım. 

F.~\'ER PAŞAl\"l~ 
IEKl UBU 

E mer Pa15a. '4 Kasım 1920 ts
rihinde Halı! Pa J:>J ~u 

mektubu gondermi~ti: 
• Kardeşım Halı . 
Tabıi, Mosko~a·~a ~etme· \e 

orada intiııır etmek üı.ere .>az
dığım te grııfı okumt•ssundur. 
lioskovada yapılacak ic c:· &tın 
dan ibarettir. E.ski ~lema.ıki 
Osmaniyenin konfedcras~ on 
ıeklinde ipkası !h.ımdır. Bu hu 
ııusta f:mir r·a~sal ,.e sair 1e· 
nlı mes'ule ile tamami.> e hem 
fıkırıt. 

Anado u ıle İstanbul ara ıır 

i1e na do U) a geçmek kabı ı-
e blaat Mosko\a,·a ge'crek 

oradan gıdeccğim Eğer \aktı) 
le o'duğu gibi. kabil o mıyacak 
-a ı r.) ıı Ru kumanda ında bir 
kıı \\et gondermek fıkrindc ı-
cle r, bcnım emrımde ça ışa-

cak arkada arım arasıııa gıre· 
rek faa.ı~ etle bu unmak uzcı e 
buradan Anado'u~ a hareket e
deceğım. Çiınkli Moskovadan 
ora)'a gıımek pek mUteas ir o
acaklır. 

Bundan, katı~ en kat'ı müna-
ebat mfına ı çıkarı mamalıd•r. 
Sır! benım sah ım, l\lo ko\3da 
propaganda ışi ı e mc gul o -
mağa gayrı mu aıt o duğund.ın 
neş'el etmektedır. O \akıt sen 
\loskovada kalır, bu ış e mt?~
gu olursun, Zl~a Bey ge ir.c • 
tabii memurıyet mah.ı'Une av
det edersıniı. o Mo~ko,atla ka 
Iır. 

Bu hu usta, Troçkl, sı:1'an•
kı Ç1çerın 'P. Karahan j ,. u
zun uzadı) a kor.uşaraı;: a:ar .. -

ı e de mektup gondcrıı ın K - da da\ct 0 unan ıranın genç \<' 
bu etmıyorar:.a. < uıum ~o·· maıuf ııırleri ~azdıka.·ı en ~e
tur) dı) c telgraf c:eker ın fa 

1 1 
ıırlerı okudu ar. 

kat her ha de mu[as al mek Mıl l kutıiphanede hiı a açık 
tubu da hemen gondcrmeğ" u- duı ıın İbn _ 1 sına e er eri ser 
nutma. Burıdan mdikı ha de çı ne doı'1or su he)• tiıwcı 'in 
.Samı'dcn ba;>ka k,ıru; ;. c b ı 1 tanbu dan götiırduğu lbn • i 
şe\ O) l.'nıc. Şurada ll.'kra. r· Sına mınyatürlerı de ızah arı~ le 
dı)orum kı Hu ara beraber' bır ıkte teşhir ıçin konmuş ve 
ça'ışacagıı \C bundan katl\en uıerınde a aka toplamı tır 
kat'ı mtina ebat mıına. ı çık:ı· '.l'urk de'egclerinden Kazını is. 
rı masın. Arkadaşlar ) ıne Rı. maı ... ıılıc) 1 Ünver ve Ahmet 
~ııda kalarak ardır Bu sırf be .\tes teb iğ erıni 2:.ı ııl an p~r
nım şahsım içındir. '.\1ue:.ınt o- şenıbc glıııii :yaptılar. Kazım ıs· 
'abilmek için. Anadıı uda h r maı Gıirkan kongre ba kanları 
hat.le çalışm:ık lıiıım ge ecesı :ıra ına eçı di er. Ahmet Ateş 
kanaatinde) ım. Lcblığını Iar_ça, Kazım 1 ma; 

C'e,·aba siddet c ıntııar edcı, fransııca \C Sühcy \]'n,cr ele 
bilhassa göz erınııden pus eue far ça \e fransızt·a "aptı ar. Bu 
rını kard şını " onuncu tcb ığ bılhas~a beğen: -

Emer Pa a bu mc'...t Jhun a - nıı l r. Çunku İbn - i Sına ağım· 
tına • 1» lmzıı ını ~o. ınu~·u. 

D h d t tt dan oz eri nak o unm!.l~tur. 
a a C\\(' c ı are c ı•ım --0-

gıbı. Enver Pa a teşkıliıtı, H..ı 
~ııda resmen A ı Hey n 1 \il" Lübnan'da kısmi seçim 
nu n:ım1y e tanını~ordu l'llek BcHut, 2 (A.A.) Cl.'beli 
tupta ııdı geç n Emır l'a~. a Lubnan'ın l\lctn seçim bö'gesin 

••ci ldin izin kadife gihi 
~·umu~a k. çiçek ~ihi lale olması için 

P U BO Tu ' alet Sabunu en bü-

PURO 
eskı llıcaz Kra ı Hu e ıı .. 1 u- de o en Emile ı,ahoud"un ~erine Sabunları 100 de 100 saftır 
çuncu oğludur. 1921 dı> lr k b r mcbu seçmek ıçın buglın '••' 

100 mumluk 120 
200 mumluk 130 
300 mumluk 140 

~ 
DOK fOR ÇİPRlJJ - Cilt, Saç, 
Zühre\ 1 Müteha sısı. Be~ oğlu 
Posta Sokak Telefon: 43353 

Dr. ABİMEI.EK - Cilt ve Ztih· 
revi Hastalıklar ~Iuteha ısı. Be 
yoğ"u. htikla! Cad 407. Tel: 
41406. 

Kra ı o mu •. 1939 d.ı o mu~- ıesmı scçım ;ı;apılnıaktadır. Jo:- DAll İ I.h'E :lll.İTEll.\SS IS I 

tur. mı c 1..ahoud Maruni liderlerden Mug"'la" Vı'la" yetı' Daı'm"ı Encu" menı'nden :\1.\JIPE \ ' K F:R Elektrokar· lla'ıl Paşa, I.;mcr Pa nııı olup Bcşarıı El llurj reiiml la- dioğram. Cumartesi öğleden 
kcnd1sine çektı~ı bır tc "t:ıf rafta ı~dı .Se~ınt" 30.000 seç- hastalar mecranen ba-
uıcrine Taşkent"den Mo-ko\ - nıcn iştirak etm<'ktedir döı t l - Vı ayetimıı.e b:ı~·. üç koydc ılk okul bına arı yaptırı- ı sonra a 

b t k 

' 

lacaktlr. 1 
kılır. Harb ,>e Halaskargazl 

ı;a ge mış. bu H un ı a 111 namzet vardır 
k 

'1 1 • 1 2 k 11 . r 1 • _\"_o_._8_2 _________ _ 
cdc-n me tup aı ı n o ın ala a- ------------ - Bu ı:ı u arın } er eri. tıp eı ı ke ı bede lcri ıle f:Cçıcı 
Iarak okumu.tur teminatları a,ağıda ttô~terılmistir 

( Urunu \.:ıı) :~ - J tek"ı e ·ın ıha r)e "ırebılmcleıı ıçı her oku un hl-

* 1.lllR Ti\ 1 R O tJ ll R;\ :M Ki • 
:\il - Pnartw'den başll:a her ece 
21 de, Pazar matine 15 30 C1a ~OK.lh.• 
·ı \ - Yazıı.11 • Elmer Rlcc. Ttlrtçe:.J · 
Asude z,.~bekoı::ıu - Tel: 42ı!'i7. * IJlllt Tl\".\TRO:.U AO"F.Uf 
Kıs;ııı - Sah'dan 1>aşka ber ıı:ecc 

2ı de, Par.ar ı;Ucdüz 15.30 da 'iT·· 
u.:K il \ ' l;\ll!lı K i K \ '\ÇL1Ci 1 - Ya
nn: Loul5 \'erncuıı. Ttırk~uı: Bur• 
han l-clelt - Tel: 40409. * Si nm Ti\ \1 R O:-.U EMl' fİ ' tl 
BOLU:U L - Perşembe, Cumarte&l 
ve Pazar &aıı.t 2ı de, aJrtc:& Pazar 
1.5.30 d;ı \" s ı ı K l7. - Yazan: JaCQ)l• 
aı ~uı. Türtçf.SI: ihsan Boran. * (,1 NÇLiK TJVATR Ol>U - DO• 
\'l it l'Ol,U - Komedi 3 perde - ra-
rıın: A. A. Mlln• - TUrtçesl: M. Bu· 
nan - Sahne~o koyan: Avni Owt;;ll. 
sau, Çarşamba auare 20.30: Çarşam
ba matine ıs.30 - Eminönü ötrencl 
Lokalinde. 

za'•.rında mıktarı '371lı gel' rı temınata aıt makbuz \e~a banka 
mektubu 1954 ~il 'lıca:et Odası \e ika 1 ile tatıl nuncrı harıç 
iha e gıinündrn \ır ~un t'\'\e ~ıla~et makamına r<>~rı en müP:ı• 
caat a =-:afıa Müdıir ıit;unr•en alacakları eh J\ et b!' "e ınl ibraz 
etme erı 'azımdır 

4 - Her oku un iha ,.~, a' rı a)TI olarak aç k ek•.ltmr ucu'ü 
i'e 12 ma.> ıs 1954 çarşam!>a gumi oku 'arın hıza arında go.tcrı· 
len saatlerde daimi tnrılrı'M odasında ~ apılacaktır. 

5 - Oku 'ara aıt ke~ f cctve'I. p an. sartnııme 'e c;3fr e~·
rakları Daimi Enciim~n Maarif Mltdiırlıiğü kalcnılcrı nde. Fet· 
hıye \e .\li h .\laanf ~!emur uklarında parasız o arak görtilc· 
bılı r. < 5 ı 6 !J ) 
Kazu 1 Köyiı Okulun tipi J\'.c5ıf bc-ılelı (:rçid Te. i hale 

Muğla Fadil 
FethiSe Kargı 
'llı'a Ha anlar 

.. 

Lıı a Kr. 1.ıra Kr. ~aali 

Pi, 4a. Pi. Sa 20957 76 
Pi 4a Pl Ra 20957 76 
Pi 4b Pi Sa 22622 17 

1571 8~~ 

ı:m 83 
1606 66 

15 
15.5 
16 

Yüksek Oğrefmen Okulu Müdür lüğünden 
Oku.umuu 100 !ıra ucrel e daktı o alınacaktır. l tek ı 1erin 

ortaokul mezunu o maları \/8 imtihanın yapı'acağı 5 mayıs 1954 
çarşamba gunu aat 15 te luzumlu he'ge'erı)lc bır ı •e Çapa
daki okul mıidür uğune başvurma!arı ilbn olunur. (5290) 

EML K 
Kin.um: - Bebek, Eskı Sant· 
raiın bltiş:ğinde :...on!orlu. tiçer 
odalı ik" da re 
Sl '.\DİYUDE IEU: ı 0 :\1.1' -
miıstıık 1 b"r ev mclbıelı \e)a 
moblesız kıralıktır. 

türacaat· 52603 

Y.\ Z İÇİ~ KİR.\LIK Moblelı 
daire. :ımracaat: k aray i\1us. 
lafa Kemal caddesi 88/2. 
36 Ay VADE İLE ... FAiZSİZ. 
Bo~tancı ile Kartal arasında 
bahçe;ı e\'lcrc mtisa t ucuz fiat 
la arı1alar satılığa çıkarılmı,tır. 
Satış yeri; Bo~tanrı Tramvay 
duragı, fırın ) anı 538; telefon 
52812. 

M.S.V. lst. Sa. Al. Ko. 

* lllLA!\!Ml'lt K ARACA - • O tce
ıcrı aau 21 ae, CUmaneaı. P& r 
matine 1.5 te CIBı\LJ KARAll:OLU. 
Hl: 43134 

*BÜYÜK BALO VE KONSERLER ORGANIZASYO NU BAŞLIYOR 1 * BÜYÜK BALO 

Silahsızlanma Tôli 

Komitesi toplantısı 1 MEMUR ALINACAKTIR 
Devlet Meteoroloji işleri 

Müdürlüğünden 

Umum 

ı - Unıum müdur"üğiimüz taşra rneteoro ojı 1 ta ~onlann· 

Eir.eşmiş Mi let er. 2 <AA.) 
- İyi haber alan çe\ re' erden oğ ı 
renildiğine gorc. Fransa. Kanada 
Amerika ve İngı tere temsilci
lerinin yapacak'arı görüsmeleri da çalı.tırıJmak u:rere a~l:eriiğini yapmış yaşı 30 dan yukarı 
mlikeakıp, 3 mıı~ ısta Londra'da olmıyan lise mezunları arasında mii abaka imtihanı He 20 lira 
ıllAhsızlanma tali komite inln 1 asli maaşlı erkek memur alınacaktır. . 
toplantısına başlanacaktır. Yu. 2 _ Bu memur nr A rnerıkadan gctirtılcn prorc or l.'r tara-
lı:arda adı geçen mem eketi:?r e hndan 9 av ık kurslarıı tA~l tutu arak mes'ck sahıbl olacakları 
Rusya'dan müte~ekkll ol~n $l" gibi kur ta· birincide'l onu net: derecr.~ e kadar mll\affak 0 an ar 
llhsızlanma tfıll komıtesının top .1 ld . b cketıere gönderllerek lnkış:ıf arı sağ ana· 
lıntılan glz'i cerı>\'ıı n edecek ve 1 er e ~ ı ancı me'll 
Uli komite en geç 5 tcmmuz.'a caktır. . 
kadar raporunu hazır'ıyacaktır. 3 - lmtıhan 14 11"3\IS 954 cuma günu İstanbul - \'I.' 1 ko~. 
Bu rapor daha onra silahsızlan İz.mir, nkara. EskişPhir, Ba'ıkesir \C Dı)arbakır Meteoro'oJi 
ma komitesıne tevdi edi ecektır. ıstasyon arındı tese1\kü edecek imtıhan komisyonunda yapıla-

Ordün kabinesi istifa etti caktır. 
4 - 788 ayılı memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı 

.Amman, 2 (AP) - Ürdün ka
binesi bugun anı olarak i tifa 
etmiş \'e bu karar hayret uyan
dırmıştır. 

artları haiz o'anları., dı ekçe'erine bağlıyacaklan tahsil be gesl. 
doğruluk kfiğıdı, ağ ı!> raporu, nüfus cüıdanı, terhis tl.'zkerc~l 
sureti, mufassa' hal tf'rcume~ı ile imtihana gireceği /<"rın ismi· 
ni bildırerek 8 adet 'e •kalı'{ fotoğraflarıy'e birlıkte Dev et .Me

Ba§bakan FeHi E' MU kt kral 1 ı jl j lerl Umum Mıidiır uğünP. rniırııraııt etme eri ilan 
Hüseyinin istifasını kabul etti· eoro 0 ş 
tini fakat yenı kabıne teşkıl e- ı o:l::u:n.:u:.:r.~<5:.:1..:1.:.6:..) ------ -------------
cSilinceye kadar vazıfesinde ka. • y 1 Amerika' da ıkasırgala r 
muını istedığini bi dirmi tır Isı er sarsıntısı 
tifaya ebep sadece ·bugünkü ı Soke 2 (A.A.) _ Diln saat Washıngton, 2 (A.A) - Ame 
ıartlar11 gôsterilmistir. 17.25 ,.c 22.55 (fo ikı defa ~eı rıkan Kızı'ha~ından bugUn ba
Tevfik Abdülhüda yeni bbiııeyi sarsıntısı ol mu tur. Ha ar "ok- ber 'crildiğine ı:ore. cumartesı 

tur. • nlinü beş ortabatı e}aletınde VU 
kuracak: 

Amman, 2 CT.H A.) - Kra Gurgut u"da 
Hweyin, ~ enı Urdun hukume- Turgut u 2 CA A ) - D;,ın a-
tini kurmağa cckı Başbakanlar- at 22 50 de doğudan J:elen \C bır 
4ıD Trvfık Abdulhudcı)ı mcmur 1 anı)e urcn bır zc ı.e e omur 
ıtmı~tir. tur. Ha ar yo tur. 

kua ı:eıcn şiddetli kasırgalarda 
dort kı 1 ö mu 91 ki i yaralan
mış 'c en a ağı 365 ev ha ara 
uğramı tır Bu <''a cıll.'r Okla. 
boma Tex:ıs, lo\\o, Arkansas ve 
Missour1'dır. 

* "~ı sr. orf Rt. 11 - \ CR\IA cıc: 
~ \ l ı - Büyült Opnet 3 perde. Her u.ı 
ıı:ece 21 de, Çartamba, Cumarıuı ve -' 
Pazar matine nt ıs ıe 'e ht-r Pa· ~ 
zartc ı "Jel: 4936!1 1.1' * Ki:< l 1K !'ı \IT'.\t: - Çarşamba· Z 
dan başka her e.ece aaat tam 21 de, O 
Sah, Cum. talebe matlncıı •e Pa- ~ 

ma••ne saat tam ı7 d~ cı' u ·eT 
\"\it - Plyes 3 perde - Taun: l"r e- w 
C1crtlt Knott - Ce•ırcn: Te•fll: Sae1ul• > 
lah - Tel: 40276. 

Bu tarihi İstanbul heyeçanla 
of 

beJ.dii 

SINEMAtAR 

8E\"OGLV CİHBTl 

g 
< 
a:ı 

* AI.KAZAR: Tel: 42562 - Çltle ~ 
Tabancalı Kae1ın. ::::> * AR: Tel: 44394 - Aralan Kor- :~ 
sanlar * ATLAS: Tel: 40385 - A le 51.r- a:ı 
ho u. -+c *· ELHAlı.lRA - ıo5ı Anupaaı -
Don Junn. * INCI: Tel: 84595 - Şehut Ki • 
dmı. * LALE. Tel: 435g5 - Aralan Kor• 
aa.nıar * LÜKS: Tel: 403BO - Sokalı: ktı· 
ları. * MELEK. Tel: 40868 - Melek
lerin Sevglllsl. 
* SARAY Tel: 41556 - At.alürk 

S~• ısı * SÜ3.IER Tel: 428~1 - in: Düş· 

cıc: 

e 
:; 

~ t * 
a:ı 

::::> 
z o 

manian >-* A."' • Tel· &6792 - Sn!! ııer- 1.1' 
beri cı: * TAKSIM. Te • 43191 - Tolcu. N 
Jule Var -z 2 * 

:ıtYILDIZ·. Tel: •2847 - Melez. ı -
1 f l\KCL <."IHE fl ...., * ALEMDAR: Tel: 23G83 - b:I ~ 

sev ı Araaında - Ş:ını.aJ. * AZAK· Tel 23541 - Şarlo l'ran O 

10 AYIS TA" 
itibaren 3 yerde birden 1 

. 9~~ 
(Atlasta) ZEKi MO REN KONSERLERi (Yaşar GüVENiR "~~f1 

ÇENERiNi - ELfY ... RILARI - ibrahim SOLMAZ - TAKi 
CORRADi KUARTETİ) o~~t 
(Taksim Belediyede) FATiH BALOLARI : Celôl iNCE .. 3

5 
~ot~~ 

TRA - 3 Büyük A TRAKSIYON 30 o 
ga Kaçağı • lbllııln O{:IU - iki 11. ıh· aı: 
ıu Kne1m. W * BULVAR - Yılın Ruhlu ı-:a- -' 
dın - San Franst5ko Atcıler içinde. ~ * QEMBERLITAŞ: Tel: 22513 - 11'1 

3 * (inci Sinemasında) İspanyol MüZiGi GECELERİ. 
f sol 

,,..0 ,11 
Cast.31ar Sava ı - Dılnkü Qocua::. Z * MARMARA: Tel: 238GO - ht 0 
Sevgi Arasında - Şa ntıJ. ::ıı:: * MiLLİ: Tel: 22962 - Dört h• UI 
hlfenln Romanı - Canavar Kanı. > * YENİ. Tel: 2.5892 - Dünkü Ço• 
cuk - caaıWar1 6anş1. O 

llADlKOY CiuE'I1 -' * HALE. Tel: 60112 - Dört Fabl• c{ 
ntn Romanı • BoJlkanların intı- ca 

kamı. ~ * OPERA· Tel· 60821 - Der:raıar :::> 
Ejderi - 1'oto Polis Haflyt.51. >-
r.m YozmAları • Harp Ve 11,t a:ı 

28 kişilik 4 büyük müzik grubu • 6 

DANSÖZ - iLLÜZYONiST. 

Her türlü izahat BASIN REKLAM BÜROSU. Beyoğlu. Mis sok. 16 Tel: 494SO 

* stinEYY \ Tel 60682 - Kaldı· ı ;:::> 
* YURT Trt 60544 - Çıtıınlu ORGANiZASYONU 

Cehtnncmı • Son Gece. 
BAŞLIYOR 1 * BÜYÜK BALO VE KONSERLER ORGANIZASYONLI 

• 



Tııt· 

ııarı;aııır 

ve 

Ağızdaki kokuları 
ve di ş lerin çürü
me s ine s e bebiyet 

::~!: r~~1~~1~~L~ 11 

Maliye Vekaletinden 
M.ınhal bulunan bır adet 60 \C ıkı adet 40 .ıra as i maaşlı 

Mı! l Em!Ak kontrolöı llığil tein imtıhan'a memur alınacaktır. 
Ta ıp erın M~urın Kanununun 4 lıncu maddt'sinde sayılı 

e~sah haız \e ımtıhaııın açıldığı t'nenın ocak ıı) ının başlangı· 
cından 35 )aşını ikmal etmi bulunma ı Sı)a al BP!!i er Hukuk 
'e İktı at Faku ıelerı 'e Yuı: ek Tıcaret mektebinden 'e y:ıhut 
bunlara muadıl ecnebı oku' ar ndan yahut Malıye okulu ve) a 
kursundan veya liseden mezun olmak'a beraber en az ikı se· 
ne ı:e ır <:'r muhasebe \'e l\11,:ı ~~mlAk l\füdUrlüı?ü ve şefhği veya 
kontro memurluğu ) apmış ve ) apılacıık tahkikat neticesinde 
karakteri itibarn c kontro ôrllı k va ıflannı haiz olması şarttır. 

İmtıhan kon~ları 'e müracaat şek i ile j ten ilen vcsaık \0i!A· 
yet eı de defterdar ıklardan bğrenı ebılır. 

Tahnrı imtıhan Ankarada l\lılll E111lak Umum l\füdtirlilğUn. 
de lstanbul 'e Iımır Defterdarlığında 18 61954 Cuma gUnU 
)apı acak \e bunda muuffak olanlar Ankarada l\lı'li Emlak .Mü· 
durlu unde şıfahi imtihana tiı bı tutulacaktır. 

Aranı an şart arı haiz olan ısteklı'enn i teni'en \'esaiki ek· 
siksız olarak d lekçelcrıııl' r 'ı~C'ı<'k en geç 1/6/954 •arihine 
kadar l\la ı~e \'eka eti Mi 1 Fmlftk l'mum .Mudürlü~Une mU· 
racaat etmeleri lazımdır. 

İmtıhana girme şartlarını hııız. o an ara yau ile t<'b'igat ya. 
pılacaktır. 5440 

Çok s.evdiğiniz 
Ve her mevsimde bulamadığınız nadide ciçeklerlıı kokusu· 

nu gece ve 2undUz teneffüs etmek fır atını sizlere İngiliz ma· 
mu Atından ~R \CASA1\'o çiçek t'snnslı kalıpları vermektedir. 

RACASAN'• Yatak odıınııda, salonlarınızda, Ban~o odanız· 
da; hamamınızda, helalarınızda, Gardroplarınızda, seyahat ba
vu larınızda \'C otomobiliniule ku lanı'dığında nefis çıçek koku· 
su teneffus etmiş o'acak ınıı. 

cRAGAS \N Kırılm~z 'e dökülmez 'e sıkleti takriben 75 
gram oldu!undan ba\an arın el çantalarında \e bayların cc-p· 
lerinde taşınabilir, çıinku cR \CASAN• ufacık bir çiçek esans· 
h kalıptır. 

cRACASA. •• ın bir ka ıbının girdiği odaya ve bilhassa gar-
droba güve 1:elmediğı nibi elbıse'erinizln küflenme ine mAni 
olur. 

uDİKKAT , cRACASAN• her odanızın en yüksek köşesine 
ufak bır çıvı ile asılması ve ha \'a cereyanına kaptırı'manıası JA· 
zımdır, aksi takdirde ha,·a cer.eyanı tRACASAX• ın neşrettiği 
nefıs kokuyu alıp göıiirchillr. 

•RACASAX Ecza depolarında, ltrh:at depolarında, F..cza:tıı· 
ne'erde. tuhafi) eci mağazaların da, modern bakkaliyelerde \'e 
saır ~er erde satılır. 

RACASAN' az miktarda ııeldiğlnden acele temin e<iıniz. 

cR \CASAN'ıt ın ithalitcısı 
H fabrıka mume iİli.l 

A. JE~fALY Yerebatan Cad li/3 
iSTANBl'L • Te': 29212 

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

Adana Belediyesi Başkanhğmdan 
l - 46774.00 Jra ke,tflı 3805.p5 'ira muvakkat teminatlı 

219 numara'ı sokıı~ın pıırkclenme inin iha'e~i 20/4/1954 t:ıri

hinden itibaren b=r ay pa7.4r'ığa bırakılmıştır. 
2 - İhale:rn i~tıriik edeceklerin 'ı'hr.t eh'iyet n•sikasiyl" 

Ticaret Oda!:ı ,· .. ya n;rn•up oldukları e nar dP.rnek erinden bel
ge \'e geçici temırı:ıtı yatırdıklarına dair makbuz ibraz etme· 
!eri lAzımdır. 

3 -- B:ı i.e aıt l:e5lf evrakları Fen İşleri Mfidlir1l1l!iinde 
göru ebılir. istek u .. rt' beş :irıı mukabilinde \'erilir. (5164) . .. 

1. T.U. Makine Fakültesi Dekanllğmdan 
Fakıiltemlı teknoloji kilr~Usilne 625 lira ay ık licretle döküm 

i lerınde tecrube i Yıik. Muh. Teknisyen alınacaktır. 
Ta iplerin Gumıissuyundakl t. T. Ü. makine fakiıltesi tekno

loji kursusüne 14/5/954 cuma gunune kadar miıraeaat:arı 
5395 

VATAN 

Gıda Jtladdeleri Alınaeak 
T robzon Nümune Hastahanesi Baştabi pliğinden: 

:\o. Cinsi .!\Jiktan 

ı Tip ekmek 
2 Ko) un eti 
3 Sığır ctı 

Karaciğer 
Ko) un paça 

ri a ta 
BI kU\i yer ı 
Arpa 5ehrıye 
Tel ehrıye 
Çubuk makarna ~o. 2 
Mercimek ) ~i· 
Kuru üzüm No 10 
Kuru Ka} ı ı Malatya 
Toz şeker 
Buğdav unu 
Pirinç TOS) a (Dibek) 
Pirinç unu 
İrmik 
Kuru Fasurye Horoz 
Kuru Ramyn 
Domates salcası 
Tuz 
~ohut İspanyol 

5 Zeylin 
Çamaşır şodası 
Be) az sal>un 
Yeşi' sabun 
Reçel CGUI. ka) ısı 

Vişne) 

Şıım fıstığı 
Kuş oznmu 
Zeytinyağı 

40.00fl Ki o 
16.000 
8 000 

50 ... 
150 Adet 

200 
80 

500 
200 

5000 
1000 
3000 

800 
14 000 
1.000 
12000 
1300 
300 

4000 

1500 
worı 

JOOU 

:w::ı 

5000 
5000 
1500 

700 

:?O 
500 

Kıl o 

.. 
11 

ll 

)) 

& 

... 
• 

il 

I> 

• 
J) 

I> 

1) 

\', K, 
Kr~. 

37 
300 
190 
100 

10 

] 15 
l 50 

75 
75 
75 
60 
90 

200 
142 

60 
95 

150 
75 
70 

650 
80 
10 
95 

145 
30 

l!.10 
145 

150 
850 
145 
300 

Tutan 
I.ira Kr~. 

14800 00 
48 000 00 
15 200 00 

50 00 
15 00 

15 265 00 
23000 
120 00 
375 00 
15000 

3750 00 
600 00 

270000 
160000 

19&80 00 
600 00 

11400 00 
Hl50 nn 
22.'i.ılll 

2800.00 
162.iiO 

1200 00 
2000!) 
950 00 

4&8!!:? 50 
290 no 

1500 00 
9500 00 
21i5 00 

1050 00 
liO 00 

20.00 
1500.00 

Gt'çid t<'minat 
Lira Kı'.). 

1110 00 
3600 00 

1144 00 

3666 !>5 

Açık 

Kapalı 

I:\apalı 

Kapalı 15/5/954 

1-

üşüdüğünüzü 

e Baş, d iş, adale, sin ir ağ - 1 
rıla rın ı t esk in eder. 

hisseder 
hissetme& 

adet 
GRİPİN ALMAK 

FAYDALIDIR 

6 'l'a\'tık 

Pi'ic 
Yumurta 

1000 Adet 
200 J) 

200 
125 

6 

16214 00 
2000.00 

250 00 
1200.00 

1216.00 Kapa ı • l.ı/5/!>541 
Grip ve nezle başlangı · 
cında b i r çok fenalı kları 

önler.· 

7 Erimiş sadevağ 
Tere) ağı (Tuz.ı;uz) 
B<'yaz peynir 
Kaşar pe) nlri 

8 Yoğurt 
Süt 

9 Odun 
Manga kômiirü 

20000 

5000 Ki o 
500 
500 
200 • 

20000 :ıt 
20000 )) 

200000 )) 
1000 

550 
550 
300 
340 

45 
40 

6 
20 

3450 00 
27500.00 

2750 01) 
1500 00 
68000 

32430 00 
9000 00 
8000 00 

17000 00 

12000 00 
200.00 

258.75 Acık 715/954 

2432.'.?5 Kapa'ı 15/5/954 

1275.00 Kapa'ı 15/5/054 

1· Bayanları n muayyen za· 
m anlardaki sanc ı larına 

karşı faydalıd ı r. 

Kininli 

Mıdeyl bozmu. kalbi 

ve böbreklın yormaz. 

GRiP • 1 
4 saat ara i le gUnde 3 adet alınabilir 

Saı1ı1ı: '"~ !'o•ul Yardım Ralı:anlı~ının r~8ml nıhuıını haiıdir. 

12200 00 
600 00 
:wo 00 

915.00 A~ık 7/5/954 - -
10 Balık istavrit 1500 

Balık .Mezgıt 500 
40 
40 Uşak Valiliğinden 

11 Portakal Adana 72 lik 600() Adet 
Limon l iOOO ,. 

20 
10 
30 
50 
25 

800 00 
1200 IJO 
1700 00 
45000 
35000 
15000 

6000 A~ık 7/5/9541 
maha 
u u 

\ ı a)etım.zın ınerkez \e kaza'arı. ko}lrrınd a a~ da 
\ e ke,if tut r :ırı hız.. arında ) azı ı okullar kapa ı zarf 

ı e e ~.!tmeye rıkarılmı tır. f~'ma yerli 1500 Ki o 
Taze iızıim (en iyı ı) 700 > 
Kavun İstanbul 600 
Karpuı: fstanbu' 600' 
l\fanda ına 4000 Adet 
Şefta 1 100 Ki o 
Armut Glimüşhane 200 
Erik (Can \'C Ama p) 100 11 

20' 
5 

60 
70 
30 

2000 
20000 
6000 

140 00 
3000 

2 -- İha e 18 51954 ı gunu aat 15 te Uşak •. ı B\etı dai· 
mi encumcn a onı:nda 'e daımi enrumen tarafından l ıp"a· 
caktır. 

3 - ihale toptan '!'} a perakende ) apı abı ır. 

12 Ha,·uç 
Kereviz 
Karnabahar 
Taze yapl'ak 
Semizotu 

700 11 

50 
200 
500 
150 

20 
60 
4:1 
65 
20 
25 
25 
90 
25 
20 
20 
20 
20 

4400.00 

140 00 
30 00 
90 00 

325 llO 

330.00 Açık 7/5/9541 

4 - Bu I~ ere ş•ırak edecek er gir<'rek rrı lsle~in hızası,.,rla 
bu'unan muhammPn kc., f bede' lerının ("'. i 5 tutarında T.tı\·a!t
'.al temınat vatırı>r:ıı\·~.dı . 

5 - htekli'erir hı• işe ait şaı·tname \e ke ıf t'H"k ·ıı ve 
öz.eşme şaıtname \'e huna aıt eHakı \i,het daimi ('r:-urııen 

ka1cm.nde ve maarif n.j~,ır'u ,lınde gör('bi irler. 

Biber dolma'ık 
Fasulye taze 
Bamya taze 
Patlıcan 
Domates 

600 I> 

30 ocı 

150 00 
1250 00 

45 oo 
75 00 

300 00 
30 00 

800 00 

5000 I> 

50 )) 
300 

1500 
150 Bak'a Taze 

Soj!an Kuru 
Patates 

4000 il 

15000 11 3000 00 
20 00 
10 00 
50 00 
50 00 

Marul (Yedikule) 
l\laruı kıvırcık 
Hıyar 

500 Adet 4 
2 
5 
2 
2 

500 11 

1000 
l\laydanoz 2500 Bağ 

50 Tere otu 
Top'ahannsı 
Kabak Taze 
Tspanak 

2000 Ki o 
2000 

15 
15 
20 
20 
55 
20 
15 
30 
30 
60 

1 00 
300 00 
300 00 
600 00 
ııoo oo 

3000 ll 

Pırasa 4000 I> 

Salamura yaprak 
Rnrallhana 

150 )) 82 50 
sooorı 
150.00 
ao oo 
30 00 

Pazı 
Sirke 

4000 
1000 
100 
100 Taze bezelye (kabuklu) 

Taze bezel~c (tane) 300 11 180 00 

VATAN 
Nüshuı 15 Kuruştur 

Abon~ ftraltl Türkht'df' llarh:te 

l.lra ı.tra 

Bir a lık 4 50 9 00 
'Üç aylık 12 00 24 00 
Altı &~ille 22 50 45 00 
Senelik 42 oo 84 00 

DiKKAT: 
Oa otrmır.e gönderllı•n evrnlı: 

ve 'l\lUlar neşredilsin, edllmeslTI 
iade oıunmRz. İIAnlnrdın 
mes'uliyet kabul rclllmr~. 

\RO!\'Pl,J:RIN 
DİKK\TiNI 

Adrl'.s de •lştlrmelı: ıstenlldttı 
t:ıkdlrde 50 kunı hık poıta pu
hı f-ndrr1'm~•• rtra n,un'tl" 

Z \ Yl - lstanbul Unıversiıesı 
Fen FakU!te inden 1044 ~ılında 
a'dığım dıp1omamı za~i ettim. 
Yeni ini çıkaracağımdan eskisi. 

in hukmli yoktur. 
Yuksek Kimya Mühendisi 

Edıbe Baykal 

9688110 7$65 Acık 7/i/954 

Banko Tesisatr Yapflnlacak ve T1rhlh 
Tel Almacak 

l - \fonba su kaplarının m ühilrlenmc:s'ııdc kullanılmak ü 
zere iüzııınlıı 1500 kilo tır•ıllı te'ın 3525 !ıra muhaııımen bedel 
çevresinde satın alınması. İ lk tC'minatı 264 38 lır:ıdır. Şartname· 
si Rt''edh c T..evazım ~ludUrliiğıı ııden a ıııacaktır. 

2 - Balıklı:ınc şeflı ındc iızumlu banko tesisalıııın 2700 Ji· 
ra keşfı ~·r\·re inde : rıptırılnıas ı. İlk teminatı 202,50 ır:ıdır 
Sarın mesı fenni eh ·,et k.ı~ı dı i f' birlıkte Beledi} e Fen fş. 
leri illıidürltiğundcn alınacaktır 

Tahmın \•eya ke~if bedellerı) 'e ilk teminatları ) ukarıda ya· 
zı ı işler 10 Ma~ı flj4 Pazartesi gıinıi saat 15 de Dl\anyolun· 
da Beledi)e l\Ierk<''l binasında mıiteşekkıl Daimi Eneumende 
auı anı açık ek i ıme suretı\·le ihale edı ecektir fsteklilerın 
ilk teminat makbu7. \'e\'a mektuhu. 954 nlı Tıcaret Odası \'C" 

sıka~ı. nüfu hU\ ıı.et rı;ıdanı \'C banko l~:ıisatı ıçin de fenni 
ehliyet kağıtlariyle birlikte Dafmı Encümende- bulunmalan li-
zımdır. 5031 

6 - Ta iplerin bu gib is'erı yapmı~ o ma :ırı fizım :">lup 
tatil glinlt' i hariç ih e tnrıhinden fic gun e\\ e' \ i fi\ rt maka· 
mına müracaat edı'rek nafl'ı miıdür üğlinden ~eter\ık be'ge!i 
a'ma arı. 

i - f tc-k'ilerin 24!10 ı:a) ılı kanun hüklim'erine göre ek· 
si itme tek r z rf aıın rı rk i'tme ~aatınden bir saat C\\ e' daıml 
"n"iımen rei '.~ine makbuz mukabil,nde vcmleleri ıaumd r. 
Po tada \akı ı:ecıkmt rrdı•r daimi eneumen mc-·u• de!ffdır. 

(5165) 
'hıhamm('n 

Cin 1 ı.e~ır tutarı 
l .r. Kr. 

teminat :ıkçest 
J.r. Kr. 

E me kazasına bağlı Gül'U 
kfö ii okul Ye. ima5ı 32916 67 2468 i5 
Eşme k zasına ba~lı .Sımıcık 
kö~ ü okulu Yed. İnş, 30401 33 2280 10 
E me k:ıza ına bağlı ~hmeıler 
kö ü okulu Yed İnş. 32889 40 2466.iO 
Ulubc} kazasına bai?lı Tutulca 
kö) ı okulu Yed. fnş. 30401.33 2280.10 
ır~ k merkez bai!lı Elmacık 

köy fi okulu Yed. İnş. 30401 33 228010 

Yek(ın 157010 06 117i5.75 

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

yolu Pu k deresi üzerınde .'lfifi kar ve Dorum deresi Uzerınde 
Bouıgak köprüleri o up kesir bedelleri 211 966.03 ıki ) ilz on bir 
bin dokuz yüz a'tmış a'ıı lira üç kuruştur. 

l'Ulk deresi İİ7.P.r!nde Mığı'kar köprüsü için 136 874 fil lira, 
Dorum deresi üzerınde Rozagak kiipru ii için 75.091.4:.! lira. 

Eksiltme 25/5/954 sa ı giinü saat 11 de hPr iki kopni bir 
grup halinde E'azığ Yo 'ar 8 Bölge müdür üğü binasında e si t· 
me komisyonunca kapalı zarf usu'iyle yapıacaktır. 

Eksiltme c-uakı bö'ge onımlu sa) man'ık \eznesine yatın
'acak lÔ 'ira 60 kunı~luk makbuz karşılığı teknık hesap ar ~er
'isinden ıılına bi ir. 

Eksiltme~ e gıreb•'rr.ek için: 
a -- f tek i Prın 9M yılına ait Tıcaret Oda ı belgesi i'e 

1184830 'irıı' k gecic-i teminat \ermeleri 
b -- fati giınlerı hPriç eksı'lme gunıinden liakal ÜÇ glin 

e'" c bir di ekce ile R Bö ge müdiır ıiğune mürae:ıat etmeleri 'e 
dilrkçe erine Karayo' ııı ı gı•'1el mud ır tiğü eksi'lmesine giriş 
şartlan hakkındaki vbnr• nw"i!!ln 4 madde ınin A, B C fıkra'a· 

1 

rınd:ı )azılı enak .arı bağlıyarak bu iş için leler'ik belge i al
maları 

c r,ksi tme kanunun 34 maddesi gereğinre ek i tme ev
rak nın her parcasın:ı el l Pr kuruşluk damga pu' yapıştırarak 
bunları im1.a :ı\lp zarflarına kovma'arı, hazırlı~a :ık'arı tek'!! 
ıııc-ktuplarını ek tmt' g!ır LI saat 10 a kadar makbuz mukabıli 
komi 'orı b:ı kan 'ığırıa ,.c>rıne eri. 

Po tada o'acak g c·kmcler kabu' edi'mez. Keyfi) et i'an 
olunur. (4993) 

lmli~az :ıhibi: 'İ1'"A~ KORI.E 
l 'mu.nı neşriyat Miırliirii: i\U:J.111 \'EXER 

r.u sa~ ırl:ı l\le 'ut l\hidür: 
İll'\Al\' AD\ 

(\'A l'AN) <;azrtı>dlik ve l\Jatbaarııık 1'. \ . Ş, - lstanbw 
VATAS MATRAAS I 

• 
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ayet ••• 
• 

enı 
• 

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

bilecek vegöne vakıt. 

Mobilgas 
Bu günün icapla:tına göre tekamül etmekte olan 
araba motörleri, alelade. benzinden başka bir yakıt 
kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu 
ihtiyaç gozönünde bulundurularak meydana geti· 
rilmiş olan YENİ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDiR. 
çünkü : 

Daha Yüksek · oktanlıdu. 'I i<ine katılmış olan tesirli 
Onu il i cin her tür 1 ü ti terkipler sayesinde motor 

• arabamn cekişini artun. • aruaıaunrn coğunu önler. 
Motor vuruntusunu keser. 

3 ~AA'OAN İr/BARFN 8IİTllA' 
SfJ ON/ SAT/~ YEl<LERINOE 

.... 

\ENİ \F. ESKİ 

IJEH :\HABAi'dN YAKITJ 

\fc·mh•k4•limizd4· ilk ılda olarak 'E:"l 
\ E ES~ 1 1 H. H Ti P \ E ~1 .\ H K \ 
.\H \B \l\I~ H \;\Dl\1ANI. 1 AHTTl
H \C\K JI \KIKATE~ <;tFTE Kl \ . 
\ETLİ BIB BE:\ZIN Pi\ AS\'\ 
.\HZEUll.\11~ Bl Lt :\'l''ıOH. 'ıE~I 
\IOBJU; \.' lıirirwi ku"4'lirıi ı·ıı H'llİ 
l<ı--fj, t' kkrıi••i ilı· ı· ld(• ı·dilı·n 'uk .. c·k ., ,... . 
oktmı <f4•r4•4·c~indı•n 't• hıınurı molo· 
nınuzt• :-ağla~ ıu·agı hir -.uru fa~ dadan 
:dantk. ikind kıı,,f'lini dt· bir ı:ok 

motor arızalarııiı orılı·~iı·i kiın~J''.' 
kalık 1ar1 a kazmıaruk ~iz•· daha az 
lıı·nz.inlc daha fazla kiloııwtr .. s\i•ll\ a-

!"" • 

caktır. 

YENi 

. I . ... .. 
~ -

;ARA.BANJZIN DEPOSUNU BIR' EFA I OLDURMAKLA ARADAKİ FARKI ANUY ACAKSINit·· 

r -
VATAN 

il.AN 1 IY ~ 1 l.AHI 
Başlık mattu 25.-
ı acı ve B üncll 
sayfa santımı 
4 üncD ı;ayfa santimi 
l!ln sayfası santımı 

tahkcme lcr:ıı, Tapu, 
l':nı r ıllnl:ırı ~antıml ı !"o'l 

BUG 
A ·LAT JA 1 
HİZJJIETİNİZE GİRİYOR 

YALNIZ BANKAMIZA MAHSUS ZARI F VE CAZI P AÇILIŞ HEDiYELERİ BALAT AJAN S 1 NA ait 100 ALT 1 N Keıidesi 
MAYIS İKRAMİYESi 500 ALTIN 

Der 100 Liraya l Kur'a Nnuıaras:a 
AÇACAGINIZ EN AZ 100 LiRA LIK HESAPLA BUNLAR/ KAZANABILJRSJNIZ 

DOGUBANK 
AÇIL/Ş GONLERI GIŞELERIMIZ SAAT 20 YE KADAR EMRiNiZDEDiR . Telefon: 

11~~ 

İstanbul Ziraat Okulu Saim Alma Komisyonundan 
Okulumuzun 1934 mali ~ ı'ı onuna kadar ıhth acı olan a ağıda cin Ye .mık tarları rt· 

zıh kUru erzak, et ve akaryak ıllaıın kapalı zarf usulile eksiltmt'lt'rl :ı apılacaktır. 

Eksiltme 6/5/954 perşembe günü hizalarında gösterilen saat erde. İstanbul Okullar Sa1· 
manlığında ;ıapılacaktır. ı 

Sartnameler meıkiır Sa~ manlıkta her ı:ün "Öl'Ülebil·r. 
f-tekliler 2490 51),!ı kan un hüktim eri geı eğince teklif mekltıplarını eksiltmeyi a~a 

saatınden 1 saat evvel 1954 yılı Ticaı eı Odası ve ikalariy:e birJikı komi yona nı·melerl 
rnecburıdir. ( 4942l 

Kuru fasulye 
Patates 
Kuru soğan 
•roz ~eker 
:\la kamı irmık 
Soda 
Tuz 
Ye ıl abun 
Be~az ahun 
Un 
Kuru uzüm 

Ekmek 

Dağhç e•' 
ığ r eti CKemıks z) 

Benz "n < trc) 
'1azot motorin (kılo) 
Gaz (litre> 

'.\tikta11 ..'\luh. l 'i. Tutarı 'f<:k iUmtnin 
Kilo J\uru5 ı.ıra Kr. ~ekli İlk 1'enüııat ~aat 

2500 
4500 
2500 
3000 
1500 
1000 
800 
50{) 

:!50 
1200 
800 

40000 

3500 
2000 

20000 
2000 
7000 

2000 

adet 

kilo 

83 2235.00 Lira 
37 1665.00 
20 50000 \ 

140 4200.00 
80 1200.00 
~8 280.00 Kapalı 

, 
10 80.00 

143 7Hi.OO 
178 445.00 

60 720.00 
82 65600 

30 12000.00 Kapa't 900 11.00 

380 12300.00 
300 6000.00 Kapa'ı 1373 11.30 

52 10400 00 
32 840.00 Kapalı 101'7 ıua 
36 2520.00 

l 10 2200 00 Açık 165 15 00 

eilalı lıri1akf a., 
keKdinixe · ıh'na 
9p.sr~~~ ~i~iıiıt 
Uiir!d e/fil_dtrw 

Ellerinize bakıldığı .zamqn, , "temiz
liğe itina ediyor~dedirtmek zor bir 
~ey değildir} 

' ihtiva etUğirEnomelon maddesi sa-
yesinde fevkalade · kullamşlı r•ewuzun 
ömürlü olan CUTEX bu "hususla size 
mü zahirdir, 
15 renk arasınd'!n kendi renginiz i 
lcolaqca seçebilirsiniz, .JS~I! 

Cl\J~T'EX 
,,j~y siriıiance 
Ayrıcı ıtıldayan 4 aedefll r..enk 

mevcuttur 

. , 
1 

T. A· o. Denizcilik Bankası 

$ilepçilik İsletmesinde~ 
' ı:-tJ 

·ııdt. 61 
HOPA .Silebımiz 10 )fay ıs / 1954 tarıht I>'' <e " 

harcket'.e Izmir'e uğra) arak Ceno\•a. Marsı 110<• ~ ı 
ınan'arı içın \'c dönü~lindc de Marsih a, ccu •s )ıı 
re limanlarına uğrayarak fımır , c istanb 

4466' 
Mufassa l mali'ımat için 4976:::, 43872 ~~r-

ralı telefonlara mfiracaat edı: mesı arzolU 

Sa;ın Yük sııhiplerıne füın o'unur. 

~ .ı 

1 

., .. ııo 

inhisarlar Umum Müdü~ .1. 

nlı~' 
Satınalma Komisyonu Başk~ .... 

. ııığJ 
l - l'ıroltepe Ce\·iı. l En titil ter ::'lludur f' 

i ı pazarlığa koııulmu~tur. t J-I dCd' 
. :! - Paz.arlığı 14/ 5/ 034 cuma ~unu 581115>oııı.ıJI ~e 

htsar ar Umum Müdür'u(;ü Satınaınıa k0111 f ö etı 
3 - Şartnamesi muka\·clc proJc.:ıı kC 1 

gun kom.is~ oııumuzda gorUlcl:ıı lir. .. 111 c\ 1;~ 
4 - lsteklılcrin ihale iünii ndcn. uç ;~11 er 

l~k ınşaat •ııbe ine müracaat a b~ı ışe derci: c 
tındt' iş )aptığına dair vc-ıka ıbıa~ e ısııll d.şl= 
bilnıt' leri için 'ctcrlik belgı-s i a·ms 8[~k rrıı.11bt' 

5 1 tcklılcıın 594 ira 36 kuru5brııktc 

1 
makbuzu \'(' J r kanuni \ esıka aı ı~ 1~ ıoıııoıır 
uatte komisyonumu:ı:a muracaat ıarı rıca 


