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İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU Bugün ikinci sayfamııda __ ı 

~areşafTito S. Kurulu C. H. P. adaylarını il3n etti 
ıstanbul' da 

l\ılüttef il Devlet 
hüy.ük 

Başkanı Haydarpaşa'da 
törenle karşılaııacal ve lıemeıı 
Ankara'ya lıareket edecel\ 

~Jaı•eşul. Tiıo'y11 isıa11b11l'da Jıiikuınet 
aılı11a Köııı•iilii ı~aı•şılıyoı• 

Yugo~lın~a Federatif Hak 
Cumhur ~eti Cumhurbaşka
nı Maıesa' Jos P Bro:ı Tito \'ll 
h~mil bulunan Yugo lav Ga. 
lcb gemısi dlin sabah kara 
sulal"ımııa g rmı , Çanakkale 
Boğa:ıından •eçııkten onra 
~ere saat 2ı.:m raddelcr nde 
Isıanbu!a. Adalar cıvar.na 
ı;:clmisrr. 

I 

~Iare al Tıto, geceyi Ga
leb gemıs nde Ye llko~le .\. 
dal~r nra ındak mınlnkada 
geçırmi l r. Galeb "cmi, • 
ne donanmamıza a t gem er 

refakat nt . s k "' mı ur. abahın er 
c:~ sııatlcrınde lımana gıre: 

o an Gnleba genusı. top 
atışı ıle elamlanaeak 'c Ma-

BARIŞA 
DOGRU ADIM 

re.al T to Ankaraya "İlmek 
üzere Haydarpaşa rıhtımına 
çıkmış olacaktır. Haydarpaşa 
"ar binası ,.e civarı Maresal 
Tito'nun gelis" münasebetiy
le donatılnuş ve dün gece 
clcktrık~c aydınlatılmış bu
lunmakta) dı. 

Maresal Tiloya Yugoslav. 
ya I>ışişleri Bakanı Koça Po
PO\ iç de refakat ctmektediT. 

• iare a Tito ile birlikte 
gelenler ara~ında Yugo 'av
) a Cumhurba~kanlığı ~enci 
ekıetcrı Jozc Vilfan, V sa

nı rııl Cterni, General l\liloç 
Cumun a. Dışişlerı Bakan ığı 
proıoko umum mudürü 

<Oe\'amı Sa: 3 Sil: 4 de> 

1' AZA :S : 

A. E. '}7
• 

•• mokrat var. 

İnönU, «siyasi kanaatlerimiz yüzünden hiç bir suretle 
kardeşliğimizi bozacak hallerde bulunmamalıyız» dedi 
C.H.P. Başkaııı Adapa~aı·ıııda, istikbaliıı elbiı•liği ile yapılacağıııı, 
paı•ıisi iktidaı·a geldiğiııde Deıııoıu•atlaı·ııı iııeitilıııiyeceğiııi söyledi 

D.P. veC.M.P.adayları bugün ilan edilecek 
•• 

C. H. Partisi 
Aday listesi 

Anadolu \ )aıuı 

Ankara, ı ı - 2 m:ırıs 1934 ta 
rihindc yapılacak milletvekili :.e 
çimi için Cumhuriyet Halk Par 
tisi tarafından Yüksek Seçim Ku 
ruluna 'eriimiş o~an milletvck.i· 
li aday listesi asağıdadır: 

meumı !'a: 6 Stl: ı de) 
--0--

D. Partideki 
Faaliyet 

Hususi Mubabırlmizden 
Ankara 1 ı - Demokrat Par. 

tinın aday liste i üzerinde l'"ap· 
ugı tadil erle ~ üıde ~ ırmiler i· 
~·in tertı!l edilen liste buı;ıün son 

(De\ amı Sa: 1 SÜ: 8 de) 

i~el, 
bir 

D.P. teskilôtı 
~ 

tahnıiıı yaptı 

Esııi • 
ediyor 

ko) u Halk Partıli olma~ının se 
bebini. Yenı.ehirdcki Demoh.Tat 
Partililerden sorduk. !)Ö)'le ce· 
vap 'erdiler: 

D.P. Adana' da, C.D.P. d 
Kozan'da toplantı yaptı 
Cavit Oral, Cumhurbaşkanınnın Amerika seyahatini övdü. 
Kasım Gülek mali durumu tenkid etti ve « 2 Mayıs'ta 

iktidara geçeceğiz » dedi 

Köylerın birçoğunda, bilhassa 
Bursa köylerinde D.P. lehine da 
ha fazla a:Aka bulmağa alı~tı~ımıı 
için Hamza köyünün bu kadar 

- O köyde ağa bakim"yetl 
var. Ağalar tabii surette de
mokrasiye düsmandır. keyfi ma 
halll nilfu:ı:ları himaye eden es
ki tek part"ye taraftardıT. Bun
dan ba•ka Halk Part si iktida. 

<Dc\amı Sa: 7 Sıı: 6 da) 

DÜNKÜ ''AÇ - Dün Dolma bahçe Stadında :rnpıtan futbol 
maçında. Or,portes. Galata~arayı 2-1 yenmi~tir. Resim dünlcti , 
ma~tan bır g!lı unü~ti.ır. (l\la~ın tafsilatı bc~inci sa)·fanwdHu). &ESKİ oosı._. 
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Tekstil Iahmutpaşa şııhesi nin yıllık knngresi dün saat 10 

da Aksarayda eskı Fatih Halk evi binasında yapılmıştır. 
SalAhattin Ya)'ın kongre hukanlığına scçilmesıni muteak"p 

faaliyet. muhasebe rapı:n-ları ok unmuş, bıı arada 5 ki~ılık bu-

bının mil te- mak, ışlerın· ını b lmed t; ni bu işlerin ba 51n:ı isçılerin haklarını koruya-
• rek menfaat- rz- 0 il&.TilLP den giltlerin· cak ehtıyetlı H iş yapacak incıanların getırılm(lsi icabettıi;ıni 

Yeşllkby l\leteoroloJl İstas
:> onunun tahmlnleı ine .ı;lıre 
bu:;un §Chrimiz \e ıhannıl:ı 
hua abahle,>in puslu, mıı· 
trakıbrn bulııllıı geçccrktır. 
Rıiıgfırlar, kuzey doğu )liıııe 
rirıdcn zaman zaman uı ıa 

kın"\eUe esecek; h:ırn s1cak
lığındı n"ıııhlm bir drğl iklik 
olma\ araktır. 

r·rkiye Daktilo 
Sürat şampiyon•: 
Müsabakası 
Her vıl o'duğu gıbi bu :"r'll da 

Turkıye Daktilografi Silr'at Şam 
phonluğu mfi<;abakası mayıs a· 
) ındıı şahrımızde yapılacaktır. 

Seçim 
Propagandası 
Bugıinlerde D.P. li bitr 

goıiinii kırNa, CJ1 
bir kim~e ka~ını o)P 

Ko3 lıı l'artisindr.n bir ; 
ba~ını kncısa karırıdald 
hallfi ~ö3·Ie diyor: f 

- Anladım... Seçlın 
pagandası ) arn3 orsun· 

( 
{ 
I 

b 

J>artill: l'na 
- Canım efrndiırı; • M• 

ı..ırrımakla, kaş n natr.' lı a 

Ayni mcs· r l heyet de muhasebe raporunu te•kık etmiştir. 
lek crba- ı YAZAN: sokafa atıl- Trnkidlrrdc iı)clcr. ıdııre kunılunun ltlahmutpaşa faria-

ıer itin tesa- ~ l'W den o'mak belırıerek •bU"Üne kadar ışveren!P aramızda çılrnn ihtılftfları 
nilt esası da· ------------------------..... ------- !1• eneh 

1 
i k e - önlrmek şöyle dursun bılftkis bızlcri hatalı ı;ıkardılar de-

" mAruı mi~lerrrr 
• lresinde elbır ıği l'e ralı ma'a Ancak, ı;urasını jtıraf rtmeli bulundukları orta)a cıkmış ve 

rı bu terakki \r m denı)et dev dır kı bu husu ta blıde bu)uk tır. Ticaret Akml bu frc va- Rır lbe de bo1 ~e talışma miıdıirltiğlinil tenkid e!miş 1 
nuniın en ) ııksrk hararet 

1 drrt>re i ıo. en duşuk +2 
olarak kııy<lt'dllnıl tir. 

nu seferki müsabakanın bir 
öz.e' ıl.!ı de mil abaka~a Ankara 
ve iı.rnır daktıl<>~afı sur'at §am 
p ~ on•arının da jştirAk etme:erı· 
nin sağlanmış olma~ıdır. 

Ankara VE? İunirdc sür'at şam 
piyonıısı nisan ayı içrrısinde ta· 
mamlanacak ve eampı) 1n•ar, , 
ma rafları İstanbul Tiraretli1 rı: 

lu tı:a~ımakla serin1111 ad 
al. kası~ ne munasebcff Jer. 

neme ·e ııorsıın, ııı bır 
ıUi: . kı 

resinde Umumi tıl."m 'c ıntı- b b ı k d 1 1k t . ı b nınıarı soytcmi tır: .... - ır oc: u \ar ır c \e tu;a uyetı mudrıktır Fakat on ın v• " ., •• 1• • •- Sehrımız·n tanınmış fa br"kalarından birind 22 arka-
umın temel taşıdır. Sosyalızm erbabımıtda tc.sanilt du,:ygusu let'<'e alakadar hır ara~a ge ıp d ~ çalışmaktaydık, kış bastırmıştı: fahrıkalarıh tek bir soba 
iktisat mezhebinin :>:ışlıc:ı ku- hcnlit IA,>ıkıyle grlışmcmı~ır. grrekcn te~ebbüslerr gırışmeğr • . . . . 
rııcularından olan ('-"arı Sen"l"rce e""•el bu bo•llık his- fırsat bula'mı•·oı· ı yoktu Hcpıınıı Eofuktan ıfnnu' ordırk. ~oha kurrlurması ıçın ı~ 

n .. .. .. ., , 1111 K J • Kan un veren .. muracaat etti•·•ek de maalesef bir netir,. alamadık ve Marks), işçılere hitaben yay- .sedilcrek iktısadl Demokrasi c· , ı oruııma un ' 
<l • t k. h dd' hkA ·, kend s ııl bolge çalışma mltdi'ır 'uğu ile sendıkamıza şıkiıyct dığı tarihi beyannamede t Bıi- parolası ortaya atıldı. Ve bu pa a mevcıı ar a ı a um tt"k 

tün Dllnya i~tılrri blrleslnız), rolala u;ı;utarak mesl~kt tetek otedenberi iş ve ticaret erha- c 1 ~ k" .1 k' hlz · ·b· h' d il t 1 k 1 kld 
, parolasını ileri siırmliştu. O za klıll,.nn esaslı bır ı.urette te&- hının kafa'arı li5tlınde (Damok ~ ct\"ye\ edı en san 1

• dil ~~•ız : 1 1 ır el 1 ~ 1
: 1 "~ ~~ mandanberi biıtun dünya isçi- kıliıUanması, bunların iktu;at lesin Kılıcı) gıbi asılı bulunu· ıııora 1 ~o g" çalıcma ~u r 11 u ızım me " r crımız e e.,ı 

Kücük haberler 
* Otnornl Jhon Dlngöı ld:ıre ın

dtkl bir he tt ttm ııarda. b•ılıtn· 
mak tıı re dün u~a.kb Roma·1a 
sıtml tir * B n Daıosunda bulunmak •ı
zerc f~'ır reı e gelmiş oıa11 İt3.lyao 
artı titri C! .n u o ı"' Roma'ya mu-

C,.mı) eti daktılngraf'ar grııp•ı tn 
rafından karşılanma 1\ sııretivle 
Ş"hrimiz.fü:ki §ampiyonaya istı
rAk edeceklerdır. 

- \'o, ~ooo ... E!anP 'ıf ~ini 
r;ımaı ın; \akııi ıı:aı.ıaııd...- kc 
mıı. hal gibi ı;tı im pl"' rn 1 
gıınıfa~ı ~ arn·orı;un. • 

f.ıı .ı;aıio nirclrnnıdr~., 
bilinrlen olarak, trmrl ' 
lar ıta sr.çim propagatl 
sa) ıh oı·. ıf-

Satnsun limanının ır 

i !eri sosya izm et.rafında birleş- tııemıni ilgılendırcn mcsl'leler lOT Tıiccar malını bir kuruş JŞ\ errnlcırın ha.reketle~ıyl~ ala kalanmaktadır.ı 
medı'cr fakat mU,terek menfa· de elelc \crcrrk faaliyette bu- farla bcde'r satarsa )akasına Backa hlr fıvr de ışc er n 8 saatten fazla ç 11,tırıldıklan-
atler için tcsanut fikri, te anut ıunmaları ve bu uğurda muut kan nun · a ı r ~u 11 m, muh ttcki karakoldakilerin bu vaııyPtlerle mliead,.le erle· 
du)gusu daırrsınde c bir 1 ly- ıcra makamlarıyla Jş bırlığı taiı~~kuk ~nte~ı ~a% ~;l ~<'z~- crl! ne jc\ercnlrrle •rıhhe etliklrr nl anla•mış 'P ·be'rd· ·e .. ın 

1 
ten·ccı ırn ş •11 ımzıden avrıım~ıar

dır. 

--o-

Prof. Perroux içtimai Araş 

tırmalar Derneği Fahri 

üyesi seçildi. 

mi atıldı? , 
!i:rçhıı nrnnaı:anda~•· 
nıırı!nr Şokrr f abr~V 

temeli mi atıh,or? 

le talışmak gayesı) c bırlc~ti- ;ı;apmalnrı lıizumu üzerinde ıs- Jara rarpıl~r. ~aTbuki ~u tııcrar "şi çok. cmrıi;eı mfı?tl~lü.l\limin M çok, peki bi· mle kım alA· 
ter. Scndıka'izm gibi te anlit rarla duruldu. kcndisinın o urdut;u meskf"n kadar olacak .. ~cmıctır. . . 
esasına dayanan teşki'iıt saye. MemnunıyeUc kaydedebiliriz w iş gordüsu ticarctlıanr icm ' ~dare h~yetı ıbr~ edı dıktrn eon~a. dılekler faslına ge-
sindc mUştettk menfaat er uğ- ki bu husustakı çalırnıa m:ı~e- mülk sahibıne 10 \'ela 20 mis çl m s ve scçımlerle kongre sona ermıştır. 
runda elbir'i~ıy'e çal15mak im ri vicdanda ,~aslı akisler U)an Jı fazla kıra 'frrmek mecburi· 
kanını sağ"adılar ve bu saye· dırdı ve bu sayede tesanlıt prenl l elinde bulunur a ihtıktırıı r;a-
dedir ki işçi alemi işçi sınıfla- sıbıne da)anan tc,kılMlanmatar pan mal sahioleri her tü.rlli la 
rının getım se\t)es!nl ,>ukseit ve faalı;>etlt'r lnki af etti ~e kipten masundur. Mu k 11ahıp-
mcğe matuf so yal milcs$esete- etmektedir. Manmahh bu gc'ıs lrri iı:in ihtlkıir mefhuıııuntın 
ri. sosyal kanunları sa ama~a meler henlız "ılk merhairlrrdc kanunda yen yoktur. 

Gündüz hırsızlan 
Çoğalıyor 

ve i~ti sınıflarını ni,bt bir ':u- bulunmaktadır. NJ.hol gayr) P. Bu mesele' er gıbı iş ticaret Son gllnlerdıı şehrimiz.de giın· 
zur ,.e refaha kavuşturmağa erımtek için daha bir cok mt'r ve iktısat erbabının birlcııın el d!ıı yapılan hırsız.lıklar çoğalma-
muvaffnk oldular. haler a~mak zarureti a .. iklr- bırliğıylt' mu5t('rck menfaatle ya ba~lamı:ştır. Fınııağa Asmalı 

Hlt olmazsa igi sınıfları ka· dır. ri savunma•ını irap ettiren da- sokak 13/:> numaraıfa oturan l\lu 
dar gayyur, faal "e Euurıu ol· ha bir çok hayatı hususlar 'ıır- revver Etin«11'nün glırıduz hu-

.. • 1 T t o·. nilmıiı.deki merhakle.rin sa d 0o0~ 
ması ı .. zım i:C en ıs. ıcare Ye ır. •unmadıı;ı sırada c\lnP giren bir 
Iktısat erbabının 3) nı tcsanlıt ~ımına bu slıtunların darlı Artık alA'kadarların bir an hır ız. mlıcevher erıni t:ılarak 
f k i i r d b l 1 ı mü aıt de ı dır Onun içın ı h k ı ı t ı r n ı:ı ctra ın a ır c me crı l'VVe are ·ete ı:e mr rrı muş e kaçmıştır. 
pek tabiidir ı~ tek m D m'>k- ~alnı., hır kat mısal s:oster rek menfaatlerı .savunm~k icın Yıne rıruıağada Sorn1aı;ir So-
ratık memleketlerın hrp n1 • m klc ıktı.fa rdrc('ğıı· ışbırlıtıylr trşebbiıslere ı;ırış- kak 28/2 numarada nturan Rah-
i~ tılcmın le bu tc anUt fik ı a- Jş, tıcaret \e ıktısal erha mrlerı trçanul ıırensıbi f'tra· mc Karııege'nln de gjjpegun<fıiı 
her sahada Mkımdır. Her iş bı sırasında bu te anlil ~ıklr ve fında toplanmaları zaruretını cvıne gırcn hır hırsız mucevher 
ve ticaret §Ubesi içın mesleki duygusunu gelıştırmc'k ıc;ın ılk bE'lirtmrğe tuzum var mı., :rn)le 200 ıırasını çalmıstır. 
teşc}tktilleri bır ara~ a toplayan evvel başvurulması lh.ım ~elen F- Bunlardan ba•ka dün sehTımiz 

,federasyon, konfcderas)on gi- • t~~bbUs, ış erbabının kendile- ,- ~ de dort hırsızlık vak'ası dahıı 
b . b" l"kl ırr1 k tı· rıne mahsus hır muhit bir klup ı ı ı 1 t 

l ır ı er sa .. am ,e ·uv .. e • hı·r toplantı yeri kurmak .. aye ~" m~~H· o mu~ ur. .• . • bir 5ekilde teskiUtlanmıs bulu "' 1 k 
nuyor. Bu te~kı!At hlletlcr si11e mAttıf olmalıdır. Ticaret Pi Taııt kaza aı ında uç ışı 
arası sahalarda dahi faalıyrt odası, htanbul Tüccarlar Der· •ı yaralandı 
gö.stermekten halt kalmı~or. Iş neğı, Toptancılar Drmrğl. l\la· 
Yerenler tcşekkiltlcri gıbi miır nifaturacılar Derneği, TıilUncU t _ Alatlirk Bulvarından geten lb 
terek menfa&lcr esa ına daya ler Derneği ve bunun eıbi bir lstanbul'un rahim Tarık idaresindeki 12585 
nan rc§itli tc~kıtat vakit vakit çok meslek! teşekküller mev- plakalı taksi 7 yaşındaki Erka-
muhtellf memleketlerde yü:ıler cuttur. Fakat bu teşekküllerin harabeye çev• na tarparak laralanmastna ı.c-
cc murahhastan mürekkep kon en büyiık kısmı )eTSİ'Z :\Urllıu'Z rlJdJği Ve Jıa(• behıyet \Crmi~tir. 
greler toph)arak gerekli e- olarak eski tabirle (Hanei ber Knıhkoyde oturan 5 yaşındaki 
saslı kararlar \eri)orlar. duş) vaı.ı)etindc İŞ gonnck mec 1 k J n k atllAma Cumhur, sokakta oynarken 11629 

BU İŞ PARA 
DEGİLDİR 

işi 

Cenç bir arkadaşım bana sordu. 
cŞık gezmenin sırrı nedır ? Bu 
bir zengınlik mcıelcsldJr, değil· 
rru ? • Kat'iyen hayır dıye cevap 
verdim. dlOhlm olan huıuı, te
ferruata kar~ı gösterilen lhtlmam
dtr. McaclA, çam~ırlarınızın §U 
ı;arı lekelerden tamamen Azade ol· 
ması öylesine forkeder ki! Son c;a
mqır suyuna ufak bir parça Col· 
man ÖkUzb~ Çivit! ilave cdlnlz. 
Çok ucuzdur. cmındlr \'C kar gıbt 
beyaz yapar 

~~ 
~-~ -~· .P 

burıyrtınde.dır Bu mesleki tel tutuldugu "'Ün rılAka ı taksinin sadmt's
0

n" mrı: 
şcklrnllcrr d olan binlerce ~ ruz kalarak yaralanmıştı?' IHı:lı 
is \e tıc ret erbabı blrbırleriy 7so ıl en r.1 bu ıın. lZ ı- sedf'n onra kaçan ~ofor aran· 
le temas ct.ınck iftrsatıiilian mah san lZOt de Haçlılar or- maktadır. 
ırumdur. Gere1dı temaslar ve dusu istanbul'u ıaptetmiştl. Kııdıkoyde bisikletiyl~ kalr!_ı-
fıkir teatılcrı net1Ct'.sınde f5 fi Şr.hre giren Haçlılar, halkı rım iızf"rindcn ı;ıdcn Kenan O· 
lemıne mah us verımli ı;e fe- gorülmemiş bir kntıil\ma t - zergıl de İrfan Türker e çarpa. 
:yızlı bır hava yaratamıyorlar. hl tutm~lardır. Kndın, ih- rak yaralamı~ır. 

Bu vaziyetten mtilhem ola- tiyar, çocuk ellerine kimi 8 . 1 
rak bır kat sene evvel İzmir'dc g .. çirdilcr e ö1diırmü5terdlr. ır yara ama 
bir tııccar kltibıi tesis olunmuş Riilün l'vler ~ağma edilml~, Kiiçtikpaıar llacıkadın Cııdde. 
tu. inşallah yakın bir atide bu mftbetler yıkılmı~, asırlar sindeki 89 nıımara'ı ~imllı;i fı-
klilp vazifesini ifa etmek duru boyunrıı toplanan ve vlirnrle rırıında çalışan ~luhlıs Erltok, 
muna gelecektir. Muhakkak ki getirilen medeniyet e erleri ~·uk taşıma yüılinden aralarınd:ı 
lstanbulda bö~le bir toplantı yerle bir edilmiştir. Heykel- çıkan mbnakaşa sonunda, avnı 
ve temas yeri tesis olunursa va ıer eritilerek parııyo tah\'il yerde çalışan Azit. Hikmet. ı.re-
zifesini kolaylıkta Ha etmek du nlunmn§tur. Bu da Ufi gel· sut, Namık taraflarından demir· 

umunda bulunacaktır. Bu hu- mh·onnuş gibi 5ehirrle bü- ie b~şındıın yaralanmıştır. Ya· 
~usta ilk teşebbüs İstanbul Ti- yük hlr yııngın (ıkarılmı~tır. raı11 ltk Yardım Hastahanesme 
caret o..;asına, İstanbul Sana)i Bu korkunç mı-zalim karşı- ka.dınlmış, .sanıklar yakalanmıs 
Odasına, İstanbul Borsasına ve SJnda Papa bile dayanama- tardır. 
İstanbul Tilccar Derne ine te· mı~~ iki esrarkeş yakalandı 
rettUp rder. - J,itlnJPrin bıı cinayr.•t 

b- İş 'fe tıcaret erbabının el \"e t.tılmu Bizanslıları hlıe 
bırlığiyle çalı~matannı icap et yalda5tırmılal'ak, billlds biz 
tiren baslıca meselelerden bi· den nefret ettirecektir. De-
ri de ticarethane kiraları mese mlştlr. 
le.sidır. İ•tanbuPun ı.aptından snn-
Malfım olduğu veçhile devre- rıı tmparatnrıuk ufıık ufak 

sini bitrmiş olan hledis mesken hukumP.tıere ıyrılmı,, Flan-
kiraları gibi ticarethane kira· dt'r Kontu Rnituvan nizan, 
}arını dahi 1955 senesinden iti imparatoru iı:ın edilml5t1T. 
barcn serbest bırakan blr ka- Jfo:.ıns J,ıitin imparatorluğu 
nun kabul etmiştir. Bu kanunda kırk üç yıl kadar payld:ır n-
her nedense ticari miltkiyet me ıabilmiş, 1261 de tr.krar nı. 
selesi bahis mevı.uu bile olma- zanslılara ~çmtstlr. 
mıı;tır. Kanunun tesirleri bil· F. F. T1iLBE1''TÇf 

r 

•Alemdar• sinemasında esrar
lı si;:arıı içer'krn yakalanan !'a
lamon Özgünün. karakolda Qze
ri aranırken, ağzının itinde de 
bir miktar eroin!e esrar bulun
muştur. 
Kıımkapıda esrarlı sigara !· 

çen İbrahim Baldır da yakalan· 
mı5tır. Sanıklar hakkında taki
bata ba~lanmıştır. 

Kazada bir avukat öldü 

Knnva 11 (Telefonla) - Kon 
ya F;rcğlisi yolu iiınrindeki ta

l ~ıt katasında Ereğli avukatla
rından Enver Akgün ölmfis!Ur. tiln ticaret aleminde şimdiden 

bissedılmeğe başlamıştır. Sahi 
bi bulundukları binalar itin bu 
günkfi kıranın 20 mıslinl talep 
eden miılk .sahipleri 5imdiden 

'Nillle muazzam bir gurur ve 
memnuniyet içersinde idi. 

iracıları sıkıst ırmağa b ~1a· 
dılar. Yil-zterce binlerce aile 
sahıplerinin bugünden yarına 

e+-

1 
lst. Lv. Amırliğinden Verilen Askeri ı 

K ıtoot ltônlarr ----

İkinci romun yarısında bir
den sordu: ·Beni niçın beğe· 
niyorsun bi'mem Senin gıbi 
muhteşem bir kız benim için, 
niçin kıt'ayı aşıp gelir... De
ğer mi?• 

•Evvela sen benim bir sua-
lime ce•;ap ver? Beni anneM 

1 
niçin .Marie Mınnotl olarak 
takdim ettin? Btt ismi tanışalı 
beri hiç kullanmamıştın?• 

:Willie ocaktaki kml, duman
lı ale\•lere dikti gözlerini ve 
tatlı bir cevap aradı. Kendisi 

•Eğer istersen b"enim gibi bir 
kızın seni niçin begendiğini 
sende ne ıördıiğünli söyliye
yim .• As. İhtiyat itin 45 ton Ispanak kapalı zarfia 26/Nisıın/954 

Pazartesi saat 16 da Yassıviran As. Sa. Al. Ko. da satın alına
caktır. Tahmin bedeli 13500 lira, getici teminatı 1012,5 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görültir. TekliC mektuplarının ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona verilmesi. 

(992 - 4309) 

* As. İhtiyaç itin kapalı zarfla 100 ton Sığır eti 27/Nlsan/ 
954 günü saat 11 de Sarıkamıs As. sa. At. Ko. da satın alına
caktır. Tahmin bedeli 155,000 lira, getlcl teminatı 9000 llra
dır. Sartnamesi Ko. da görülür. Teklif mektuplannın ihale saa
tinden bir saat evveline kadar komisyona verilmesi. 

(97S - 4223) 

* 
Kapalı ıarrtn Çamlıca er Sanatoryomu .ikinci k_ıs;m in~aau 

yaptırılacaktır.- Keşif bedeli 2486759,91 lıra geçıcı temınau 
88353 liradır. İhalesi 10/5/954 paı:rrtesi saat 11 de Anka~a 

t. S. V. 4 No. lu Sa. Al: Ko: da yapılacaktır. Keşif, • proJe 
ve 5drtnamesl komisyonda ve öğled~n evvel İ~t. Lv. A .. 1ı~n 
kısmında görlililr ve 50 liraya kom syonda verılır. lsıeklılerın 
fhale g'Jnllnden en az üç gün evvel Kara Kuvvetleri fstihkftm 
Dairesi İkinci Muavinliğine m frracaatla yeterlik belgesi alma
ları şarttır. Tal"p!erin teklif mektuplarını ihale saatinden 

tıir saat evveline kadar komisyona 'tennelerl. Postadaki ge , 

de, dilinin ucuna May'in asıl 
ismini getiren hissin sebebini 
merak etmiş \"C bunun biraz 
naho~ olduğunu anlamıştı. Ha
kikat EU idi May'j bütün kuv~ 
\'etiyle arzu ettiği halde ondan 
dolayı utanç da duyuyordu ... 
Onu annesine takdim ettiği an 
da aslını, aileslnl, Bronx'takl 
manav dlikkflnını. cahil pasak
lı ebeveynini dUşUnnıUştii. O 
anda :!olay birden Mnrie Min
notti olııvermi5ti. •Bilmem kio 
dedi. •O sırada. anneme korşı 
dfirUst olmak ve seni hakiki a. 
dınla takdim etmek gerektiği· 
ni sandım. Bunu pek dlişilnme
mlştim evvelce• 

·Ya. Bana bir sıcak, ter"yağ 
lı rom daha vtrir misin? Bu 
sonuncusu olacak. .. Basım dön 
meye ba§ladı bile ... Bu açık 
havadan olacak.~ 

Willie romlan ıeUrincc de 

•PekA!ft, söyle bakalım ne?D 
Willie ona soh.-ulmustu. 
· •Hlt• 

•Ya?• Willle burnunu kade 
hin içine soktu. 

•Doğru söylUyorum. Ben tu 
zağa düştüm. Bas!angıçta o ka. 
dar beceriksiz \C urarsız gö· 
rünUyordun ki. ucunda hiç bir 
şey olmıyacağını bile bile, se
ninle \"akit geçirmekten zevk 
alıyordum. Sonra seni yedek 
subay okuluna sürüklediler. 
O cezalara tahammill edişin 
beni cok Uzdıi ve seni neşelen. 
dlrmeyi vatanperverlik vazifesi 
saydım. Bir de, sana yemin e· 
dcbllirim ki, sen benim analık 
hislerimi tahrik ettin. O zama
na kadar böyle hislerim oldu
ğunu bile bilmiyordum. Ve her 
~ey devam etti, devam etti \'e 
bir alışkanlık, bir itiyat hati'll 
aldı ... Ve işte şimdi buradayız. 
Ben buraya gelmekle büyfik 
bir budalalık ettim ve öbür 
gün derhal ev,. döneceğim ... 
Bu olan bitenlerden hoslanmı· 

Kom~unun evinde 
Etekleri ful uşf u 
Komşusu Klınil Şahinin ev:ne 

misafir giden, Sifli Fııly3 Ba
yırı gokak 64 numarada ot.mm 
Giılşen Önerin, sobadan sıçra· 
~·ıın kıvılcımla etekleri tulu5-
mıı$tıır. Gülşen muhtt11.f le· e
rindrn. kt!ndi~ıni kur•ırma< is
tc\'en l\~mıl de f"1lt'rl11den y'ln
nıış ardır. GU 1şen. llk Yard.m 
lla~tahenrslne ka'dırılmıştır. 

Üsküdar tramvaylarının 
borcu 

tİskOdar ve Kadıl·öy bölge~i 
halk tramvaylarıııın he'ediyeye 
ıııııhtrlıf vt'rgılerden, i E T T. 
İrlırr~ıne de rt>reyan bP.deli oıa
ralt 300 bin !ıra borcu n rlıı~u 
ve iki borcıın tutarı olan rıcıo hin 
kıi•nr lira.ı.ı ödeyecek kııdrettr. 
bıılıınmarlığı ,bu ~irkPlle alacak
tı miıe~~eııeJP.rin aralarındaki mu 
haherattan anlaşıtını~trr. 

llf'r yıl zarar P.den ve bu ma
li ııene hesaplarında da zararı be 
lirtılt!n şirketin öntlmıııdeki vıt. 
dan itibaren be Nine tarafından 
satın alınaca ı kat'l c mi~ gıbı
dır. 

Afganistan Hukukçu 

istedi 

Af,gJnisfan hukCımf'tindP a
çık bulunan bir hukuk mıisa
virlıği icin memlekP.ıimize ml• ı 
racaatta bııtunulmıı~ltır. Hukııl: 
rnuşavirliğine talıp nlan a\ııkat ı 
iarın hıı akşııına kadar mıira. 
raat Plm!!'P.rı istenmektedir. 

Gölcük'te deprem 

Gölcilk 11 CA A.) - İlçemit
de dun gece saat 0210 da dip
ten gelen ve bir saniye süren 
hafif bir deprem kaydedilmis
tir. Hasar yokıur. 

VEFAT 
Nlıanta;ı Kız Orta ve J.şll Terakki 

Lbr 1 eak1 Tarih ô"retm~nlerlnden 
Nazıte Aral'ın ııeYglll ~l Akıl Has
tahanesi Klmraı:ert Nebahat Arnaı'
ın. Nermin Araı'ın babaları, oenız 
Yzb. Vedat Arnaıı'ın kannpederl, Nil 
ırtın Arruıs Ye Engin Arnas'ın bUyük 
babale.rı 

RECEP '.F'E\"ZI A!!AJ, 
ıo.4.Ql4 Cumarte11 rünU Hak1".ın rah
metine ln •uşınuştur. CenazMI 
ı:ı.uı.54 Pnzarte!ı stinü KUçUkçam
lıca Cad. 57 No. lu evinden alına
rak Altunl.nde Caınllnde /)ğ!e na
maıını mUtealı:tp kaldırılıırak Kara
c:ıabmct mruırııtına dcıfnedilecektlr. 
Çel .. nlı: cönderllıneıneat rica olunur. 

yorum. Bana kaymışım da aya 
~ımı kırmı§ım gibi geliyor., 

Willie tembel tembel •Senl 
herhalde zekAm teshir etmiş
tir.• dedi. 

:May •Unutma arkadaş. dedi 
•Ben şimdi Kolejin ilk sınıfı. 
nı bitirmiş durumdayım ... Çok 
kitap okudum. Dıckens hakkın 
da istediğin kadar konuşur, 
hatt.A seni bastırırım bile .. 
Ha~ di sor bir şey! •. Mesela İki 
Şehrin Hıkftyesl ha1tkındaki fi
kirlerin nedir?11 

Witlie ·Okumadım bllh de
di ,.e esnedi •Burası ne güzel 
sıpsıcak cleğil mi?• 

fay, kadehini masayıı ~idtlet 
le koyarak •Çıkalım gidelim 
buraıian• dedi. 

• Bır dakika ... Ben ne düsü 
nlivonım biliyor musun? Bizim 
aramızda kimyevi bir yakınlık 
var, sodiumla klor gibi.. 

May sabırStt bir tavırla ·Ben 
bunları tok işittim• dedi ·Ade
ta gasyan edesim geliyor ... r ,_ 
ktılA, gPce kulilpleri ile alaka
sı olan herkesin bana karıı kim 
yevf biT yakınlık duyu•unıı rıa 
sıl izah edeceksin bakalım" 

Bursa'da bir ceset 

bulundu 

Geçen hafta şehrimizde mU- ı 
f!'addıt konferan~ıar vermış o
lan tanınmuı Fran§ız ikm:ıtc;ısı 

1 
Bursa 11 Husu il - Bugiln Frençois Perroux Turkıye fcıl

Hurrıvet mahal esi c urında 1 mai \raştırmalıır Dernel! ndr 
metruk hır ta~ oC'ağındı henüz )apılan bir toplantıyıı katılmış 
huv yet tr~bıt cd lrm ven bir ve kerıd· i ittifakla dernek fah 
ce•et bulunnıu tur Cc et. Hur- ri azalığına seçilml~t.r. 

Sr.çiııı nronaı;anda~ı: . 
Bnlıkr~ir \6 Ka)~rnc 

kcr Fabrikat:ırının t~ \a 
ri mi P.hlacak? , Fra 

ı;;,.çlm ııroııaı;anda~ı. ·-' II 
Sakın bir ilkokul blll' 'en 

rıyct mahalle nde yapılmakta 
olan goı;men ev erı •11 aatı ıçın Türkiye Milli Gençlik teş· 
ocaktan taş çıkarıld·ıt· ısırada 
l::çılrr tarafından bu unmuştur 
Yapılan tahkıkat onunda ce 

•edın uç S(lne ev' ehne eit ol

kilatı'nın Ankara bürosu 

faaliyete geçti 

duğu tesb t edılm•ş, fakat hu- Ankara 11 CHu•usn - Tur
vıyetının tesblt 'IA ımUn olma ~.iye l\lilıt Talebe Federasyonu. 
mıştır. ATndan uzun zaman grç Turk Kadınlar B rJ ği, Türk Dev 
me ıne ra mf"n c scdın bazı kı rım Ocakları, Türkiye Tekııtıt 
sınıları ht>nUz boı.u'mamı tır. ve Örme Sanayıı 1 ç teri Sendı-

B'r çocuk babasının kaları Fede'"awonu ve \vrtıp'l 
\e Dıin~a Fedcra yonu F krını 

·ölümüne scb p oldu \ a ma Cem yetlnın b rlrşerck 
İmıir 11 (JJusu~n _ Aslen 1 mrvdana J:!'l rdık'erl ·Turkı ·e 

Bergama'lı o an 17 yaşındaki! Mı111 Gençlık TeşkılAlı· Ankıı
M hmet Alı Turan sabahlelın ra t"şkı!Atı lrnrularak raa:ıyete 
Karantınadaki e\ ınden çıkarken baclamış bulunmaktadır. 
bır is m,, elr ı yuııindcn baba· Ankara icra komitesi Ya,·uı 
sı ıle ırıinaka•1 rtmı nıhayet Kadıoğhınun başkanlığında. E
sin.rler•nP hfıkım o'amıyarak m·n Cobanoğlu (cekreter) ve 
baba ına hır )Umrıık savurmuş- Nur Sam (mııha~ip) dan miile
tur Kalbinden hasta nlan babe 1 ~ekkıldır. Gençlığın Avrupa 
derhal olmıiş, fırıır eden baba kampanyasını da Orhan AktU-
katıli yakalanmıştır. rel idare edecektir. 
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açıh9or. ' 

1 
Bu j nsımıza 1 
ait hususi 1 
keşide de 
FETİH ve 
CUMHU İYET 
ALTINLARI 

Hesap açanlar için zarif hediyeler 
HER 150 Lİ~~)~A BİR KURA NUMARASI 

'IJVK c~- A.K.VAR!IAR 

Halbuki benim ltln onların 
birer domuzdan farkı yoktur.1> 

Willie ona öyle çıplak bir 
erkek işUhası ile bakıyordu ki, 
l\Iny ayağa fırladı... Kadehi 
yüzline fırlatmamak için ken
dısıni gıiç zaptetti. ·Pi~iyorum 
burada Ha~dı gidc'im 11 

O ak§am manzara ncden~e 
daha az heyecan verici idi 
Halbuki ayın daha tam ve par 
lak olmasından haska hiç bır 
değisiklik ytıktu. G~'enmi~ kov 
boy çalgıcılar gene acıklı §ar 
kılarını çalıp S-Oylediler ve 
Wıllie May'l. gene öptll. Fakat 
bir gece C\'\ e isının ateşinin 
yerine, onu dpmc i grrcktığl 
düşüncesi kaim olmu ıu. l\l. Y 
aradaki farkı dudaklarınrl:ın ım 
lamı~tı. kcndisininKl!er d • r.o
ğuktu. Yukarı tıkacaklar•na, 
bir mfiddet rlnnseltl!cr. Niha
yet l\Iay'jn odasına gittiler. Fa· 
kat Willie her 6Cyi de~işmış 
buldu. :May, onun yak'aşması 
nı imkAnsıı kılan hir şekilde 
koltuğa oturmuştu 'e hcye
cansıı: bir şekı'de Hunter Col
lege'den ıarty Rubin'den ve 
§arkı söyledıği klüplerden bah 

sediyordu. Willie usandı, sabır 
sızlaştı ve aynı zamanda )la)•'i 
gittikçe daha gil.ıcl ve 
tahrik edici o:arak görmeye 
başladı. Nıhayet ayağa kalktı, 
koltuğa yakla~ı ve o konuşma 
ya devam ederken bir sevgi te 
zahfirllnde bu undu. May omu. 
zıından, ona baka,eak elıne mA· 
nl oldu \e •Ne oluyorsun ar· 
kadaş'• dıye sordu. 
Wı lıe r>e\•giye ait blr şey·er 

mırı dandı. 

•Bana bak, ben hazır 'ieğil
keı;ı bana yal:lasmaya tescbbüs 
etme... Kaçmakta yılan gıbl
yimdir.ı 

Willie •Affedersin• dedi "e 
yerine dondu. 

Tki saat daha oradan hura
dan konuştıı:ar. May ev haya. 
tına ait dedikodular anlatıyor, 
Caine·e dair sualler soruyor
du. Willie ceketini ve krava
tını çıkartıp yatağa uz.anmı§, 
miıtemadiyen sigara itiyor ve 
mtikfileme ·i devam ettiriyor· 
du. Tersliği de artıyordu. Es
nedi, bunun Uzerine May de 
ikı defa uıun uzun P.snedi. •A
man WllUe, ne kadar yoru'-

nın temeli atılına"lll... fol 
Seçim propaganıla~•! • dı 
,. ıha ıı liman, rabrı1' ir 

kul, ricıın. ı;ilo 'csairl'dı' 
ı;aırl'nın ırm"li mi ııtıl 

~r.çlm ınopaganrla~ı: 
i . . ... ~ 
~ i guzel ama, set'"'. 

ran a~ı gıınlerinde bl~ 
tPmtl atılma ın? 

ı :mel, atlı u~tundr;6 
arının iıshınr oturl11 ıtl 

'e ona rla andı ı ,_,~ı 
'frnırl olmazcıı ~ nnı ftlr r 
n:ı gclmt'l. n m"k 1 i b' 
tılan tcmrlin ııstundo ııı 
lekrtr, millete fa ıtası 
rak bir li'" ) uksrırre1'tlr 
Eğer fabrika, )iman· ıı 

111 'Pya lıu 1emell ııtelr. 
gerçrklen ~~im prnpdad uı 
!11 ı~r. bu nropaganda ı11 ~ ru 
~ f'n hır muddf't drıtil dt,.. mu 
tün crnr ,.,.oıl~a d" r.ıt 4 
ketin hı-r lınafında ıırrtı~ ha 
uc heı hıı ırlı trmel P A 

SAVll 34 
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~~~~~~--~ ~u 
Konscrvatuardan OY 

!anlar g!'!rİ dön111cd
1 

lHr ay ~vH'l ıl genel 
sının; Konservatuvar Tıl 
zıgı icra heyeu mensuP 1 
p yaı::ada da çalışab ıece1' 
dair bir karar alması l1 
blT kısım ısanatkArlar iS ı 
derek Konservatuvardan 
mıslardı. 

S!)n günlerde hazı ga:~ 
istıfa eden'erin tekrar J\ , 
vattn•ara nöndiiklerıne d• 
hııber yayınlamışlarsa da· 
nun aslı yoktur. 

Dı~cr taraftan; genel ııı 
\ 

kararı ıatb•ka ba~lanını.S ~ 
yasada çalısan beş ı::anat 
ra heyeti çalışmalarına ı.• 

e 
ı 

tardır. .A ad 
• ~ rn 

r-TAK Vlf'll eı 
12 NİSAN 1954 
PAZARTESİ l 

AY 4-GÜN 30-KASf~I 
RT lllİ 1370 - l\IAR'f 
HİCRİ 1373 - ŞABz\~J!t! 

' 'asati ıC 
~ ~BAU 05.26 ~ 
OGI,E 12 15 C(J 
İKİNDİ 15.57 l~ 
AKS.~ ~t 18.4.3 .. ~ 
YAT51 Z0.22 V' 

İMSAK 03.41 ~ 
Oaztttmlı:e rönderlletl ,:,; 

n resimler basılsın, 11aSJY}, 
aın fad,. •fll!rue2. ~ 

ô 
muşum! Yatacağım artık' 
di. • ~ 

Willie içi rahatlamış bırd 
kilde, yataktan katkn1• 

0 
ol\Iılkemmel• dPdi. MaY 
ha~ rt!tle baktı ve banyoya 
ti Bır kaç dakika sonra &~ 
liğinln OzerinP. mavi bir }fJ J 
noz gıymiş olarak çıktı • 
burada mısın?1> 

• Wtllie ayağa fırladı ve: 
kollarının arasına aldı. ~ 
onu se\•gı ile öptü ve 1 -A14r 
rahatlık versın ~ekerim11 
di. 

6~ 
·Ben gitmiyorum kit> 

di. 
May •Tabii gidiyorsurı• 6' 

pıyı açtı. Willie elinin te 6' 
ıle tekrar kapattı. •MaY bil 
ne oluyor?• ı'J 

•Bana bak Willie. dedi \ı 
iasarak ona slikCtnetle bS 1 • 
•Sen yanılıyorsun. Ben ~ıı::._ ı 
na dönen askrri 1.aı cı:11.,. 
hususundaki vaııfemi yaP1

111 
Renim Eİmdi bu h•ısu~ta 1 clııy!lıığıımu bir tarafa oır ıı 
fakat artık senin metreslll )J' 
rluğurrfıı sanma. Senden h0ıçı 
nıyonım Willie, bunu ar.ı t.: 
anlattım galiba - Fekat ar,e 
yeni itlvatlar da cdi 1ırı:~· s'I 
itim... Şimdi bo~una hE'""~1~ 
lanıp f'rkı-kle~me... Kt-ı 0 
r:ıyvan'a~tırırsın ve emın cJ 
ki senin'e bir tek elimle bS 
çıkabilırim • 

clkme kabul edilmez. (lOls:...-4451) .................................................................................................... !!9 .... _ ....... ____ __ 

<Devamı ,·ar~ 
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Genç Milli takım isi anbul' da partiler foplanhsı " 
!lu akşamdan itibaren 

ATLAS Sinemasında Amerikada ı 
OSKAR müklfatı kazanlll r 

<B~ı 1 incide) 

nıct, .ı\li'dcn tc.ekküı ct
:nı ştır. 

Sert \"O sOrat•ı bir tempo l!c 
b slayan oyun, netıcesinl goster 
mektc gceıkmcdi. İ!k golUmüzü 
iklncı dakikada A i'nln ayağıyla 
ka~dett k. Besinci dak"kada da 
1\I.et n ~klnci golümltzü yaptı. 
Se~ircılerin büyük takdirini ka 

ta~an Genç ll!li Yakım, kendi. 
i f 

1 rınden bo~ u olan Belçikalılar * Yugo Ja,•ya Cumhurba ka· 
J ar ısında hakimi~ct ve top kon nı 1\lare.aı Tito resmi bir 
t~o'Unü e den bırakmadı. Birin- ziyarette bulunmak üze-
cı d~, re 2-0 'chimlze bitti. re bugün şehrimize gcle-

İkıncı dene)e de azim ve iti- cek \o Ankara') gide. 
matla baş"a~an takımımız ~ınc cektir. 
hrıkımiyeU eline a dı ve Belçika· * nirleşik Amerika Dı i te· 
lı arı çok bastırdı. Be'çika ı'ıır ri Bakanı John Foster 

adetA bunalmış vazı)etc duşlü Dulles görü meıerde bu· 
J r. 36'ncı dakıkada Metin nefıs lıınmak üzere dün Lon. 
bır şUtlc üçuncu go!Umlizil Bel dra'.>a ııtti. 

,c r:!kalılann ağına taktı. Otu~ be- * Çin llindiııdo komfinist· 
dır ~ıncı dakıknda da Belçıka'ı'ar lcr H"ni ka\·ıplar ''f'rdilf'r. 
pr<İ kendi ayaklar!) e dördüncfi go. ·•-ıııiıiiııııliııiıı-.,iiiilliıı-lıliıiıi.ıiı~-:., 

Belçika seçiınlerinde 
ilk neticeler 

• Anadolu Ajansı 

Brüksel 11 - Belçika seçimleri hakkında gmt ayarı ile 
saat 20 de alınan ilk kısmı neticelere göre oylaTda görülen 
umumi temayül şöyledir: ıSo.tsalistler \e liberal'cr ileri~ 
mekte, katolikler gerilemekte. komünist'cr durumlarını mu
hafaza etmeı..-tedirler.• Bunun~a berabCT parlllcrin kazanç ,. • 
kayıplannın yüzde olarak nisbetini tesbit edebilmek hen~z 
imklnsızdır. Muhtelif partilerin merkeılerinde siyasi şahsı. 
yetler i!k neticeler üzerinde yorumlarda bulunmaktadırlar. An
vers"de sosyalist ı:.endika temsilcilerinden biri katollklerin An· 
vers eya et kon eyinde sahip ol duklan cz"cl çoğunluğu kay. 
betmelerinin muhtemel olduğunu bildirmı tir. 

Diğer taraftan Brüksel seç.mı Çe\'resindc kaıolik partisinin 
başkanı, soS)•alistlerin \'C libCTaller;n dıırumlnrını düzeltmek· 
te olduklarını \'e katoliklerın oy ka~bcttiklerini bild'rm. tir. 1U kendi kıı elerine attılar. 

e;ı• JJıl~ı~n~eM~~~;~~ı"ı::ı:U~ü~~~~ Bir Japon filmi 1931 doğumlular Fırat nehri de 

(Bası 1 incide) 

at 10.30 da Büyükada saat mey
danında yapılmı& ve söz. alan 
Ertuğrul Adalı ııD.P. nin millete 
hesap verme)i şiar edindiğini ve 
bunun için toplanıldığını• söyle· 
miştır. 

ıııutcaklben söz alan İstanbul 
mil:etvekili Xazlı Tlab:ır 11Xa. 
muslu muhalefetin lüzumuna 
kaniizn demistir. Bundan sonra 
Aleko Hacopulos, a\'ukııt Enver 
Safder Oder birer konusma )ap 
mıs:ardır. • 

D. P. Bakırköy toplantı ı 

D. Partinin saat 14 te Bakır
kö\•, Osmani) e'de ) aptığı siyasi 
toplantıda kııla balık bir partili 
hazır bulunmuştur İ'çe ba kanı 
Zi)a Sezginer'in bir konu ma· 
sından sonra soz ıılan emekli ge. 
neral Tnlısın Yazıcı, D. Parti 
hükumetinin icraatını övnılış ve 
Kore cephesine iştiraki misal 
gfütermiştir. Hasan Kangal'ın 
konuşmasından sonra toplantı) a 
son veri!mistir. 

ati ~aşlarken SCyırcı ere incir \'Q Si. e·ır"ıncı· mu"' kaA fal 
1 .. aralıır attılar, buyük \e surckli Terhı·s edı"l'ıyor Tash trıı! tczahurat a knrsı'astı'ar. • D. Parti Kasımpasa toplant~ı 

Genç ?ılı! ı Takımımız rarın Aldı nusust l\luhablrtmlzdcn Tilrk Haberler AJansı . da saat 15 te )apılmıstır. 1'op· 
Berknay Stııd.}omunda LUkıo~m· Ankara 11 - Milli Savun- Şam 11 - Derelzor şe~nnde~ lantıda bucak ba,.kanı Nir:ızi 

D. r. Kasımpa~a toplantısı 

., ~Jurğg a kar ılaşııcaktır. hadolu Ahn~ı ma Bakanlığı askeri bir iklere b_ur~ya gelen raporlara gore şe GUltekin Amerıka'Ja bulunan 0 
u Atman)a, ıran a'yı 3-1 Cannes 11 - l\lıl et erarası bir tamim göndererek 1931 do· rın ıçınden gq;mekte ot~n Fırat D p subu doktor cemaı ı::r-

19- f ıs n h · d" b'ı de bırc vuk· · · men ma •lup etti a4 ılm fc tn a ınde Japonların ğumlu üçüncü tertip eratın c rı un ırece r n • gene'dcn ge'en mektubu oku-
r! 'eukirschen ( \lnıanya), 11 J goku • .Mon •Cehennem Kapı. tcmmuıda terbi, edilme erini scl~1~ğe baslamış 'c n~r~al. sr ı mulitur. l\lektup ~ D. p, rUnın 
!!1' (AP) - Genç takımlar turnu-j h alı f !mı b r net rnükflfntı at bildirmiştir. Bu terhis muame· Y:Sın. en 4.5 metre :ı u ·se mı' rr. hen uz 

4 
, aşında 'rn unduğu, ınıı. 

\a ında bu fin Do u A manya mıstır. ?ıttikafaı :ılan diğer e er leleri erittin orduya duhul tari Tıırkıye • Surıye h~dud~ cı~a: Jetin bu ·küçilk çocıı u lfl·20 ~a-
Fran a ı 3-1 )Cnmi"Ur. !er \e ,şahıslar şunlardır: hı ile ,şubeler·ne se\kedildikle- rındıı bulunan Dcrf'ıWr ~ehrın k d 3 tnı sı lilzım ~el· D .,, d 90 b' k' 1 "k t tınckte· şına a ar ~a ıı:ı 1 ° u Aman) takımının be!{ The. Lh"in~ Deserb isımli c- ri gunden itibaren he~ap edi- : . !n ·ı, . ı am~ e dıği bildırılbordu Xhazi Cül-
renmcdık bu ga ıbiyeli bir,.ok scrınde teknık muvafiakı,·ettn- lecektır. dır. Sehır tahlıye cdılmı§tır. ı l k. · konuşmasından :;onra 
i.!lb l " J k o·~ t fl Fırat'ın kol1a· e ın ın ' d 

0 
çene erınde ha):ret u~an den do a~ı Walt Dısne), •La t Yıne Mi'li Savunma Ba ·anlı lı;er ara an · . _ Xaz.lı T abar. l\Jilkcrrcm Taşçı· 

"J;' !rmı tır. ı BrıdgeB ısımlı A\u tuna filmı· ğınca alınan bir karar gereğin rıııdan o!an ıı~ıu.n nc~n .de.]..) ğl 
1 

birer konusnıa ~apmı 'ar. 
Jrlanııa - Jlortektz bcrabcrf' nin en ba§arılı kadın artı ti Ma· ee halen silah altında bu:unan metre ~ lık elmıştır. Surıye ııın ° 1 

~dı" So ıngen (Alm:ır)a), 11 (AP) ı ia She'l, Fran. ız • iıal)an rnüş. yed~k subayların da terhisleri kuzey doğru mınlaka•;ı su has- dır. 
b İrlanda ve Portekız genç fut.

1 

terek filmı "Before The Delu· takarrür etml,şFT. Yedek subay kınına uğramak teh1ikcsiy'c kar n. I' Oı1:ıko' toplantı ı 
~ ol takım arı bu .. ün burada '\ap. gc in direktôrü Andre Ca)atte lann terhisleri 18 ve 20 nisan şı kar~ı) adır. D. Parti Orta koy toplantısı 

}11~ t karı kar ı :ı mada 2-2 bera- \e senarbti Charles Spaak, tar hicri arasında yapılacaktır. Barada nehri de kabarmış \'C da aat 
15

.
30 

da i kele nı~~dJ· 
bere kamı ardır. •'l'\\o Hectares Of Land• ·ısım•ı· Bu husustaki emir bir tamim cirnrdaki kö\ler bo altı'ma!!a 

1'I • d nında ) apılmı tır Bucak ba" :a-araristaıı, lngill<"rc~t 3-1 ı Hınt fılminın dırektôru Bımal le a akalılara b•ldir lmi~tir. ba lan mı tır. Ordu birlık'erı er nı Ru tem Vafı"nin > aptıi!ı ':\O" 

Hndl Ro). 11:Fanlastıe Carrau el. isim Roma'da taşıt işçileri hal faa'i~ele geçirilmiştir. nı. madan :ıonra Orhan Fersoy, 
Jı Du dorf (Almanva), 11 (.\ 1ı ilah an fı mının dırektorti ı Bir idam mahkümu Emer Kıı~a. Orhan Mete söı al· 
d) - l\Jı let erata ı Futbo Fc- Ettorc Gııınnı \e ~ıne •Chıo. grev yaptı mış.lar ,c c H.P. ~e sıddctlı bır 

cra onu tarafından tert"p c· nıclc Of The Poor l..o\crs i ını. Roma 11 (A.A.) - BUtun si· kat'arken yakalandı lı an a hucumlm.da bulunmuş· 
n ° gene; takını ar tumll\ a nda h ltal) an fı mının dırektorü Car ya:ıi sendikaların beraberce bu ~ ~ardır. 
t uglın Macarı tan enç takımı, !o Mızzadı, Grcat Ad\ <":ıturen gün 'c ) arın yapmağa karar \er Trenton (Bırleşik Amerıka) 
ngı tere)! 3- 1 Jenmı t.r. ıs mlı fs,eç fı mınin prodüktöru dikleri taşıt gre\i bu sabahtan ıı (A.A) _ Trenton hapisha- D.P. nin kazıındı!ı muhtarlık 
Ordu Takıntı. l\Jısırı 4-1 )endı Arde S~eksdorff, aGreat Albani· itibaren ba<anıı~ bu'unll\or. nesinde bulunan bir idam mah· Dun ı- atıhtc Karagıimruk'te 

D Lı~gc <Be çıka), 11 (A \) - an ~cro ısımli Ruıo filmlnın di· Gre\'. gündeliklerin arttınlması kümu gardi)anlardan b.rini kıs ?.limarsinıın m .. hal!esının muh· 
ug~n taknben 10 000 r)ıreı ö rektoru Scr~e Soukte\'İlch. talebini de:ıteklemek maksadiy· urmağa mU\affak olmuş \e o- tar seçimı .}apı mış. D.P. bu ınuh 

F u~ c )apılan 1054 Ordular r ı . Jur: · 1954 fılm fc tl\a ıne iş. le tertip edılnıiştir. ıııın uniforıııasıııı ~iyerek kaç- tar eçımini 2!17 rey fazla! ~le 

sağlamak olduğunu belirtmis, 
c- Hayat pahahlığt Türk aile
sin! bir ahtapot ı-:ibi sarmıştır, 
lıu da D.P. nin beceriksiz Jda· 
resi neticesinde mel dana ı;:el· 
miştır» demiştir. 

Hatip bundıın zonra seçmen
Jcr<li?n listelere değil, şı?hı&lara 
oy \ermelerini istemiş ve ı;öz
lenni bitirmiştir. 

Bağımsıı adaylar 
jı Seçim Kuruluna müracaat 

eden Dr. Mustafa Enver Birol 
avukat Orhan Şadi Kavur, Ah-
met Fuat İrdelp sehrlmizden 
müstakil olarak adaylık!annı 
ko.rmulşardır. 

Bir mektup 
Bingöl milletvekili Mustafa 

Nuri Okçuoğlundıın ~ mektU· 
bu aldık: 

•!1/4/954 tarihli Vatan gazete 
sinde milletvekili adııylığından 
feragatinıin genel merkezin taı 
yikinden ilerı geldlğıne ve bun 
dan dolayı yliksek seçim kuru
luna şıkiiyette bulunduğuma 
ait yazıyı okudum. Hakikat ~u
dur: 

Vaki feragaıimin genel sekre
terlıkçe kabul edilmemesi ve 
geri alınması için de defnatle 
ısrar edilmesi üzerine aday yok
lamalannın yapıldığı 28/3 954 
gününde feragat mi gerı aldım 
Gene' sekreterliğe ve bu me
yanda B•ngöl seç m kurulu baş 
kanlı~ına \'e ıcşkilfıta arzettim 
\'e netice~ i beklemeden Ar.4:a
raya döndum. Yüksek seçim ku 
ruluna da bir şikliyet \'e miı
racaaıta bulunmadım. 

1\leselenin mahiyeti bundan 
ibaret olup yazıldığı gibı genel 
nıed·ezce Ye sekreterlikçe (e 
ra"ale :cbar edildiğime ve )ilk 
sek seçım kuruluna şikfı)et f' t· 
tiğime dair olan neşriyat asıl· 
sızdır.• 

Bir ta\'1ih 
'ukııt İhsan Muzaffer Sara-

na'dan ~u mektubu a'd k· 
•5/4/954 Gün!U Vıı an gazete. 

si 7 Ci ahifenin 5 ci suturıunJa 
F,_kic:ehir Cumhuri) e·cı l\t: et 
Partı~inin lok amasır.d ı kaza· 
nan aday'ar arasında \'e Soyadı. 
nıın :ıeh\•en Saran oıa.·a" yazılı 
bulunduğum görü'mil~diir. 

Müı.takil o:arak buhınduğu,nu 

ı Büyilk Artistin 

JUDY HOLLİDAY - BRODERiCK CRAWFORD 
WİLLİAM HOLDE~ 

tarafından yaratılan Büyiık film 

DÜNKÜ ~OCUK 
(Born \"estırday) 

ÇAMLI BAHÇE İÇİNDE 

APARTMAN KATt 
1 ... 

12 Nisan 954 Pazartesi akşamına 

kadar SÜMERBANK'ta açtıracoğınıı 150 liralık 

bir hesapla, 

lstanbul Göztepe ikinci Ortayoldo 

Çamlı Bahçe içindeki apartımanın bir katını 

kazanabilirsiniz. 

Her 150 lira için bir iıtirak hakkı verilir 

SUMERBANK 
Strma) e 1: '!00.000.000 TL. 

3773 

1 

Ye so,·adımın da Sarana oldıığuJ'!-----------------------
nıı bildiririm. 

u bo Turnuva ı l"lımina )on tırakınden dolıı~ı l\lısır fılmr.le· 'ı nama Beledıye-i 21.30 a ka. nıışltr jdaın ınalıkiımu \'aıori""lı kauınmı tır. • 
:u~abakasında 'rurıı:ıye, l\I: m rıne. te ekkur etmış:!r·.. • dar ~·alışarak bir ol?kar sen isi ı hir sııat sonrıı yakalaıım!ş'.ı · ('.11.1'. toııı:ıntılaı 

1 
ırP 

h ft )enmı lır Tıırkl\e, bırınrl 1 Sıngapur'da buyuk bır kurmuştur. Gre\e ıştırak etnıı· llapish:ınc binalarından bı:-ıne . . bi k . •••••••••••••••- IU> •••••••••••••••• 
a .a~mı 2 O ı:a ııı bitinniş•:r. ı ~en taksilere ba;:kcntın hlitun sığınan mahkfım.ın üzerıne m t· C IU'. ~ehrımızde r ço ı;ı. 
Turkı:;enın ol erı ovun un 8 yangın mahal1elerinde çalı,ma müsaa- ra ) ozlc ate cclilmistir 25 :\'ı· ı )asi toplantılar yapmıştır i\leeı. 3!· 73 \c 85 ncı <iııkıka arı da Sıngapur ı ı ( \ P.) _ Bugün deı.i 'eri mi•tir. sanda ıdam cdılmesıne k:ır:ır di~cko: imde ~at 1? da ~ apılan BEYOG._. LU ŞUBEMJ• z 

) ~ı mı. tır burada rıhtım bo ~e ınde çıkan Milletlerarası lslôm Eko- \'crılmiş olan mahkumun duru· toplantı~a Şış ı Erzıncanlılar o: tı ır 1 
ar ~egane gollerhi o· bır ~angında uç muazzam depo mu ııaııktir. Kendı ının takibi c.ağı ckıbı de katılmıştır. T~p 

f 'uru~ 74 lı cu dakıka ında ka) 1 .mnııştır Depolarda bulunan 1 nomi Teşkilatı Konferansı ıra ında gardi\ ıın ardan biri, l:ınll\ ı Şı 1i ılçc başkıını a\ ukat 
O l"Tmı k.e dır. - ton arc eker kala\ 'e mı ır t I kıılb krızinden ölmuştür. 1 Ismail .\rar açmı,tır. 

ur er topa 0 an h k t ku t "z 0 op anıyor 
'\le güz il I'l' H! rı amamı tır ararın 6 (' 

11 
I' Çeşnıemc~ ılanı toıılanhsı 

lehe c~deo}utnlar h k ı b r - bin İn.,ılız. ıra k dar oldu u Karaş! 11 (AA.) - 'Mıllet· M ı 1·1 · ç~ n~emc,da~ı ocak •oka ındc 
afta)mda ~umı c d r. B ıc Lahm n cd lmektedır hfaı'e erara ı l !Anı Ekonomi Tcşkilô. areşa 1 Q yapılan toplantıda hatıpler söz 

larak rı arka arına a- \angını henuz tamamen ondur- tının üçuncU konfrransı 18 Ni. • • 
1 

k ktıdarı tenkid ctmı. er· 
1 e o;nııqııı Turk c-r, h!'ıkim. muş durumda dcğı dır. AtE'~in sanda Karası'de top1anacak ve 1 f b )'d ... ~ra ı 

l~ erını onuna kad r mu haf 11'l dığer depolara .ra~ct etmeme· 29 .\'isana kadar çalışmalarına s an u a dı • 
a iş er, Mı ır ılar ı e ncak b"r ı ıçın ı:a;ret sarfcdılnıektedır. dl"\ıım edecektir. Konferansta . ı C".'1.1'. toplantı ı ., 
ç mUnfcrıt ııkın a Türk ka c- I . ince'enecek ba~lıca mesele Ka· ma~ı 1 ınciılr) c ~ı p dtin aat 10 da Ramı 

ını lehdıt edcbılmışlerdlr. 1kın· Ça ınmış askerı eşya ra i'de iktısadi letkıkler için bir Smodla~a. Dışi.l,eri B.akanlığın. Cunıh~r-ı;ct nlnnıııda bl'r .. cık 

1 

;ı hartu ım daha mu vi ~ar•· bulundu İ lam I::n:.ıtiıu~iıniiıı kurulma. ı- dan clçı Rauko ZctS ıle gazete-! lııi\ a top.antı ı ~·:ıpnıı • ır. 'J'op· 
ar a tında ceı e; n etmiş e d<" dır. Bu enstitü \rap nıemlekctlc c lcr Ye radyo ıcfs•rrılen bu- lanlıdıı avukat 'ı ıı:.ı11f l'tircl, a· 

aıe Mı~ırlıJar sert 'c: ıiratll Tiirk İımır 11 (Hususi) - Son gün ri isin iktisadi teodlcr hazırla· luıını:ıktadır. , ukat i krnder T:ıncr vr. Dr. 
J{C nıudafaa ını. ~aramamış' ardır. !erde çok mıktarda ask<'ri CS) a. \acak ve bu ilnıı çalısmasında ~Jaı e a' '.l'ito, liaydarpaşnda Cafer Ta;;ar l\ıııık:ıt konu~nıa 
dJ' l>ortekir~ ltatya;ı 2-0 \endi nın muhtelır ;erlerde atışa çı- ls!Am pren:.ıiplerinı ~özöniİnde biiyük bir a kcri tore,ıc kar-1, parak ıktidıırın bugUııkti ~u-
dJı .., llnrigen (Be çıka), 11 (AP) _ karıldı •ı zabıtaca haber alınmış tutacaktır. şı anacaktır. ~umunu şiddetle tcnkid etnıış-

•?rlekız Ord~ :Futbol Takımı bu 'c bunun uz.erme yapı an tahki- Adenauer'in l<ııı Dışişleri Bakanı Prof. Fuat !erdir. 
gun burada ltaha Ordu Takımı kat sonunda, enelce Alsııncak Köp1·ü1Unün başkanlığında ~u- son o'arak oı alan ı:enel i 

ı 2-Q \enmı~tır. askerltk ubesı depo .. unda \31.ı- evleniyor Iunan b·r he; et, Mareşal Tıto· dare kurulu U)C ı .\hm •t Oğuz, 
llollanda, Uik emtıuıg'u 7_ 0 felı bulunan Ismaıl Oıkır adın·! ;u htikümct adına kar ılamak mı 1i sc fımet ,e ba ın kanun: 

lı: ınağlup etti da hır .ofonın depodan çaldı~ı Bonn 11 <A .\) - Batı Al· üzere dün sab. h nkaradan mo )arının hUrıt\ctı talıdıt cttığını 
Anve 11 (AA) _ ,.1 1 etler e :,aları paıarda attı ı an'a ı • man~a Başbakanı Adenauer'in tör!U trenle ~ehrim"ze ge miş , e C :M P. ııın r.-ucadcle:.ıııın 

" mıstır. Çalınan C'Ş~ adan hır kı:.ı· kızı Lotte Adenauer'ın mimar b 1 k d b ı •· k de\ le ti /) ırası Ordu 1''utbo Turnuvası seç 1 u unma ·ıa_ ır. .. memlekette ır ıu"u · / mı atılan .} er erden geri alın. Herıbcrt l\lulthaut'nun 11 Ma· k M 
rne ınaç arında Ho anda, J,fik. mıştır. Sanık 1 mail ıle e :,aıarı )ısla e\lenecekleri bi'dirilmek. .Askeıt torenı mulea ıp · a- ı d 
__;rnburgu 7-0 )enmı tir. satın a anlar adalete \erılml lir. tedir. re al Tito husu:.i beyaz t~cnle Kozan'dak"ı kaza a 

Ankara) a h&Teket edceektır. 

Karşılama törrııinde hükü-

1 nıet erkanı, resmi alııslar, ge- 5 ölü, 47 vara ! var 
neraller \c gazeıecıler hazır bu 

••• 

Hizmetinize ~irdi. 

• BU ŞUBEDE 

YENi HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERiLER iÇiN 

CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ 

GÜNLÜK İKRAM'i YE KESİDELERİ 
AYRICA 

HESABINDA EN AZ 

200 LiRA 
Bulunan bir talıhli Müşterimize 

.. 
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~~= :::~ııııR'> ~ ~>?d2cısllccıtıcıcccı:ı~et:ıııeccı:ıce~ı=ae lunaeaklıırdır. 

YENi ISTANBUL 

'..\iare al Titoyu karşılama tÖ· 
reninde emniyet umum müdür
lüğünce .,"ayet sıkı bir tertibat 

paganda bürolarından hah~•· otınnııs. karşılama törenine İŞ· 

<Ba 1 1 İlll'ıde) ı· srr "N BUL BANK AS 1 l\lchmet Kumay, Turan Öıfidan 1 r\ 
derhal, Dede Karako e ile Alı· f stlkl11 Caddesi ~o. 371 

KAPI KULU 

Dabib Edib Tor('.han 1;on 
ı>cçiın :ıoklama ında kazana· 
nııyanıann imdi baska kapı. 
!arın kulu olmak için te eb. 
buse ı:cçtlklerini, tehaeüme 
sebep bu i in iındi)c kadar 
Pek kolay bir geçim \e çalım 
va ıta. ı olması bulunduğunu, 
Aınerık 'ibl bir memlekette 11· ır nıcbu un aldıgı ııarnnın 
biıden fnıla olmadığını soJıu· 
lor 'e di:,or ki: 

<ıPartılcrlmize, tıpkı bir el
bise değıştlrır cibl hır partı· 
<len tıkarak dığerıne gırmck 
ve hc!e onun adayı olmak is· 
teycnlerc kar~ı çok dikkatli 
ol~alannı tu _ıye etme) ı b.u
Vatif c tcldkki ediyoruı. Her
halde Onuncu BtıyUk Millet 
Meehsini ~imdi)" kadar o'an
lardan daha ba !: l ı:ıormek is. 
temekteyız. Türkı'lle ~mdı bu· 
YÜk bir donum no1cta ındadır. 
Son senelerde medeniy t ale· 
nı(yJc en sıkı mllnasebetlere 
tıirişmek nasip olmustur. 1sUh 
s~ artmakta, jç refah SC\"iyc
st bUlUn tenkldlere rağmen 
Yükselmektedir. İlerleme l1:ı· 
rcketıerini durdurmak imkaıı
&ıZdır. 

olanlara ~ alnıı. mebusluk men. 
faatlerını değıl, daha zıyade 
:;-ôreeeği vazıfeleri 'c bılgıle· 
rmi du ünmenın liızım ı:e'dı· 
ğını hatırlatmak i:ılı) oruı.. 

CUMHURiYET 

lI.\lX Ilİl.lYOR 

Nadir Nadi, Atııturk'un rrh 
bertiği altında memleketimiz· 
de ba~ılan den-imlerden hah 
&eden Qullıct Ansikloııcdi i
nin en önemli i laiklik oldu. 
gunu sö) lediğini ) azı~ or. ta· 
ikliğin ge\ cınediğini ka)ıt i
le diyor ki: 

Halkımnın 'ardığı o~gun· 
ltık SE'\"l.)'CSi, dın sömürıicule· 
rme şımdıye kadar hemen hıç 
bir kazıınç sağlamamıştır. 946 
la kadar olduğu gıbı 1946 dan 
sonra da laiklik prensibi de~· 
:ellmızin b:.ıtün ış!e; iş kadro
larına hakimdır. BJ prensıbi 
daha canlı, daha dını:mık bır 
şekilde )ıı atmak Içın terekli 
sosyal şuur günd"'n ~ime kU\"
\ctlenmektedir. diyebiliriz. 954 
seçimlerine on be,ş, )irmı ı:un 
kaldığı ~u sırada ıtıiklik ale~ • 
hıne herhııngi bir :elisıneden 
korkanımn ~oktur. Bundan 
sonraki seçimlerde böyle bır 
tehlikenin artık bir faı :ızi)e 
olarak bile ağza alınmıyacağı. 
nı tahmın edenlere bıı hak 
veriyoruz.* 

l3u vaziyet 5imdi mcmlçket. 
tc cskı idare sistemimizden u· 
'takla§llladığımııı istilzam et
(ektedlr. Yeni ve cczrt Eis· AKSAM 
ernıerc, ideal biT idareye ihti. ---
i~cıınız vardır. Bunu mılletvc· 
'a 1 l"rlnin icra heyetini lıaıır
c;acak 'o m~mlekeiln dert. 

bu ırı hı en ve anlıyan mc· 
c k arınııtın kabu1Unc arzede

-=z r. Onun için kapı kulu 

TOR KİYE 
PP.uPAGAI\1>ASI 

Se\ket Rado, Londra'nın en 
büyük caddelerinden birinde 
muhtelü memleketleıin Pro-

dereı.: diyor ki: • 
lirak ederek gazetecilere sarı 

•Son gidisimde bu me bur 
caddeden ı:eçerken haritalar. 
güıel manzara rcsimlc.ri ve 
afişlerle süslfi bir \itrin :or 
dum .• Yugoslav Haberler Bü
rosu• olduğu tabelasında ya
zılı idi. Afisler, İn~ilizleri Yu· 
goslaV)a'yı ziyarete da,et e· 
dıyordu. Vitrindeki turi tık 
c~ a arasında bizim sarı pirinç 
kah\ e değirmenleri, Türk mo
tifleriyle i~lenmiş kilim'er ve 
Yugoslav köylii tiplerini gôs
tcrir bebekler ::öı.e çarpı) or· 
du. Zevkli bir şekilde tanzim 
edilmiş olan bu Yitrine gelip 
geçenler. önunde durarak bıık 
makta idiler. Yu;oslavYa mil. 
)onlarca halka !ıcr ı:~rı ınem. 
leketinin propa;sndasna ya· 
Pi) ordu. 

karttan başka hususi hüviyetler 
Vcrilml.ştir. .Foto mubahlrleri
nin de 15 metreden fazla ya
kınla malanna mü aade edil
m·yecektir. 

Misafir de\'let başkanıll'!l 
memlcketımizde geç rcceği bir 
hafta içın Dı ış eri Bakanlıgın. 
ca müstcsne b"r program hazır
lıınmı tır. 

iare al Tito ile Yugoslav 
Dışı lerı Bakanı Koça Popoviç 
Ankarada Dışı.leri Bakanlığı 
kö,kündc. refakatinde bulunan 
tar da Ankara Palasta ka.acak 
!ardır. 

l\lısafir de\ !et ha.kanı şere
fıne çar amba günü için Anka
rada Hıpodromda büytik bır ge. 
ç't resmı tertip edilm"ştır. Ma
reşal Tııo Ankaradan dönüşün 
de Dolma bahçe ~ara) ında ika
met edecekt:r. 

mtl ~den he k~dwı~~lan A. •••~~----~----~~~~-~•••••••~---~~~~~~ dana l\lemlcket Hastııhancsınde 
biraz sonra o'müşlcrdir. Kaza 
ncticesınde a)Tıca 47 kişi ) ara· 
lanmıştır. Bunlardan üçünün ya· ı 
ralan oldukça ıığırdır. Yııra'ılar 
muhtelıf \a ıtalarla Adıma Mem 
lekct basıanesine nakledilmıs 
'e tcdavllen ~ apı mıştır. Bun- j 
Jardıın Rılıçlı koyünden Mehmet 
Özden de Memleket Hastııhane
sinde yapılan mudahalclere rağ
men kurtan amamış ''c be:rin 
kanamasından ôlmUştlır. Bö~ le· 
re kurbanların sa) ısı beşe cık. 
mıştır. 

11'.oıan'da ölenlerin cenazeleri 
akrab:ılal'ı taratından alınmış \'C 

Sa) geçit ki>) une nakle 1 l:nı tir 
Yann bil) tik bır cenaz:ı töreni 
yapılacaktır. Bu törende h~zır 
bulunmak üzere Adanıt. Cc)han. 
Kedris, Kozan \e Osma'11\C C. 
H.P. lilerindcn bti~ ük bir k:ı la· 
balık yarın Saygeçıt koyiirıc gı· ı 
deceklerdir. 

' . 
VATAN ANKETi 

ı - Öniimüzdekl seçimlerde reyiniıl kullanacak mı· 
ı;ınız? 

!! - Hangi listeye rey vcrecekslniı't 

3 !\tccliste mü~takil mllletvekUierinin bulanma· 
sını ister mhılniz? 

4 - Sizce, bizde ideal Başvekil kim olmılldır? 

5 - Cumhurreist halktan rey toplayarak ıeçDse 
kime rey \'erirsiniz? 

6 - Bugiinkü iktidarın muhalefete karşı olan 
rckct tarunı tas\'ip ediyor musunuz? 

ba· 

Evet ..••.•••• Hayır ....... .. 

••• parti, karışık. hiçbirine 

Evet ........ . Hayır ........ . 

······································· 
............................ ~·········· 

Evet......... ff a,·ır ........ . 
(Devamı a. 4: Si. l ••> Aynı caddenin Uzcnnde Yu· 

nanistan'ın. İtalycl'tıı:ı halıerıer 
bUroları vardı. Kô"e bJ~lan
nı tutmuşlar, mem!C;ketlerını:ı 
cazıbesini teşhir diyor:ar. sıe:· 
lıp :eçcn halka lıro~ürfer da· 
,ğıtarak propaganda ~ :ıpıyor. 
lardı. 

HOS MEMO - Kasan kurtuluyor !! 

Londra'da Ttlrki} c'nin Ba
sın Ataşeliği vard:r Bacın 
Ataşesi sefaretin içinde ça:ı-
ır. sefaret binası arka so· 
kaklardadır. Halbuki I.ondr:ı 
Basın Ata~ellğinın de Nev. 
york'taki gibi Haberler Bilro· 
su haline ııetirilmesi ve hem 
Londra'dakinin, hem Ne\
York'tak:inin, diğer milletle. 
rin haberler büroları gibi bfi
yilk caddelere çikarak halkın 
önünde Türkiye propa::anda· 
sı yapmasında fayda vardır. 
Başka milletlerin gllzel örnek· 
lerinc biz de uymalıyız. 

VG-/~Ç6Kİfl.'-~
~R"/ &4p"AA/ Ul*U 
&l...f' /ş YAP,,+U>-W~ 
p/ye~ a.ttt1 BEN- 'f 
ÇE~/f.~'- ~~.11/N.~ 

8US/RAb4-
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JEGE'DEN RöPORTAJLARI 
er m 

Rekir u 1a, hiç kaçınuııdığı Demokrat Parti kongrl'lerinden bir inde 

Dalk~ıların bayıldıgı 
Demokrat: AŞ~I BEKİR 

Bekil in dükkônında konuşmadan durulmaz-Duvarlar
da, Atatürk, Celal Bayar, ismet lnönö ve Talat Paşa' nın 

resimleri asılı 
y olda, otobus dura,:ında. o-

te'in kapısından girerken, 
hep gü'ıiyordum. O ne güzel, 
ne ferah, ne ) lire~~, glildii
rücü manzara idı, y:ırabb•! h i 
ama, önce sıze sora\ ım: bur:ı. 
lara hıç geldınız mı"' lzn•.ı i lıi
tir mısınız• f{adi l•miri b.i i· 
) orsunuz, Bekir Abi''l n 'okan
tasına uğradınız mı oarı ! 

E er cevabınız .h:ıyır ~a, 
yazık o mus derım. 1ns:ın Jz. 
mire gelir de Bekir'ın dükk:i
nına uğramaz mı? Bekir İzmi. 
rin en me hur adamı ... Bekir 
gtb. iman ı demokrat, Bekir 
gıN ale:!.t partici ben gôime
dım. Dinley~~. anlatayım da. 
''afsa siz sö} lchJnız. 

•Yalan! Halk Partililere el ararım, kendi partimden on 
l.:abul etml'm!o 

paı a 

Y .. \ZA:-1: 

Sadun TANJU 

•• 
o ukkan ufaktı. Topu topu al • 

basladık. Dükkan ~ğzı:ta 
dar do:uydu. Yanımd;ıkı 
da: 

kfı. 

.u·ka 

·Müşteri'eri~ çoğu H:ı.k 
parti'idir. dedı, sımdi pando
rnına kopar ...• 

Ve koptu da ... Masada be
nim karşımda oturan şişman
ca mu teri: 

•. :Boş yere ISTIRA~ 
ÇEKMEYİNİZ! 

J 
' 
~ -o 

son derece faydalıdır! .•• / 

• Ba~. di~, adale, 11ınır ve ı.oğuk . 
al grnlı ~'lndan miitt•vt·llit hiitiiu 
n~rılara kar,ı ha~nn ile kuJla· 
nıhr. -

•Grip ve Nezle hn~lang1cında bir 
' çok fen alıkları önler. 

•Tf'rkihinio eafiyeti dolay111yle' 
mid~yi bozmaz, kalbi ve biib·' 
r e klcri }Ormaz. 

ı a:r hPr ron zo r. L. - ı~ cila ız.sı '.r. ı .. - 3 ı:n n ı ·r . ı.. (OQ ıı.e
Unırd~ıı fazla brhrr kelime için lıer tıııı 20 ı.uruı alınır.) 
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Mosko va'ya ı · ~oz~ 
r ...,...."Bu~uı 

l iç-ın 

A b ' . d•v• . . . d b'I d 'kk (o• kalk zer aycan a gır ıgımız zaman, trenın penceresın en ı e ı at naıcır ıtı ar 

rımızı çekecek kadar belli bir kızıl ordu teşk ilatı görmüştük. Bu teşkilôt s1 tali 
i4 on~ 

Gürcistan'ın pek yakın bir zamanda istilaya maruz ka lacağının bir işareti ai g 

L } en l 
---------------~- ırak den hayli farklı idi. ~ ı'aş~ Eı.ki lıir Osmanlı 

Sancağı 

z i) afetin sonunda kcndılcri-
ııe \•eda erlerken bir Gilr

ci.ı politıka adamı ) anıma yak. 
:asarak ı;elıs bir Fransızca j
:c: 

- Tif i 'in !'Ski bir O manlı 
sancağı o duğıınu unutma) ın! 

Demişti. Bu söz eri ne mak
satla SÖ) ledıgını bilemh orum. 
Her halde bu hatırlatma bir 
minnetin ifadesi olsa gerekti. 
Tarih sayfaları gözumUn onün. 
de canlandı. 1578 de Çıldır za
ferini kazanan Osmanlı ordu
su Tiflise ) aklaştığı zaman 
Kral Da\'it, halkı arzu:arı hi-
13fına dağ.ara sürmüş, kendisl 
de şehri baştan başa ate e \'e· 
rerek İr:ına \'e yahut başka 
bir tarafa kaçmıstı. Orduyu 
humayun Tiflise girdikte:ı f>On 
ra .) angınlardan bir kısmını 
söndürnıüstii. Burada dcı-iıal 
idari teşkilat kurularak bir Os 
manlı sancağı haline ge:iril
mışti. ~ehir ) eniden ihya \'e 
imar edilmiş. halk d:ı daı1lar
dan inmişti. Güreliler, Osman
lı idaı'Csindc en mes ut vııla-
rını geçirmişlerdi. • 

Tirl iı.ten 
.Ayrılırken 

R us)adaki rejim \'e sınıf kav-
gası yüzünden bir çok Rus 

sanatkarlarının. iş adamlarının 
mühendis \'e doktorların va
tanlarını terkederl'k 'J'if'is so
kaklarına dökülmiış o'duklnrı
nı giirmüştiik. Bazılnrı ile ko· 
nuştuk, \alan hasr<!ti> le yanıp 
tu tıısuyor'a rclı. 

Oc·ak a) ıııın sonlarına doğru 
is erinnz bitıııisli. 'l'if is'ten .rı
ne tren'e llakfıya hareket et
tik. Gurcistan hududunu J::e· 

Azcrbayc .. na gircli•1imiz 

zaman trenin penceresınüen 
bi'.e dikkat nazarını çekce• k 
kadar belli bir Kızılordu t:ıh
şıdatını gördük. Bun:ar Gür
ci stanın pek ~akın bir zaman· 
da isti13ya maruz kalac:ığı.ım 
bir işareti idi. 

n aku·da 

devlelleştırı miş, serbcS · tarı 
kaldırılmış. ~:ışayış de' e ade 
ramına \e usu''erine g ere 1 
zim edılmıstı. Serbest 8 ~er t 
rişten ~ser kalmamıştı 
hiıkiımet m:ığazaları \'C 

lıırı önünde ku~ruk te' 
derek r ıcrındeki 'es ık& 

Bak~'ya yaklaşlıgımız zaman re ıhtıyaçlarını a md8 

Uskiidarda Karacaahmet \ or ardı. Tcvzıat a ır ' 
mezar ığını andıran bir man
z:ıra ile karşılaşmı tık. \'uz er. 
ce se'vl ağacı .)anyana \e bır
bıri arkasına sıralanmış gi'Jıy
di. Daha en·eı Baku'yu gor
müş olan arkadaş arımız anlat 
tılar: Bunlar her biri neft ku
yu'armın çe5me'rrinden ba~
ka bir şey değil!erdi. Azız ö. 
lülerimitin ebedi btir.ıhıt .iıhı 

gibi göriinen manzarı.1· 1 b' :.
kis muazzam bir eııerJI ve .• er
\ et kaynağı olduğunu hğrenl.ı. 
ce şaşırmıştık. 

Baku istasyoııuncl:ı bil~ ük 
bir kalabalık tarafın lan kar~ -
landık. Azcrba)cand:ı nııl'i mü 
Sa\•at hükumeti yerine bir Sov 
yet hukOmeti ıktidarı e c gc<'ıt· 
mişti. Yani Bo'şeviıe e ıilnıı;
ti. Cumhurreisleri ;-ar.it. Hli
kiımet tıpkı So\) et :lıısy a hu
kfımct teşkilatının kı.i:;.ık b,r 
nlimune i idi. Azeri>aycaııJa 
Rus klLll ordusundan başka b r 
de Azerbaycan tlimeni te ki i 

isteniyordu. 

~aııtlerce surü}'ordu· J3 
kımsekr bu depo 'e ına 
r:ı uzak ) er' erden ge ıTI 
Görduk l'rımıze \e du~d 
mıza gôrc, büyük şehır tı at 
~aba arda dağıtım ış c bugü 
ağır gıdi) or \ e ihtı;'ııcı ha ılı~ 
ge ml~ordu. Heniız So\) emel 
k metinin giremedigi :l bırJ 
de vardı. Buralarda ı t ışmat 
~ıne e kisi gibi de\·all1 top'' 
gıdi) or,,,du. Yeni idare. : ın ar4 
müş o an neft istıhsıı 1 'arı 
se tmck istemıs i•e de 10 de ıt 
ma zemenin hariçten ~' mış 
edılememcsi yüzünden ntrol 
lıce a ınamıımıştı. 1 yap 

t ko 
İkinc 
ıddelı 
nden 

Caku da lıir Tfirk 
Ülke ı idi. 

Tıflıs'den bahsederkctl 1 ını 
sının e kı bir os111:ı ~ır. 

cağı olduğunu sbj c ~ İthal 
Hazer denizinin Batı ; :ıı huı 
en glizel tabii bir tıın:ıll 1 acak 
rında bu'unan Bakü'da tunla 
au n ikinci yarı~ında 111 Hav 
Özdem!r i 0>1 u Osman ı: n İk 

İlk defa bir So\ )·et tarar ndan fetholunilr3
1
, n ne 

Şehrinde buıunu}orduk ınanlı ül\cesinc kat1ı:n·5 d kara 
B akü'dan ıtibaren Rus hüktı· menı Ev'ıya Çclebhi o1'ıl o·ma 

metinin programına t5bi mu? Bu blıyiııc Tiirk ~ t rı t 
olmuştuk. Bakiıda hir hafta 1666 da Bakiı) u ziyare ııı Bura• 
kalnıı~, her tarafta husnii ka- \'f" şl'hrın pek guzl'I b r ' ız ki 
bu \'e ikram giirmliştuk. Jlk sa' tas\ ı ni yapmıştır 1)• taya 
defa bir Sov) et ~eh rinde bıı· gezerken E\ ı~ a ÇeJeb bır 
Junuyorcluk. JI:ı) at ve manzara kere daha hatırladım· <f 
itibariyle bir burju\•a şehrın- (l)e\·a~ Mem 

!oKuyuÇu ri~~ d~ 
1...e Şl.K AYET~1 ~~ 

rl i bir 
Dinleyen ve ~t \ l"?ı!en( 

Ahmet Jtefik ,11ıO an kı 

Bekir'in dukkanı - yani •er 
kantası - bu> uk Kardicalı ha-\ 
nında. Kıme orsanız gösterır
'er. Hanın kapısından girince 
kendinizi bir pasajda bu'aca'k
sınız. Sağ'ı sol u dukkanlar 
dan sol dipteki onundur. Sor
·mağa hacet ) ok. gürü'tucıen 
anlarsınız. 1946 d:ınberi, - Ne 
1946 sı - D<.>mokr:ı 1 mücade
le ınin ba~'adılj.ı 1945 denheri 
Bekir'in dlik'kanı konferans a
!onudur. Tam 9 5enc:lcnberi 
aşçı Bekir usta bu dlikkanda 
hC>m yemek \'erhor. hem de 
nutuk çekiyor. Ama nı~ıl nu· 
tuk çekış: masa) ı t 6:nıı:lcrken. 
çata', bıçak getirirkc!l. para a
lırken. çırak'ara bağırırken, 
bir an dahi durma dinlenme 
yok. Bekir efendi gibi ıo de
mokrat o'sun, parti teşkilUı 
btemez. Boğaz damar:annı şi
şıre şişire bağırırken bu dere
ce empatik o'an bir adam gö 
ru'memıştir. işte dun yemeği 
onun dükkanında ledim. Bır 
tesadüf bizi karşı karşıva getir 
mi ti Gazeteci o'duğumu ö~
renınce •ile bu öğ'e~ in ben· 
desin• dedi İki arkadaş \'ardı. 
onları d a d a\'l'l elti. Ye böy
lece. saat yarıma doğru Be
kir efendinin diıkkAnına rittlk 
Ah, ah, bundan onrasını ben 
nasıl an'atacağım Eundan son 
rasını görmek isterdi. Yahut 
d a füme a'ma'ıydı ... Ama ç:ne 
yok, anlatmağa ı:ayret etme. 
li. .• 

tı ma a sığnnş... Dipte 
mutfak ... l\Iutfağın önünde kii 
çük bir te~llh. Sağ kösed,. mi 
nicik b ir vl'zne. Duv:ırlar çr pe 
çevre resimlerle donatıımı . 
1946 dan bu yıına ne kad:ır 
Demokrat P arti toplantısı, mi 
tingi, kongre:.i olmuş a hep i
nin resim'erini çerçeve!etip du 
\ ariara asmış. A ltJanna d a, sa 
bit 'kalemle tarih \·e yerlerini 
yazmış. Duvarların tavana ya 
kın kısımlarında. A tatürk'iin 
.Mithat Paşa'nın Ce'al Bayar'ın 
Ta'at Paşanın \'C bir de lnönli 
nün büyük boy resimlerini as
mış. Bir in an bu kadar koyu 
demokrat o'sun da inönünUn 
resmini duvardan indirmesin? 
Hayret! 

•Bekir efl'ndio diye seslen· 
di. . .. İ~'l'İU ı\11 (',\;IJ \ SIR l'ABRİ-

Or. ABIMEl.F.lt - Cıl~ ve Zuh· KASI _ Çamaşırlarınızı yıkar _J * iNcl· Tel· 84595 - Dört Fahl· 
TIY A TROLAR ;enin Ro~ını11.' 

---------------- * İPEK: Tel: 44289 - Bombay Ma· 
Elektriği olmıyan yer ~i;~ 

deki radyolarıf1 1 nı ·Buyuı·!· 
•(Beni göstererel:) yahu, 

bir beyin porsiyonuna bak, bir 
de benimkine bak. B u re\'a nıı 
dır?• 

.o misafir!• 

re vt basta ~ıkla r Mutehaıısıs ı litülcr. Adresinize getirır. 
Beyoğlu, İstıklAJ Cac1. 407. fe l: Fcriko;· 81268 
414-06 . 

E'Ml.AK 

Tı:Rcüm~ - İngilizceden, Al
mancadan Türk~e) e. müracaat: 

•Yani misafire gö,,•eriş öy
le mi? Siz deınokra·l ır hep ORTAKÖY'DJ; - 467 M2 üze· 

ELI:;KTflOCI:'\ Harb'.ye Tel. 
8i735. 

böylesiniz:n rinde hlllen tlitün deposu satı. 
ş işıJ Altı; P.\ ı ·~i\'O:-\ U Bekir efendi, hes:ıp alm<"~·ı, lıktır. Tel: 22087. 
Açılmıştır. Cami karşısında 

KO~ FORl,U D \İRELER - 225 Koca Mansur Sokak G7. 
sen·i yapmayı, hep inı unut
tu. Dükkanı çın çın öttlire:ı bir 
ses'e bağırmağa blş'adı. 

•Ne gi:ı teri,.i arkada,.! Asıl ili 275 Arna\ utkö) Eğlence so- ~i~ ı.i :) İl·',\ YORJ> U - Hem. 
go,,teı işi yapan sltsiniz ... Gös- kak 35. Telefon 36-167. ~ire ve hastabııkıcı arıyor. 

r 

Sordum. · Bekir efend i de
dim, bu ne d emek o'uyor7 

oBen bu resmi dedi. 1935 te 
dükk:\nı ilk açtığım zaman as 
mıştım. 20 senelik mazisi var. 
Sonra demokr:ı:.i oldu. dlikkl 
nı müze haline getirdim, o da 
kaldı.• 

Tas kebap'anmm yemeğe 

teriş yapacağım di)·c mem ekc
tin anasını bellediniz ... Bir şey 
yaparken hep kendi zevkiniz 
kendi görüslinüzle ııareket et· 
tiniz ... • 

Yeni gelen bir müşteriyi bu 
yur edıp, garsona: 

o\lehmet bir takım ver!• 
dedikten sonra yine konusına
sına devam etti. 

<De\amı Sa: 6 SÜ: 6 da) 

<Bap 3 llncUde> ' 
7 - Rugünkli muhalefetin iktidara ka ı olan hare

ket tarzını tııs\'İp ediyor musunuz?? Evet......... il ayır ......... 

541 den " 

8 - Sizce j!elecek Mecli tc kaç D.P. ti, kaç C.11.P. U. 
kaç Kö) ili Partili, kaç Mil tak.il bulunacaktır! 

...... D.P. c.n.P. 
K.P. C.l\l.P. 

ı.. l\liistakJl .......................................................................................... Vilil ·etinlzln adı: 

f slm, soyadı: ·························································································· 
Adres: 

nıcslck: 

·························································································· .......................................................................................... 
Erkek, kadın: .......................................................................................... -

cnap urtıuının n,ttıneı (Tıtan caıeted Seçim Anlı:ttt • lstan•oı) 1aıılmılsı rica olunur. 

(İ sim ve adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) (39) 

Kadıköyde iki kadın 

intihara teşebbüs etti 

Kadıköy Hamt)et :>k3~ 36/1 
numarada oturan Em•ne Emel. 
a'e~hınde dedıkodu yap. mıı•ı'l· 
dan mUte!'ssir o'arak ekmek bıta 
ğı ile kendisini gö~·iirdr, va· 
ra'amak suretıyle ıntitıara ırı;;eb 
biis etmiştir. EminePln t •ıJ'.I\ icJ 

yaptırı'mış, tahkıkata b:ış':ınmış 
tır. 

Bundan başka l\odıköv Sö ilt
liiçeşme Caddesi 80 numaraıiı:ı o· 
turan E 'iZ3bet Selllm>P"lğ u tia, 

annesinin ölumune muteessir ol 
muş ve kend ın1 Rıhtım C3dde 
ı;inden d e :e almıştır E raf. 
tan )'etı en er tarafından kurta
rılan E ızabet, Nümune Ha ta- ı 

hanecine ka dırı mıştır. 

Muğla Beden Terbiyesi 
Başkanhğmdan 

ı - Yapı lacak iş: F ethi) e spor sahası d renaj 
zarr usuhiyle yapılacakıır. 
A) Ke if bedeli 11700 liradır. 

Bölge 

in~aau kapalı 

f 
B> E ksl'tmc 26.4.1954 paza r te,)i gUnü sanı 15'de Muğla 

hıikfımet konağı encümen odasında komısyon hu
zurunda yapılacaktır 

C) Muvakkat teminatı 877 l ra 50 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evTaklar şunlardır : 

A ) Keşif. 
B> Hususi \'e fenni şart name. 
C> Birim fiyat listesi. 

3 - istekliler bu e\Takları l\Iuğla Beden T erbiyesi Bölge Mü 
dUrliiğlinde görebilirler. 

4 - Taliplerin muvakkat tem inat \'e rme'er i ve 1954 yılına 
alt T caTet Odası vesikası ile b irlikte eksiltme den üç 
gün e\"\'el dilekçe ile viHıyeıe mliracaa tla yeterlik bel
gesi almaları şarttır. 

5 - Daire ıhale~ i yapıp yapmamakta ser besttir. (4..106) 

Türkiye Emlak Kredi Bankası . 
lsfanbul Subesinden 

' 
Kaclıkö} un Kozyatağı l\faha'lesinin Şakacı Sokağında 613 

ada. 55 parsel numaralı 7510 ~12. nıesalıai sathiye'i 70 kapı Ko. 
Ilı bahçeli a!ı.ap ev aşağıda yaulı sart'ar dairesinde ve Türki
ye Em'iik Krl'di Banka5ının teşkl'inc mütedair 4!147 sayılı ka· 
nun hükümlerine giire 30 gun miıddrtle sal15a çıkarılmıştır. 

Dunımu: Ş:ıkacı Sokak iO taj kapı No. 'u yıkık bahçe du
\'arları içeri ındeki ah~ap küskün bodnım katında Zl'minl fôaplı 
kagir bir oda \ardır. 

Zemin kat: Bahçeden sekiz kagir ba amaklı \'C i.btu ka
pa'ı ahanlıktan giri ir. Zemini grobeton \'e kısm"n çini dô
şe'i bir holde sağ tarafta bir oda ittisa'ine zemini r2ıl' i çid 
dÖSl''i yıkanma mahalli sol tarafla ara'arında sahanl·~ı ~<' bah
ceyl' çıkılan kagır merdi\ eni Ye bıı'konu bu'unan iki <'da ve 
ml'rdh·en altında rafı dolap yrr'erl. arkada mozaık •etli \e 
kAgir dav'ıınbazlı ufak lıir nıuthak Yardır. ı 

BlrlnC'i kal: Kısmen bir \C kı men iki taraflı :ılı,Jp yirmi 
basamaklı nıerdhen:c çıkılır. R!ıviik bir ~ofa iizerinrle satıJı 

solu ü~· oda me\'cııt olup sağ lar:ıflat:ı odaların ara ındf! bir 
sandık odası ve sol taraftaki oda ki nele ~ilk do'nbı Vı:! mrrmer 
taş ve musluklu bir hela \ar<lır. Ilahcede 63 adet cam, bir miktar 
me)'\ a :ığacı bir kuyu \'ardır. Binanın bodrum \'C zemin katı tamir 

\'C kısmen tiıdil edi'mi~tir. İçeride elektrik tesi at ı \'ardır. G:l\ 
rimenku'ün tamamına üç bilirkl i marifeti)'e 61000 a'tmıı; bir 
bin lira kı)mel takdir edimi.tir. l 

Satı artı:ırı : 

l - Sat ıs açık arttırma i'e ,.e 4947 sa) ılı Tlirkl\ e Em ak 
Kredı Banka ı Kanununun 17'nci madde i hukiimleri dai
re inde 14.5.1954 cuma günii saat IO'dan 11 30'a kadar şube
miz binasıı'ıda yapı'acaktır: 

2 - A 'ıcı cıkmadı!!ı ,·eya verilen bede' takdir o'uııan 
kırnıetinin .-;, 75'ini bulmadığı taktirdl' l'n çok Rrttıranın tıı 

ahhlıdii baki kalmak -artiy'e arttırma ilrcsi 10 gün clah:ı uza
tılır. 1 k arttırmada teklif ed ilen bedel takdir ecli'c- 1 kı; mr
lin 'ö 75'ini bulduğu \·eyahut lO'u ncu 24.5.1954 pazart1?si gii· 
nü saat lO'dan l 1 30'a kadar yapılacak ikinci arttırmada teklif 
edilen bedel Banka Kanununun l 7'inci madde inde yaz.ılı harl
'er dahi'lndcı bu'unduğu t~kt irdl' üç defa bai!rı'dıktan sonra 
ga:ır menkul isteklisine ihale edilecektir. aksi ha:de mezk<ır 

madde h iikilmleri dairesinde işlem yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya .. iren'er tahmin l'dl'en değerir ~ 7Su 
nl petlnde teminat akçesi \'ereceklerdir. Satış peşin para:- ia d ır, 
isteni'diğinde 20 gtin kadar sUre \'erilcbilır. del'iıliv(' resmi 
'e bırıkmı~ \ergiler satı~ parasından odenecek ve tapu ha;:. 

* M'J Iİll l'l\ ,\! R OSU DR.\~l KIS· ceraları.' 
~ıı - Pauırtcsl'dcıı ba,ka her ı;ccc * LALE: Tel: 43595 - Denizaltı 
21 de, Pazar matine 15.30 da SOK~l\- ı Harbi, 
T,\ - Yaznn: Elmer ruce. 'Jılrkceı.ı: * MELEK: Tel: 40368 - Babar 
hsııcıc Zcybekoıtıu - Tel: 42157. Yıldızları. * ::; Emil l.l\',\CRO lJ KO:\Um l * SÜMER: Tel: 42351 - Çelili: f\• 
IUSMı - Sall'dan o:ı,ka bcr ııecc dam 

•kta 
i htiyaçları 'KAr 

2ı de. Paı:ıır gUndUz 15.30 da l\IE· · 
LE K 11\:-0nJl'I K l :.K\ '('LiGi- Ya- * ŞAN: 
ızan: Louıa \'erneuıı. 'fürl;;~ cıı: llur· Kralltt"1:1I. 

Elektriği olma) an kns3p inler 
köylerde, bataryalı kuru 1 dur 
le isle) en bir çok radY0 t~ leceğ 

Tel. 86792 - aur.eUıt Htı rad\Oları {'Ok az bır c n Ye 
hal ·a satmakta olan ın~ • rkuıı 
lerin \erdikleri batan:ı 1 • uras 
pıller azami iıç ay ~~) ~ k' 
Radyolarını işletmek ıçın P k 1 

pıl tedarik etmek mecbıl ne n 
de kalan halk gıttıkçe P8

, tı ~ 
~an bu pıllerı 37.5 lira)a rı \i) : 
lar. Bir çoklarına bu P9 , db e 
gel~iğındcn rııdyolarını > att~r 1 atına. ) ani 300 lira) n atd1~ ! 

lan Fclelı: - Tel: 404119. * ThKSİM: Tel· 4319- - Atk A· * sı.ıım '11\' \ TIWSU l:) I İ. ·iısii bldeal. 
noı.t\\ıt - Perşembe, Cumartesi * YILDIZ: Tel: 42847 - Kurtulue 
ve Pıu:ar saat 21 de, ayrıca Pazar Dalı:ll.ası. 
1530 da \ \ Si ı .K 17, - Ynzan: Jacqu· l s u:-.ıHJ ı dııwrl 
es Devaı. TOrlı:çesı: ihsan .norau. * ALE:.lDAR Tel: 23SS3 - Halt * Gl~"1Çl.IK '.I 1\ ,\ 1 R OSU - flO- Yerini Buldu - BIZ1m /orpk At Ko
H m \ OL U - Komedi 3 perde - Ya- 4\ICU&u. 
zan: h. it.. !\iline - Türtçcıı: M. Bu- * AZAK: Tel: 23542 - Şampiyon . 
rıan - Sabnere ıtoyan: Avni Ollllgtl. Aşk Acıaaı • Sonsuz JnkiSar. 
Salı, Çarşamba aıınre 20 30; Çarşam- * çnuU.'RLİTAŞ: Tel: 22513 _ 
ba matine J 6 30 - Emınon :ı ~ncı Al tın K • İki A k ,. da 
Lotal!ndc. ız t r&alll • * !lı U.\~DU.lt K \lt\CI\ - • Oec.· * BULVAR - Korkak Kahrarna
ıerı &aa; 21 ae. cumartcıı, Pıııı:a r nın Oğlu - Toledo h~ıt:ları. 
matine ıs te CllH LJ K.\Rı\KOLU. * :MAR..\lhRA: Tel: 238GO - Mcm-
Tcl: 43134 nu Meyva. * \ R:-O İ SF.S Ol'EHl.11 - Tel· Lİ 
49369: t 'SKl IIAH.\ G llll HKl.l\ • * MiL : Tel: 22962 - l)ıımı;alı 

Doktor • Yıkıla !l Saııcıet - Dağların 
Operet 8 pcrdu - ller ı;ecıı 21 de, Kralı. 
Qarpmba, Cumartesi ve Pıızıır uıa· 
tıne J5 tc. * YENİ: Tel: 25892 - İti Aşk A· * KLC.l K S\ll:'lt: -Çar cnba· rasıuda·hltınKı.ı:. 
dan başka her gece saat tam :.ıı de. KAOıKO\ chıın l 
::;ıııı, Cuma talebe matinesi ,.e Pa-
.:ar matine saat tamı, de ll:-Oı\\l, ı' * HALE: Tel 00112 - Kimsem· 
\ \il - Plrca 3 perde • Yav.an: l'te- lcr - Birleşen Kalpler. 
dt>rllt Knott - (;eviren. Tevfllı: Sadul· * OPERA• Tel. 60821 - Hı~tırık. 

lalı • Tel: 40276. * S0REYYA Tel G0632 - Toto * PRA SIZ TtYhTROSU - S:<ray I ne m • Kanun Pcnçcstnde. 
Elneınasuıda. Jean llcrtran uratro * YUlff Tel 60544 _ ,. ıı: M&· 
hc:V"tl temsilleri. Saat 21 30 da. La ceraları _ Çöl Yavruu. 
Mcre de Madacne tProloıı; 3 perde), 

1 
Ya7.an · hndrc Obey. * sc "~' lll :ı: ıt t;\ C - ııer 

aıc~m suare ll.30 aa Pazartesi, t;a-

1 1 
11. Pcrş.,mbc. Cuma Eııat 18 <le t n· 

SiNEMALAR 211Atlı .nıııt mııtıncıerı. Pau.r 17 de 

Ut; \ O(; LU t: llH.:11 

* ALKAZAR Tel. 42562 - Sarhoş. 

* AR: 'Jel. 443114 - Dcnıznltı 
llarbı. * ATLhS: Tel 4ll38S - Kolili Yıo.· 
rış. * LÜKS: Tel: 40320 - Şehvet Ka-
aını. * ELHl\MR/o - Sevı;ııı C:ıaua -
Se.ahat Kurbanı. 

matine. 

KONGRELER 

~ İstanbul Sanat Kul.lb<! ı.;eııet 
kurul le\·kı.l.lde toplantıaı ı~ l'<ı:ı:ııı 
Perşembe ııaat 18 ac I ·ı u OUmUf· 
au~ u binasında topı.ınncaktır. 

Ollndenı .• ı - Ueııel Kuru, Baş
kanlık uıvoı..1 seçimi, 2 - ı\lzUk 
tAdlUltı. 

cını iha e karar pul arını a.ıcı verecektir. 

4 - Satıs pıırası zamı.nında Odcnmezse İcra ve ifla5 Ka

nununun 133'uııcU maddesi sereğı yapılacak \'e alıcı fıyat ek-

sıkliğınden sorumlu bu unacaktır. 

5 - Bşnkaclan ba~ka ipotek sahibi a:acaklılarla dıger 
ilgililer bu ma ıizerındekl haklarını faız \ e masraflar içın j eri 
sürdüklerını belgclerıy c bırlıkte 15 gün ıçinde bankay:ı bıl
dırme ıdır•er, aksi halde h:ıklıırı tapu sicili) le ı.abıt olmadıkça 
satı~ par:ı~ının ii eştirilmesıne giremiyeceklerdir. 

6 - Şartnamede ;azılı hiikiıınler dı~ında ka :ın husus::ır

da banka kanunu ile İcra ''e İflas Kanunu hüküm.eri daıre-
sinoe muamele > apılacaktır. 

7 - Şartnameyi buglınden başla~ arak bankamızın 953/2 
numaralı dosyasında herkes gcirebilir, istekli'erın bu tarih
ten ıtibarl'n satış şartlarını ı;ormliş ve kabul etmiş sayılacak
ları ilan o unur. 

150 lira) a satmak z.arur lI a~ 
kııh)orlar. Halka glinU11e ! at 
sclerıni bildırmekle b 11 ı ~ 
teı.vir \e ir adda bulun~tı' lrarı 
onların yegAne eğlence 1·jll ıa n 
!arını gideren bu radroı:ır111, Ila 
lı: nıuatlal bir halde ıaıl 1 llrn 
\o a az fıatla zararına 5

6
*
1 

le ış. 
arı, halkın bunlardan c ını 

!eri Ca:,dalard:ın mahrıırrı 
malarına sebrp olacaktır· 
nuıı içın bat.ın Iı kurl.i ç 
tıJncı m mlekctımlzdc te~ 
dılrmcdılh takdirde hart~ 
halı) 1 kara bor a) a dU· e 
ucuz fıatla elektriksiı: > 1 
atış )aptırılmasına cok 
ı;oriılmektcdir. Alfıkaclı B 
naıarı dıkkatini celbeder~~ı1 2Sı~ 
Mebuslarımızın göıO ~ A 

d 1 1 
~ ... 111 e 3.ı, 

e tutma arı azı11·:ı ı r 

bir husus -00 t 
~lı 

Ynptı~ımız görüşme•erd~ O lo 
kın ço.,u, mulıte'if partilere e~er 
sup mebuslarımızın şehir \ Sud 
sabalara geldlk'eri zaman • ton 
kendı partı merkez \'e şubC, Su11 
gıdcrek \azifeli'erden başl:J; O toı 
Si' He görü meden ayrı'dıııt r 
dan \e dığcr partilerin S • 

it'' T 
~~ ~~~~l~r~~~a~ğ~:a~~~~dı1' i~~ 
dan, on :ırla ,üzumu kadıır had 
ıanmadıklarından teessur A n 
duklarını söylemektedir er l 3 

Mebus arımız. seçildıkte11 ~ ". cı 
ra artık bır partinin ına ~ııı '74., 1 
partili, partis"z biltün ~a·1' it alık 
kıli sıfatını oldıkları cıııet t ~ A 
rek intihap dnirelerinde ,',1 C 

rck sair ) erlerde yapacak :c rt A 
kik erde her partinin nıer, e nd 
şubelerine uğrayıp diJC~t , !>a. 
'I' ihtiyaç' arını tesbit el ( rınd 
\'e her tür' Ü yanlış an!ll} ı. ,. F' 

d. t 01)2 
görüşler hakkında kcn 1 

1 J.> 
izahat verme'eri, partili'Cf 

111 
50 k,

1 

sında tesanüt ve ahengi te J 1 
Ça'ı•ma'arı bütün halkla 11 , ton 

NOT : Satı a çıkarılan yukarıda ~·azılı gayrimenkulü satın 

a ' an'ara bankamızca usul:erimize ı:öre ikrazda bulu-

nu:abılir. (4432) 

., . l' ın 

1 

!anmaları )erinde bir hare 1 
lacaktır. 'e esasen kendılcrill 
bu beklenır. 



J! .... 1954 ---
--------~~------

Kar hadleriııiıı 
edilıneınesi laz __ .... 

tı3at v , Yazan: Fasih İNAL 
h . e rıcarct \'ekiıletinin 1 hatır arda o'sa gerektir 
a~ a~ın pahalı'asmosına mfıni Murakabe teşkilAtının .o zaman~ '\ 

ı ar m~~u:dta yaptı~ı ço'ı • • sımdıye nısbet'e çok kın'\etlı oı l 
. e e umumı efkarı- ma ına rağmen bu t tb k tt 

~o~unden kaçmom:ıktadır. elde ed"l • • a ı a an 
!Buyuk bir kalkınma ha le ·• t ı en ~cgane husus mev-
1 ıçınd b • .m sı cu ma ların karaborsa) a in tıka 
kalkı;m u unan TUrkıyenln 'inden ibaret o'mus idi. Yenide~ 

10' ıtı ar '<e ~dan doğan bazı sı· bö) c bir tatbıkata girişılecck 
ô' tı tabiıdir ar ıklar a karşılaşa. o ursa .. aynı nctıceler e hem de 
.1Son ü d · . daha z.ıyade karşı aşılacağını göz 

i 111 ai ç kort sene lçınde gerek den uzak tutmamak ldz.ımdır 
' gere se sınai sahad:ı d K.. h · · 
en ist'h 1 e ~ ! .. r adlcrı karamamesı • ~re-

ı ak bi: a üd~rtışı il~ muva.zı ni bır rN izyona tabi tutulduk· 
e ı :ısılaca~ı ta~~I .J~kıntı~ar.: lan' sonr:ı bile - tatbik edi m~~c 

t . taraftan . ı ı. Çünku b:ış anacak olursa, namus'u tUc
ıe adc istih ı:~a atımızın daha ~ar - geçen harpte olduğu gibı -

ere tahs a ı ~rttıı acak m::d- ış yaı>amaz duruma düşecektir. 
r tarar~: c?ı\~ek~e ?lıışu, G_cri katanlar ise fırsatı sanım:?t 

e artmas n ıst satın hır~en- bılerek fatura dışı fark alacak. 
·ıınızın düına ra.ğmc~ malıyet- :ar Ye mallarını o şekilde ply~-

' ·a . ks n) a pıyasa.arına :ıa· sa} :ı arzcdeceklcrdir 
n ) u ek olm b ·· kU • llı arın b . a l ugun ~ ~·: Her iki şekilden de mü tchlik 

k ellı başlı scbep.ermı sınıfın f:ı)dalanmasına ı'mkfı 
ı etmektedir ~ o 

Önumüzdek''" ', . mnacağı bedihidir. 
e . . . ı • ı arda mcs ut ne Buna mukabil giricl'en t"tb"· 
rını ıdrak ede ğ • b v .. ı 

nku fcdakar'ık a ce ~n~z b~- k.nt asıl hatlnenin zarar sorme-
ıddet kati ra a :ı . ır sınc yol açacaktır. 
fo.,umuz ~~~~~da~ı~uretınde . Ge:ır ve;gisi ~a~bikatı do'ayı-
t sat \e T" ~ ·. sı)le \crg1 tahsılatının her se
hugü k . ıckarct eka'ell de ne biraz. daha arttığı görülmek 

ca h n u sı ınlı arı ve hayat tcdır. ,r :~~:ı~ lm~An ~ispctindc Kar hadleri tatbik edilecek o. 
1birıe a~sadıylc bır takım lurs:ı, sahte faturalara istin:ı· 
ışm:ıl~rı ab m~ktndır ... Yapılan den yapı'acak vergi tahsiliıtın
to 

1 
el.ı .başlı ıkı nokta- da tiıccarın aynı kfırı sağlama• 

0 ın :r:mak. ):e!'ı~de o'acaktır. sınn mukabil büyük ö'çüdc azal 
ııi , an hırı lstıhsalı arttırma ma gorulccektir 
lı>- d~a~~~~cak t maddelcr.i daha u. Sadece bu hu~us bile kar lıad
ıc mış , e '!!c~ yUzUndcn da- lcrının ~ cnidcn tatbikine giri
ıı ntroı o ~n do'<ız lmkfınlarımm şi:memesi için kili bi rsebep ol 

a tında bulundurmak ı- sa gerektir 
1 ~apı'an ithnl ·ı :ı k' · at k t ma ann a ·ı Kararn:ımede göze "arpan i'·in 

·on rolüdlir . . '" "' • 
t inci i i e b · . cı hır nokta ise toptnncı 
lddelerinin it~a: h;r ist1?13~ tacirı ortadan kaldırmak ga)c i 1 
nden husu•e e e 1 mc~ Işı ~ u nın gudü düğudur. 
lğını önlemeff e l~a~alatt dpba~a . _Filhakıka. ha~atı ucuzlntm:ık 
dir. u e .r- ıçın, mutavassıt durumda o·an 
İthal mallarının r ti k lopt:ıncının kaldırılmasına doğ
:>] hususunda tatbı.~n t;rı_:ı ~n ru gidi'mesi \e bu kardan tasar 

ı acak mückü!fıt ı a :ı arşı a ruf edilmesi ilk anda akla uy· 
t v geçen h:ırt:ı bu gu g • bir filcird" ıc unlardn be'irtllmlşll n c.en ır. Bu suret 
IIa~at pahalılığına mAni o le gerek ithaltıtçı gerekse ima-
n lktısat "e Tıcnrct Vck·ı~:.k !alçı matını doğrudan doğruya 

t' n neşretmiş oldu~u kAr h~·~1 ~- ~cra~~ndcciy~ .satacakt~r .. Fa
ı:6 kar:ırnamesi. tatbik kab" .. • k:ıt ışın tatbıkı. cephesı hıç de 
• o madılh lcin iki U . ı ı~ e. zannolu~duğu gıbl değı'dır. Top 
t rı çekilmiştir & n zaı fında tancı tuccar ortadan ka:dırıla-
ıt Burada hcıne~ sunu b ,. t cak o:ursa memleketin \'e he'e 
' z kı hata "ap e ır mc. Anado'unun ikti adi durumu alt 

t . d. ~ mamanın ve üst o'acaktır. 
ya tışmcmcnın <'n ko'J\' , 0 ç . 

bir fa:ıli)ette b ·, unkU Anadolulu tüccnnn j. 
(1 u unmaT. ;c· ma filçı ıle tema etme~ine im· 

l\Iemleket lkl' d' t kfın yoktur. Nitekim J'll~· .\tc "ın 
tf dan çok ce ;::tııy:~ , b:kı· da .do~rudan dob'uy:ı per.ıken· 
il D mokrat Part: h~~;1 

3
' ;· decı i e temas edebilme i imkan sr mlı bet faa'ıHt'cri 1 sıulıı'. Dunun böy•e cılttu unıın 

zı hata'ara diı • mc k a~ı ınt :ı cn ba it mlsa 1 de toptancı tUc-

rl 1 bir şe'' o'am 1kt n ar a- carın me\cudı~etidlr. 
,,. J ıyaea ı. F'llo t t . l'' .;ı!endere h" k. i • •ı;er op :ıncı tuccar '5ınıfın:ı 
an kararın u umet a ınm·s ihtiyaç o'm:ısa idi. gerek illll"at 

e~ı \e tekra/:ın_lı~lığını . anla- çı gerekse imalatçı malını doğ-

RSA 
lsı. Borsasının 10.4.!IM tıaııan 

l Sterıtn 784.00-784 00 
ıoo Dolar 280 30-230.30 
ıuo l.ırtıt U.80-44 SD 
ıuo lsvıçre f'nını;ı G4 03-G4 03 
ıoo Pıorın 3 68.40-73.68.40 
100 Drabml 0.33~9 334 
ıoo Ceıtosıonk Kur. 5.$0- !'ı.$0 

ıoo tııvıçre Kur. 54.ı2.S0-54.12.50 
~ 7 1 U7.1.I TAmrlı.u:ı: 

P.SllA~I \"f IAII\"h.AT 
sıvu • Erzurum ı 20.B!l 
Sivas - Enurum 2-7 20.65 
1041 Ormll')oıu I 2ı.75 
lll41 Demlryoıu ıı 21.63 
1941 Dcruıryolu ın 2. 20 
Milli M\ldafaa ı 2ı 88 
Milli Müdafaa 11 21 20 
Milli Mtldaru III 21.60 
l\11111 Müdafaa ıv 21 75 
Ziraat Banltaaı ı 21.30 
Ziraat Bankası lI 107.73 

<;;, 6 F:ı.izLi TAllVİLLl:IC 
1941 Dtmlr)OIU \'I 102 50 
Kalkınma I 103.50 
Kıı.llı.ınma 11 103 50 
Kalkınma III ıoJ.40 

1948 lıtlıtra ı ı 103 00 
1048 Tab~ ili 11 ı03 00 
ı049 Tahvtll 102.00 
~ 5 t'AİZl.t T,\U\"lLLıtıt 

ı 043 ikraml)'ell 2:? 00 
lkrıımlyell Mtıdafaa 23.80 
İkr. 1!141 D. Yolu ıv 108.75 
lJtr. 104ı D. Yolu v ı09.30 
103? Tah\'111 100 70 
19S Tahvlll ıoo 10 
Zlnıht Bankası ın 103.80 
Ziraat Banlı:a.ı IV 103.ıO 
Zlrant Bankası ıu3.S5 

ll.\:'ıi K,\ lllS:.U.Eltl 
T C Merkez Bankası 2~.SO 
Garanti Bankası ıı. ı28.00 
Obllpayon And. l·ll 160 00 
<>:ımanıı Banltaal ııo.oo 
TOrlı: Kredi 128.SO 
5anıı)'l Kallı.ıııma B. 100 00 
ie Bankası R. 53 50 
Yapı Te Kredi Bankaın ?l. ıs.so 
Akb nlı. T .A.O. 1320.00 
Türk Tlnırct Bankası 630 1 
Anslan Çimento 45 00 
ı; rk Detırmenıert 39.30 
l'\RIS llOltt:ASı ALTl:S FivA'U 
(IJ kilo altın 420.000 Fr. 
(1 J Uolar 367 Fr. 
SF.ltul~T ı•IYASA.DA oövlzı.ım 
Türltlaclı·Account ı~-ı600 
f'nmau: Fr. (63) ıoo 
Dolar Efckııt 583·590 
Dolar N Y. Amerikan sn-5 3 
Sterlin Ercı:•ır ı ~· J-1 ~20 
iavlçrc Frangı 13:1-140 
bf.lttıı;ı; 1 ,ı!U,Jl.N t I\ \ 11,,\ltı 

Re at 55 25·55 30 
lir.mit 41100-43 25 
Gulden 46 35·45 40 
\'nhlt 46 25-40 50 
Aziz 46 50·46 60 
ln 111 • Lıraıı sa.'75-59.00 
Napolyon 44.25-44.50 
B. Horoz 44.25·44 50 
ın; ı 1,.1. Al.Tll'ıi fİlATl.Atu 

De;:tıso 7ı5-7ı7 
M,kslı.o ;20-725 
Standart 7ı4-7ı5 

Külçe 714-715 
Yerli 113-714 

IULIN llF.SİUİRLfıU.t:lt 
CıımburlJet Ata. 242 50·245.00 
ltc,at 422.50·4l5 00 
H mıt 340 00·342 00 
A 290 00·300 00 

Saat ıs•te •~~plt edildi. 
Ttiy e kAr hads:loz lenk geçır:nck rud:ın doğruy:ı pcrnkendec'y(' 
· er :ırarname· S"'t r · d k. f kt k dl B" ı nıeri> etten kald b " a 'e ara a ı ar· :ın en - ınacna eyh toptancıyı sadece 
aktadır lrmı5 u'un· si istifade ederdi. Pıyasanın bu aldığı matı de\rredcn bir komis-
Kiır h~dlerl 

1 
t . • yo'u tercih etmemesi toptancı )'Oncu telakki etmek pek hatalı 

, nıiyeceğin ~ ~ ~tbıkl~c. gır!· tüccar lüıumunun en birinci de bir düsünce tıırııdır. 
,, ın e . c aır ll\'"e 'ı tah- !ilidir Ticari ha) atın Ie'cc u~ratılma 
1 dur yurutUlmcktr ise de, kim Pi~~sanın '-'apamndıı1.1 bu ic:i o ~ rumun ne şek"ld . k' f J & ~ ma ı istenıyorsa toptancının oy· 

ta 1 ceğinl bilm k 1 ~ 1 ~ ışa hükümet yolu ile )apmağa teseb nadığı nfızım ro ü kabul etme
c n Yenıden ft~et le ~e pı)as:ı.. büs etmek. sadece haya:den i- mız lazımdır. 

ırku• k 3 s o masından baret o'acaktır H ı k.. h d · ma ·tadır. · " c e . ~r ~ erınin tatbikine 
;urasını kah t k '· Biz toptancı karının yuzde gırışı mesı, ma ::ınn kara-
• k" . u e mc. • .. z.ımdır 5 o'arak ta,. in edılme ın·ın bac:· b ı Jıyat mesl! . • .,, orsa~ a gıtmesını, verg1 tahsiliı. 
p kaid . c ı, arı '<C ta- ka hır sebebi olmadığını ıannedı tının azalmasını, namuslu lü"'·a. 
n" b esı ıle ıkı sıkı)a birbı- )'Oruz. "" " ağlı ık· rın pi)asadan çck1'erck ycrleri-

ı ka 1 un urdur. l\lal az· Eğer toptancı sınıfı orlad:ın nın bır takım maceı·apcrestler 
\ YC<{şısındıı fıyat arı normal ka dırmak ga~esini istıhd:ıf et- tarafından a ınmas1nı sat;lıya-
dbir e tutmak içın b:ı.zı zecri miyor a o z.aman yüzde beş kAr cak, buna mukabi müsbet hıç 
tta ~re tcvc~tı·. etmek, tatbl- t:ıyini hiç bir rea'iteye uymay:ın !bir fa)dn temin etmi) ecek'ir. 

az :am~n de hıç mesabc~ın- haya i bir rakkamdır. Çünkü )ÜZ Yapı acak olan en doğru y~l. 
llatttı J ~ tcmın edecel:tır... de beş karla ça'ısmaktnnsa dev biı) ıik bır an'n) ış gü:.tcrerck me 

e ~ etmek a a d~ğru Ş<'kl'de ıfa- let tahvi'i a'mak çok daha kiı:-lı ri~etten kaldırılan kar:ırnamc-
-1' l tahdidi ı~~~~~~· .. bl~ .. bhu" 1~:t- bir. yo ~ur. nin tekrnr tatbikine girişilme-
·~~ ırar•ı net ı ın us u .ın r\c rıskl, ne '·ergisi. ne de nıesidir. 
r'i ıanmakta~ı~clcr doğur:ıc:ı.ıtırıa ıahmeti \'C masrafı olmıyan bu ıuu !llEI.C CiÖllEN 
ııı llarp se • · . . . , yo"a kararnamenin bııhsetliği 'J All\'İl.l.ER 
at ilnı ış . ncl~rı ıcınde tatbı.- e· imkanların çok daha b isi s:ığ'a- l>un Kambıyo borsasında mıı-
dl ıe inine ~e~~.r ~a~lerl. knrarna· nabilt'ef!'ktir. amele goren tah\•il!erin kapanış 

• 1 esırlerı be.,'lz Toptancı tilccar malın demo- fı~ atı aşağıda gö tcri'mi tir: lhra t d de oma ı kırıma ı V<'~a kul'a Yuzde 5 faiıli 1953 islikr:ııı 
ç ca urumu nılmaz hn°1e ge'mcsi gibi bazı 100.40 'ıradan. 
ıı'. 7 Nısan • rısk er e karşı kar ıya 01duğun Yüzde 6 Iaız'i Ka'kınma Jt. 
ı ıearet Od lD.>4 Çarşamba gUnU dan sarfınaz.ar. asıl kredi i'e 103.50 !ıradan. 

170 OOO) asından alınan l< ob: ma 'ermck ~ uzunden her "a- Ytizde 7 faızli l\h'ti tüd:ıraa 
\t <!hact t lira _değerindeki men~e man ıarara uğramak teh'ike in il. 21.20 liradan ıv. 21.75 Ji. 
· ı Anı e ~mesıne fore: dedir radan muamele görmüştür. 
8
r e ıo~r1 ay G.160 lira değerin·! r----------.....:;::.:.:_.:.:;.::.::.:~~:::.:.:;:;::.::.:..:.__ 

Satı\!Ar: 

ı- Be· 'kadet sansar postu. ıııcaı•et .... e Zalıı·ı·e 
• ~ 2519 ç~ aya 2103 lira değerinde -..ı 

11 A ılo y:ıprak tutun. 
le 3~~ka)a 6.160 lıra değerin 

9 t kilo tiftık, 
0QsraeJe 97.G3G lira değerinde Dutdar Oflatn Dokmc 28 83 - 2!> 20 

' ton ay çıçeği klı pesi, • Yumu k • 31 75 
o ·•!ısıra 15.201 lira değerinde g:;~ :; -:ın,t~:ı 180 -

t~~ kabuklu fındık, 6 608 lira Fındık K sıvrt ~~~ - -
242 

-

S ınde 2 ton ıç fındık. Un Eu. Ek&. 3300 - - 3550 -

Borsası 
10 - ' - 19:;~ 

t udana 1 G38 llrı. değerinde ; ~ıno. 3190 - - 332,. 

S
on şimşir "Ubuk. 2613 - - ~.-
urı ~ nıu:moı 16.- - 2ı.-

O H~e 19.100 lıra değerinde Kepek 15 -

r 
ton §ekcrpare ihraç cdilmıs- Kaşar peyniri )& ıı Tratra 450.-

Kcten J11ğJ ıenekcll 205 -
8 N Sadcra D!J11rbakır 4 J -

rı , 1 ısan 1054 PcrşC"mbe 1:ünü Turratı 230 -

7~arc.t Odasından \erilen Fob: Yapa ı Trakya kırkım 333 -
"'h 9G2) lira değerinde ~::nşe Yapafıı Arnıdolu kırkım 300 -
" adetnamesine naı.arnn· Ttıut dert 50~.-A 'ın .. Saıuar dcrı.at çifti 12ısoo - - n~ _ 

r· l anyaya 8. ı44 lırn dcnerin. Zerden derısı çım 7500-
ı•ll • ,384 kilo bnğırsnk. 4 701 lira Bıtır tınısı yaş 1311- - 140.-

~ 7• o;. e~ınd!.' 5 ton hn has tohumu Manda dertaı yaş 142 - - 143.-
.. y lır Bıj!ır dert.si salamura kasap 143 - - 16J.-

tt1 balık a deRerlnde 380 kılo taze Dana dertaı salamura ku:ıp l80 
ıe /\. • Manda derisi ım amura ta p 165. 

,a d~ 21nl!rlka} a 19002 lira değerin· Tavoan derısı adedi oo.-

ııtl A O ton haşhaş tohıı mu. ·~~P~ons~u~t ~d:e:":'ı:f:çl:fı:ı======ıs:oo:·:-=========~ 
J:t' rirıdvustur} aya 15.689 lira değC· ı 
ı-e n! ~ı2 kilo bağırsak, lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 
111e riııd nıınarka}a 4 200 lira değe· i 
ı; 'F'ı-~n2.500 kilo ıc fındık, Kıtaat lônları 
ı e 302 kıı:a~a 7.876 lira değerinde As İht' 1 ı Kıb -u bağırsak · ı)ar; çin 140 ton taze patates kapa ı zarf'a 4/5/954 
t ı:ıı 50 kıı~1 8 1 530 İira değerinde Sa'ı sa~t 16 da ~elibolu As. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. 
c !) ?ihııras~neına filmi. Tahmı~ bed_elı 39200 !ıra, geçici teminatı 2940 lıradır. Şart· 
• ı ton kab ~ 4i5 lıra delterinde 10 namesı komıs~·onda ve d~ eden e'I/\ el 1st Lv A. İ'lin kısmında 
1' 1 rn t,r u lu fındık ıhraç edıi· goril ur. Tek ıf mektup'arının iha.e saatinden bir saat ev' eli
j,ll ne kadar komis)ona "Wcrı.mesi. (971 _ 4220) 

VATAN 

1 SPOR 1 DÜNKÜ MAÇTA: 
Desporfes, Sara 'ı (+ 

2 • 1 mağliip etti 
Ma~ ~~yecanlt ve mücadeleli cereyan etti. San-Kirmızılllar mağlubiyet 
gol unu oyunun bitmesine 3 dakika kala kendi hata/an yüzünden yediler 

Desportes be.inci maçını dün 
Mıthatpaşa Stadında, 15.000 se 
l irci önunde Galatasarayla yap 
tı. 

DE'POR'l'ES : 
I.lndolfo - ?\cna, ltcrrni
nio - Pcliııo. Clovis, Ced 
- Dido, Rl'nato, l\"ininbo, 
Gene, Orestr:.. 

Gı\L.\TAl:i.\RA \' : 
Turgay - Ali. !\N·mi -
Coşkun, Kamil . Roher -
:\"ecdet. Suat, :\lu!ıtar, llu· 
ıaffrr, nillrnt. 

lltaç oldukça zcv~'i. bi'has· 
sa ikinci dc\•rc hayli hrreket1 i 
o'du \'e neticede Dcsportcs Ga 
latasara~ ı 2-1 ~ener<!k s:ıha
larımızdaki • namağlü::ıo duru. 
munu muhafaza etti. Ancak şu 
nu da ka)detmek ger~ktir "ki, 
ilk de\ reyi guzel yapı'mış bir 
go'lc 1-0 galip bitiren San -
Kırmız.ılıiar ikinci devrede be. 
raberliğe, oyunun bitmesine 
birkaç dakika k:ıla d:ı kendi ha 
tıı/Hından mağlubiyete düstii
lcr. 

Karşılık'ı akınlar'n geçen 
ilk rleuedc Galatasara~ lılar i" 
~ i yer ve aılam tuttuk ları, ile
riye doğru uzun p:ıs:nr'a oyna
dıkları için Dcsportcs bir ~ey 
yapmaya muvaffak o amadı. Bu 
na karşılık yirmi beşinci da
kikada çekilen güzel bir kor
nerde Suat'ın bir k:ıfa vuru· 
şuyla kendisine geçirdığı to· 
pu, ?ıluzafCer vo e bir \'Uru a 
kale~e gönderdi. Lindo"lo he
men çöme erek topu Cin!r.di. fa 
kat şut o kadar sıkıy•lı ki tc
pu elinden kaçırdı ve bu su
retle Galatasaray bir gol ka
z.andı. 

On dakika sonra Petino o· 
) undan cıkar:ık başka bir o· 
~uncu ıtirdi. iki d:ıki~:ı ~onı a 
da Orcstes'in verine takımı ıı a 
sıl solacı~ Orlcga gec:ti. Bu o. 
yuncu dC"j!ı tlrmc'cr ne5portes 
in mnğlCılıivcttcn kurtulma yo'. 
!arını ar:ıdığını gösteriyordu. 
Bununla beraber geriye kııl:ın 
sekiz dakika iı:inde neticı-yi de 
tiştirm,,ğe muvnffak olam:ıdan 
devre sona erdi. 

fldnd devrrdt' O\'.un. vukaM
da fş:ıret ettlıtimlz gibi. d:ılıa 
hareket'! o'du r>esporte~ mu
haclm'rri m:ı~l(ıblyctten kurtul 
mak için dep'5smanlı bir ovun
!:ı bilvilk n:ıyret'er s:ırfctt!'er. 

nördlincU dakikııda Turgay 
muhakkak denilebilecek bir go 
le nıfınl oldu. On dürdünc:ii dn
kikada dn soldan <;eki'en l;nr
nerdc güzel hir kıırt:ırı yap
tı. Yirminci dakikada Ga'ata~ıı. 
ray kal!.'Sİ biri Turgayın, biri 
de ınüdalilerden bırinln ka'<' 
clzgisi önünde müdnh:ılesiy'c i
ki def:ı go1 tch1lkesi atlattı. 

Desportes'in tazylki ve ~l'P" 
liısman'ı oyunu karşıcında Ga
latasaray müdafaası artık i~i 
yer ve adam tutamn·or. l'c-ı\'e 
doğru uzun paslı oyununu di'
vam ettiremiyordu. Yirmi bi
r ncl dakikada sağac:ıktan l;cn 
disine gelen topu Nininh,1 h1r 
kafa vurusuy:a Dido'ya vrrcJl. 
Dido p'fıse bir vuruş':ı beraber 
lif!i temin cttl 

Maçın bitmesine Uç d:ıkika 
kala topu rahat rahat ilcriye 
giinderebllecek durumda olan 
Coşkun hiç :uzum yokken 
::'\ccml~·e pas verme~<' k:ılktı. 
Bu hatasına, topa ha!if \'lif· 

mak hatasını da ek'edl. Topu 
kııpan Dcsportes sıığaçığı ~re· 
mi}·i dr at'atar:ık k:ılcve doı!ru 

Evet renklerde kazanını~, 
fakat tek numaraya koyduğu 
bir rakam farkıyla kaybetmiş
ti. O, on yediye oynamış, on 
sekiz. kazanmıştı. Numaralar 
gnıbunda da kaybctmişti. 

•Nerdeyse beceriyorduk.-. di 
ye homurd:ındı. ·Bır hane daha 
at'ıyamnz mıydı kahrolası bil
ye. Ah. bir hane atlasaydı.• 

•Evet, kıl payı gitti. Bu ka
darı da tam m&nasiyle talihsiz
likUr .• 

Yeniden oynadılar. Guy renk 
lerde kaz:ınmış; L111lan numa
ralarda kaybetmişti. Delikanlı 
ha'iı midesinde o ı:arip sancı
ya benzer ŞC\ i hissetmekte de
vam ediyordu. Lillian sandalye 
sindl!n kalktı. 

•Bir şey içml"k istemez misin, 
sevgilim"• diye sd)lendl. «Ben 
çok susadım .• 

Hayır. İstersen git, ben seni 
birazdan barda bıılunım.• 

•Peki ama çok bekletme. Be 
nim gibi bir kızın bövlc bir yer 
ele yalnız ha uıa bırakılması 
doğru değil billı sin.11 

Ilıma mukabil ağzında bir 
Şc;) lcr gevele\'erek. Guy yeni
den O) una dbndü. Fişlerini 
basmış, ~özlerini ipnotize edıl 
mış ıııbi fırıl fırıl dönen. zıpla 
yıp duran bilH)e dikmişti. Ku· 
lakları da tetikte-, bilyenin dö· 
nerken çıkardığı scsteydi. 

Daha donen rulet durmadıın 
içinde altıncı bir his bu sefer 
de kaybedeceğini haber Hri-

Galatasaı a)'ın bir lıünımu 

sokuldu. Tul'ga~ kaleden çıkıp 
çıkmama tereddiidunil gösterir 
ken top Didoyn geldi \'e bu o· 
yuncunun hafif bir dokunusuy 
Ja top ağlara takıldı. 

Beraber'lk haklı bir netice 
sayı'abılirdi; bir o) uncunun h:ı. 
tası, mağlüblyete malo:du. 

A. RAll'l' l\'.\R 

Fenerbahçe, 
Altay'ı 
2-1 yendi 
İlmir, 11 CA.A.) - İzmirspor 

takımının davet 'i3i olarak şeh 
rimize gelmiş olan F'enerbalı
çe takımı ikinci karşılasması
nı bugün İz.mir lig şampıyonu 
Alta~ a karşı yaptı. 

Takımlar sahaya aşa :-. .. 1akl 
kadrolariyle çıktılar: 

Hakem: Dündar Karakaplan. 
f'El\'ERBAllÇE : 

.SelahaUin - l\cdim. Bas
ri - Naci, Melih, Akgün 
- K. Fikret, Mehmet Ali, 
Feridun, Burhan, J,ertcr. 

ALTA\": 
.i\letin - Ahmet, Sı-ınllı -
Yılmaz. :uu.• ara, KııyA -
Sebat, R:ıyrıım. Orhan, l'u 
rettin, Bayram, 

Oyunun birinci dr.vresj 2-1 
Fenerin lehine bitti. Ru dev· 
rede Fener gollerini Melıhin a 
yağıyla kazandı. 

İkinci denede J,cftf'r vatı· 
t:ısiylc bir gol daha k:ız:ınan 
Fcnerbahçe!iler, Altaylıların 
çıkardıkları bir goıe mu~abll 

oyunu 3-1 galip bltirdiler. 

'J'u rgal ın güzel bir kurtarışı 

Dünkü basketbol maclarmdan sonra 
,...,_..........,""'"""""'"..,....,...,...~....,....,,..._...~ ........ ~ 

• s 
. 

ray 1 
• yon n 

Baskctbol lig maçlarına dün 
de Teknik Üniversitr. spor sa
lonunrla devam edilmiştir. 

GUniln ilk karşılaşması Ga
latasaray ile Moda Spor takım 
!arı arasında yapılmıştır. !\l:ıç 
çok heyec:ıntı olmuş ve netice 
de Galatasaray 61-35 gn!ip gel 
mıstır. 

Macaristan, Avusturya'yı dün 
GunUn ikinci karşı aşma3ında 

i e Kadıköy Spor, Vefayı 4!l
' 44 mağlQp etmiştir. 

Bu suretle aylardanberi de
' am eden basketbol lig maeıa
rı sona ermiştir. Neticede, Ga 
ıatasaray İstanbul şampiyon:u
ğunu ka ·ıınmı~. ikinci Fener· 
bahçe. üçüncü de Moda Spor 
olmuştur. 

1-O mağlup etti 
Vıyana, 11 (Hususi) - Viya 

nanın Prater Stadyomııııda 08 
inci defa karşılaşnn Avustur
) a - Macaristan maçı, WM sis 
temi oynayan Avusturyalıların 
Uçüncü beki napidli llappel'ı:ı 
birinci devrenin sonunda ken
di kalesine attığı bir goPe, 1/0 
Macarların lehine neticelenmiş 
tir. 

Meşhur Macar forvetini ura:
sız ha1e getiren Avuı;turYa de· 
fans•nın fcvkalilde Güz.el oyu· 
nuna mukabil muhacim ?!"'tı
nın hafif kalması ve Macar ka
ıesini koruyıın Groslr. 'in harl
kuıtıde kurtarışl:ırı, ml~afir!e

r in hiç deği'se ber:ıb!.'t'•~ • düş 
mc'erinc engel o m•ış~ıır Snğ 
haf Occwirk, ıııcşlııır T"ı ka,,'ı 
yakıııd:ın m:ırke !!cleı·ek l\Iac:ır 
fon•etinı tehlike iz h 'e getir· 
mesıni bı'mls. J\ vıısıurya takı· 
ınının ikinci dene\ 1 h"mer. he 
men tamamen ha'.< m ovnama
sına rağmen. fon etinin kifs. 
) et izlıği Macarlar:r~ or;ahadan 
sa ip ayrı masını tcmiıı edcbi.
miştir. 

İtalyan hakemi Bcrnardini:ı 
idaresinde !acarlar ı:enen k:ı. 
s·m ayında Londrııda İ:t·~ı ,,.. 
reyi yenen takım'a, \ vu turva 
lı':ır isc şu tertipte c')h·.da ~·er 
almış :ırdır: 

7.em:ın - Slotz, llappr.1 -
llanaJ11ıi, 0l'cwlrk. Giı>ı.,rr 
- W:ıgner, K.Jller, Halla 
cr .. igl'nstil!cr), ılicn t, Srh 
leger. 

İtalya, 1"ransayı 3-1 ~·endi 

J'aris, 11 (AA) - Busun bu 
rada yapılan Fransa - ita•ya 
lutbo m:ıçında ltatyan:ar 3-1 
ga'ip gelmişlerdir. 

İtalyan tar topu Fransızlar-

yordu. Hakikaten de öyle oldu. 
Buna rağmen oyunu bırakma
mış. birbıri ardına bahse gir
meğe devam ediyordu. 

tOyun başlıyor elendim. Fiş 
'erin izi ko) un. Acele edin bay 
lar ba)anlar. Oyun başlı~or.• 

Ru ses mıknatısi bir kuv\•cte 
sahipmiş gıbi Guf ın kulakla· 
rında çınlıyor. clinde olmıyarak 
her Ol una lstlrake mecbur olu 
yordu. Bır elde yirmi beş bin 
frank k:ı~bcttlkten sonra bay· 
gınlık eeçiren ve zarsonlnr la 
rafından çabucak orııd:ın uıak· 
laştırıl:ın kadının bl!e farkına 
varmadı. Halta kendilerinden 
bir kaç s:ı:ıt sonra gelip tıer el 
kazanarak bir kaç saat içinde 
gazinoyu iflas ettirecek dere· 
cedc şanslı müşteriye de dik· 
kat etmedi. 

Aradan hır mUddet geçtikten 
sonra fraklı earsonlardan biri
ne •Benim için şunu fişe tah\il 
cttirırmisiniz?• dediğinin far. 
kına \'ardı. Bir yandan da Dwor 

dan daha iyi kontrol eclip. da
ha i abet1i pasiarla birbirlerini 
besleyerek ve daha süralli ha
reket 'eriyle oyuna baştan sonu 
na kadar hiıkım olmuslarclır. 

Fransız müdafaası çol!u za
man z.aaf göstermiş ,.e İta'yan 
muhacim'eri tutmakta güçlük 
çekmiştir. Oyunda italyanıar
dan Boniperti. merkez muha
cim ve kaleci Gheui. Fransız
lardan da yalnız takım kapta
nı Giaessın temayUı etmlş'er
dir. 

GUzel bir havada m!IC:t tıım 
63 000 kişi c;eyretmiştir. 

Maç 20 milyon beş yUl bin 
frank h:ısılat yapmıştır ki. bu 
tahmınen 58 bin Amerikan do. 
ları tutar. 

-0-

Altmçivi dllelizm 
Birincilikleri 

Do'mabahçe Stadında dUn de 
vam eden A'tın Çhi At:etizm 
müsabaka'armda şu sonuçlar el 
de edi'mlştir: 

100 metre engclll : 
l) M. B tınan ff B ) 15 9/10 
2) Çetin Göre (Ferdı) 16.-

400 nıetrc: 
Zekı gilzel b r koşu çıkararak 

54,4110 da bıtırmiftir. 
5000 metre : 

1) F. Topuı:'ıı (K.G) 16.31.7/10 

Fran~a - İtalyan m> takım· G. :sara) - l\Jodn Spor maçın. 
ıarı maçı elan bir görüniı~ 

2) K. Yakovıdıs (Kur.) 18.57 
200 metre: 

Roma, 11 (,\P) - Bııgiln bu 
rada Fransa 'e İtııl)'ll (B) ta-
kımları arasında yapı'an rut- Dünkü tenis 
bol maçı 0-0 beraberlikle ne-

Mu abaka Do))an, Yordanidis 
çekişmesi ha'inde devam etti. 
Daha sUratli olan Yordanidis u 
fak sprlntlerle sürüklediği ko
şuyu kaz.andı. 
l) T. Yordanıdis (B S.) 23.4/14 
2) D. Acarbay (D.G.) 23.5/10 

ticelenmiştir. M ı 
İki takım Akdeniz Kupası 1- ~ç an 

çin karşı'aşmışlardır. 
Maç müddetir.ce yağan c;ld· 

det'i yağmura rağmen Roma 
Stadyomu tıklım tıklım do;· 
muştu. 

İsrail 2-0 gıılip 
Port E'izabeth (Güney Afrl· 

ka). ıı (AA) - Misafir ola
rak bulunan İsrail rutboi takı 
mı dün mahalli bir takım':ı yap 
tığı maçta 2-0 galip selml~
tir. 

Steve Marcello 

nakaut oldu 

30 nisan 1 \'e :? mayıs tarih· 
3) Sim~ onidis (B.S.) 24.1/10 

lcrınde l\Iısırda ) apacağımı:ı: Atleti:ım teşvik 
DaHs Kupası tenis müsabaka-
larına haıır ık o mak üzere te ycmşmaları 
nisçılerımıı dün de Tenis, Es-
krim 'iC Dağcılık KuHibü kort· Ankara, 11 (AA) - Beden 
larında Alm:ın rakiplcri)le kar Terbi)esl Ankar:ı Bölgesi At-
§ı'aşmışlardır. Günün i k mii· ietizm Ajan.ığı tarafından ter-
sabakasında Suzan Gürel ra- tiplenen ikinci pist kosusu, bu 
kibı Jlıbprlach'ı 10/8. 6/1. 6/ 1 gün 19 Mayıs Stadyomunda kız 
~ cnıııc) e muvaffak olmuştur. !ar, kilçük'er ve bilvükler ara

sınıta yapılnvştır. Öniimiızdekl 
fkinci karşılaşmada i.se Al- hafta Kalılrede yapı!acak olan 

man Van Cr:ımm, Nazmi Bari Türk - ~!ısır milli atletizm 
kar ısında 6/1. 6/1. 6/ l'lik ra· karşılaşmasında takımımızı tem 
hat bir galıbi~ et kazanmıştır. sil edecek atletlerin seçimi ma 

Boston, 11 CAA) - Hafif ~ .: hiyetinde olan bugUnkü milsa· 
siklet şampiyonu Joe Mlceli, ra vunt uk maçın altıncı ravun· bakalar çok alaka çekmiş ve 
.kibi Stcve Marce''o'yu on ra- dunda nakavt etmic;lir. he)ec:ın'ı olmuştur. 

.;...----~~--.-..,;-----------------------
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kin'in kendisine emanet ettiği 
knhvercngi zarfı uzatıyordu. 1''a 
kat kendi ~esini bile tanı)ama 
dı. sanki bir ~abanc1 konusuyor 
du. Sanki ba~irn biri elini uza 
tı) or.zarfı ''eriyordu. 

ÖnUne ~ ığıl:ın fişlerle O) na· 
nıağn başlamıstı. Artık her el 
) Uzer dolar bası~ordu. Aradan 
çok geçmemi<:ti ki paral:ırın 

hepsi gıtmişti. Ve kendisini ba 
rın yakınlarında bir yerde bul 
du. 

Lillian'ın •Buradayım sev· 
gilim.• diyen sesiyle biraz kcn 
dlnı toparlıyabildi. Kadının resi 
biraz faz.la icmcnin vcrdiği gev 
5eklikle ya);gındı. ıİş'er nasıl 
gitti?» 

cKaybettim • 
.vah vah üzüldüm canikom. 

Bir kadeh bir şey iç. kcndine 
gelirsin biraz.• Delikanlı barın 
yilksek sandalyelerinden birine 
tilnerken Lillian .seni John 
IBrooks'la tanıştırayım. diye 
devma etti. Bu tip yerlerde 

Guy'ın sık sık rastladığı, Lillian 
gıbl yalnız kadınları elde etme 
ğe çalışan tipık bir 1ngıli:ı:i i· 
şaret edyordu. 

•istemez.• dı) e trrslcdi Guy 
Sonra barmene bir 'ıski 'erme 
si içın sesıcndi. 

Llllian oK:ıbaJık ctmr SC\ f:i· 
lım,. dı) ordu. Çok i~, bir ınsan 
kendi l. Bizimle lıirlikte bir iki 
kadeh ıçecck o kadar.• 

oHayır ıstemcz.~ Yüzünde ga 
rlp lılr ifade) le Lillian 'ın arka· 
sında duran ingilize döndü 
,.Jlnydi kır IJakalım hurdan» 
diye emretti. 

Adam af:ılamışlı. ((ACfeder
slniz efendim, anlıyamadım.• 
diye kekeledı. 

•Sana defol buradan, çek ara 
banı dcd m o kadar.» 

İnglliz züppesi bir an için 
Guf ı tepeden tırnağa kadar 
süzdü, sonra acele adımların 
oradan uzaklaştı. 

Lillian ~Guy. bunu yapmama 
lıydın.• diye mırıldandı. Hcr-

. ~ 
halde asabın bozulmuş olma· 
lı.• 

tE\·et öyle.• Barmenin önü· 
ne ko)duğu vlskl bardağını bir 
) udumda tepesine dikti. ıKi· 
me sulanırsan sulan beni ilgi· 
lendırmcz. ama benim yanım
dayken bl))lc bir şey yapmana 
razı olamam.• 

nKusura bakma Guy. Kimse 
ye sulandıtım yok br.nim. Bi
raz ge\ ezellk ettik sen )'akken 
o kadar.• 

eNe~se bırakalım bu me\'. 
ıuu.D \'anındaki kadının yap-
tığı bu hareket onu zerre kadar 
alııkad::r etmhordu .. Fakat ken 
di·i~ le mc .. !ul olması gcrckti 
ği bir sırada ona ) üz 'ermesi, 
ku~ruk allamasınn da göz yu 
mamazdı )a. Böyle bir şey kre 
disinl sarsardı kl, kolay kolay 
tabu' edemezdi. Hele kumar 
masa~ında olup bitenlerden son 
rn bö~le bir şeye hiç razı ola· 
mazdı. 

Kadehi boşalttıktan sonra 
biraz. kendine gelir gibi o:mus
tu Bir kadeh daha ısmarladı. 
R~lette olup bilcnleri unutma
ğa çalışacaktı. 

VllcudUnU yanındai>i de!ikan 
lının vUcudUne yapıştırarnktan 
Llllian .çok mu kaybettin?• 
dıye sordu. 

•Cok • 
•Cok üzüldüm .• 
·Ben dc.'D 

<Deumı var) 
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1 adlannın ~::ı~~a~il~~~~e~. c H lk p '8 8 d ı · ' • EGE RÖPORTAJLAR/ · 
~·;.~:,~f~~~~!~;?'ı;'."•ki- • a ,_, iSi a GJ IS esı H~~emokraı a 

1smaıl A pı {Muhcndis - :Mü le 
h BURS.\ (14) Muharriri - Lise eski edebiyat 1 (Çiftçi - Sekıti'nci dene mıl. A 8 k' 

tea hıt). Kemal Aşkar (Avukat Edip Rüştil AkyUrek (Dİ" Ta· \e in!!ıliıce <i"'"etmcni). Tahsin Mesleklere go·. re letveki!i). ŞÇI e ır acak, 
- C. ll. P 11 Ba kanı). ?ıl. llil· " - 6

' 1 kur bibi ve c. H. P. İl Başkanı), :-ıı- Atakan (Avukat - işçi Sendika :uaıdin (7) l1 
mi Çekıç (Tuccar \e Ç1ftç1), Ah h t ·· · Gi.. • de a Aynıergcn (Tuccar - Sıgor- :arı Hukuk l\IUşa' iri), Ahmet Hı c H ::\lt'hmet Kamil Boran CMardın <llıı~ı J unruılc) • • ıumm n t 
met E çi ('luccar ve Çiftçi). is- ta Acentesi), Saliıhattin Batu fat Damarguç mmek'i Hava lkı I p ve T K p millel\ektlı), Dr. Aıiı Uras ıl\Iı !et sızı bu g<isterış dUs- ·Başında patıasırı rha ~ 
mail Gurel (Yl'ıksck ". ıu··hendı's), ( Ü • • • e e • · nlıliı "' Ankara nhersitesi Veteriner bacısı - Pılot), lbrahim Dem.ı·. · C\Iardin mıllct\ekilil, ı;iemscttın kunlUğunıız )iıziınden tepe tak ·Guumm'• , 6 

Murat Öner (Avukat), Haı:an " Jı _ (. I"akü te i ProCesörU>. Zeki Do. ler (Çiftçi - Emekli Öğretme.ı), d ı F.kıııen (Urfa Asli~ c Ceza lliı· lak ettı. lnön!irc te:graf çek- •Ulan ııamussuı ' 
Turkmen (Tüccar). Ali Vezirol'i 11 a ay arı b f d ı· t e J lln I• 6 6an (Orgeneral - Eski Hava Yasar Eğin (.\vukat - Barcı kimı - Sekıııııci devre )lardin tik. ·Bu scnın partın mıllclc u sc er e ıs e} ' 
lu (Dınar Bclcdıye Başkanı), Kuwetıeri Komutanı). Remzi E Ba~kanı ve c. H. P. ıı Başkanı), mılletvckılı), Halım Kermooğlu yanaşmasını bı mıjor. Partiler Parana yazık oldu!• kaıar 
Şükru YUzbaşıoğ u <Veteriner). miroğ'u (İdareci), Muharrem E- Kemal Erdemgıl (Toprak f.,kiln C. H. P. ad<ıy listesinde (i- tahya. Hıfzı O~uz Beketa An (A\·ukat), Cemil )lılli (Ankara mıllct mcnfaatıni gözetirse sc. oBızim partıdc psfl :anını 

AGRI <O racar (Dıunı 1\Iuhascbat l\lura- Basmfisaviri - Ytii;sek Or ııan kı ~erden gösterılenler da- kara • ~lanisa. eeuıı Dora A:ıli~·c Ceza Hakimi), Selim Tel vılir; i~ bı mı sen çekil, Rel i- olm&z:o den i 
İsmail Hakkı Erhan {Edremit • J zrli kip erinden), Mehmet Erdem Mühendisi), Şevket E en <Yoz- hıl) 136 hukukçu, ll pı ofe- Cankırı • Elazığ, Hil3eyin lio!!lu (Çütçi - Mazıdağı C.H. cumhurlukta ka'. bu hındı kı· •Ya ne o'ur?• 

- Ha\Tan Vakıf'ar İ etmesin- ~ 1 • Yu (Tıiccar - Orhaneli Ti Genel gat \'a'i Mua\•ini). sor. 44 doktor. 59 mılletveki· Cahil Yalçın İstanbul • An- P. Ba~kanı), Mehmet Şerif Ye· lık'ı partıcı ere kendini bir 0 Sızin partı a ır.• 
de fabrika memuru), Dr. Sa'ih t i t kk. k hk hadJ \lan l\lec'ı:.i Uycsi), Rıza !ova (Çift· GAZ A~TEP c 8) 1 • 22 gazcteeı. 27 subay, 14 kara. nigün (Çıftçi - C.H.P. Mıd}at tutmaıı dedık. Din'emcdi. rar DU ··an ·a a 
Türkmen ( \nkara Be.,ine' Asli ·) · d ı ö t u 01 " çı • Abdurrahman Konuk (Avu- Cemil Sait Bar'as (Sekizinci oğretmen. 9 ıktısatçı, 24 mü- Halk Partı:.i tarafından lis ilçe ha.kanı). ettık. •Ben partım en a}rı - t u. 
Ye Hukuk Hakimi). Bedri Kılıç kat), Murat Pıırlakgün {İ çi _ Devre ZIIi!:etvckili - Eki Dev-, hcndıs. 5 eczacı. 3 d•s hekı· tede miıstakil 0 arak ad:ı,ı: :Huğla (6) marn A~rılır am çoker.'D dedi. Bırisi kapıyı açıp:ı: , ~k 
<Çırtçı - Tutak: C H. P. tı~c Tütiın İ çi!eri Sendlka:.ı Backa- 'et Bakanı), Dr. lıluuıffcr Cıın· mi, 58 memur \e emekli mc- go··sterı'len "ahıslıır da ,·unlar- Ahmet Arıkan (A\ ukat), Re· Biz de O} :e mi dedik ... • sozii- :susun be. dedi. f1lrr 
Ba·t·anı}. Hasan u· !çek ( ·,ıırı ~ " a!ll e " """ "' nı). Sabri Sağıroğ'u {Bankacı - bolat <Doktor - Sckizınci Dev· mur. 55 tuccar, 49 çıftçi, 26 dır: Abdurrahman :\afü Giır bi Barkın (Profesör, doktor), nU )ine kesti \C mutfağa b:ığ r rultil? Tavla oynO " 
Toprak l\lahsu eri Ofısi esla şe- T. C. Ziraat Bankası e:ıki Umum re Milletvekili), Mahir Çolııkoğ- saır meslek erbabı \ardır. mıın Kayseri • Manisa. Hik- Xecati Çıllcr (Bi'ecik Vali i), dı· Bekir usta: , iu~~a 
fı). ,\!\J \S'\' (j) l\lüdur Yardımcısı). Sıddık Tü. 'u (Yüksek Ziraat l\lühendisı), Bunların arasında i çiler de met Bil Bolu • :ııan •,a, ı:;,at 

1 

Vedat Diclclı (A\ukat - Eski •llasan Beye hasla~ııı ,·er'• •Gıt, kumda o~'lla ari 

11 
R T k merkan ( \\ukat), Re at Türel Refık Daniş ( Avukat). Zıhni bulunmaktadır. Kadın adııy :\lahmut Karakurı İstanbul • Ekonomi 'e Ticaret Bakanı), \·e devam etti. nu azarladıktan sorı ıtacJ 

a~an cşıt an ·ut (lüt.ıy (Avukat), Mehmet t:'rgancıgi' Kutlar (A,·ukat), nr. Niıamet- sa~ı ı be tir Urfa. nauf Dizdar fstanbul, , Recai Güreli (Eski \lu~la Ya- ·Bız de ö~·:c mı dcılı'.; peki ki muhatabına dörıd~ tlPrl, 
Mıl'etvekilı), Ruştıi Koray C\T::· (T • k b" 1 't ı \' t uccar - E kı Bursa Be'edıye 1 tın Oz.giıl (Doktor), Mustafa Sa· ı Hnlk Paı tisi tarafından i- BnJıır Er•O\.' j,tanbul, Tevfık ıı~i), Selamı Sanan (Avu ·at). giınah ızc en gı lı c p:ır ı- •Sen adam oııııı> , ~ı 
liye Bakan ığı Tetkik Heyeti es· 8 k " ~ · b d d d.k " ' ki başkanı). Cafer Tüzel (.\\".!- aş ·anı). rı (Avukat). l\lazlum Sayın (Çüt kı ~erden aday gö•terrlenler Sağlam İsıanbul. Reşat Tar. iUu!) (3l sıyle bera er onu a e\.r ı . kadaş!• dedi. Senirı t dıJJ 

Ç.\~.\KK,\l.C (8) çi , e Tuecaı ). 3unlm·dıl': ı met Inonu Anka- du hmir, su:e•·man Gum.·u· ı Fcrıt Danışman (.\ vukııt Bu boy!edir arkadaş. l\li'letın li•·e yuh olsun. sır ar ınd 
kat - !ılalı) e Bakanlığı eski baş .... , i k J • ki o d T~ · d k d ı I' ' d hukuk milşaurı). Dr. Faik Yar. ., ur A ·soy CA \•ukal), Ekrem GIRESU:\' <8l ra • )lalat) a. Kasım Gülek Kütahya. Ahmet Zı) a Bur- E~ki öğretmen). Ze · e e ( uc ıra csıne arşı uru maz... ız Od)ak'a bak. Kım 
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cıcı (İstanbul cskı Sağ'ık Mudil- Amaç {Avukat), Burhan Aral Dr. Galip Kenan Zaimoğlu Seyhan - Ankara. Z•hni Beti! dur, doktoı Abdurrahman car - l\Iutcahhıt - C.II.P. ıl Demokrat Partiyi bunun içın sizin partidendir· 

fi) P r . . (Avukat), Dr. Muzaffer Argun (Doktor OperatOr - Sekizinci Sİ\•as - Tokat. Ferit ::\lelen Soyaslan Corunl .. c\rı·f Ilık- başkanı), Ah Haydar Dıkmen başımıza getirdik.... ..ahat, bii"i, tevaı.u: ti 'a<ı 
r • ro . A'ı Kemal Yiğıtoğ:u (B' D j p \' ı ı ·· d b' b k U t · ~ " (Ylıksek Orman 1\Jühcndısi). ıga e\·let Hastahanesi Do- Dene )lıl:et,ekili), Arif Hikmet stanbul • Van, \'edat o·cıe. met Pamukoğlu Giresun, Ke- (Avukat - C.H. • ar o ı çe Ole en ır aş a m 5 crı fcndi'ik; ondaki pard J..a ıl 

ğum \'e Kadın Hııstalıkları Mü- Pamuko~lu (bağımsız> (Gires11n r Di)arbakır - l\lu~la. ~ıhat mal Gençoy Bıılıkesir. ba:ıkanı). Bekir efendi)e scs:endl. de sen nerde? sen P tf;l\ ya 

1smct '1~~R(~. ~~~>P. Ge:ıcl tchassısı), Dr. İzzettın Azaz (Dok Mil 'c\\'eki'i). Te\'tik El:men Erım Ankara - Kocaeli. Ha-1 ~iğde <8> ·Ama bu sefer"• be! Tekel Bakanınıll0 crn 
tor), Muzaffer Önen (Avukat), (Tüccar - Sekizinci Uevre :ilı'- lil Seza Erkut Ankara • Kır- Kö~lu Partisi .\sım Eren mmeklı Kurma~ •Ne olacakmış bu sric""n kafana kavun yedırı ı 

Bakanı). Ka ım Gu ek (C. H. P. Halit Sarıkaya (Ga'atssaray Li· leheki'ı). Sa'iıhattın Gıh-enç (A ehir. 'fe\f k Sırrı Giır Kas- Kö)lu Partisinin adayları A.bay). Prof. Emin IO:rişirgıl İsminın Zıya Yalçın o'du u- kıllanmadın.• 1 J.ıı 
Gene Sekretcrı), Remzi At:ı,u sesi Tarih Öğretmcnı), X::::ııık \•ukat), Mustafa Cengı;: ı.;rkan1 ı ııımonu • fçcl, .\bdurrahman uasında 32 hukukçu, 8 mil· (E:.ki Tekel \C İçişleri Bakanı). nu sonradan öğrcndi.,ım bır ··" fh d"l 
(Genera > Falıh Rıfkı Atay Tan (Avukat). (Ba~bakan'ık l:mumi l\!urak be Nafız Gurman (mustakıl) heııdıs. 14 tuccar. 4 muhar- Rifat Gfiı-so\ (A\ukat, ~ekızincı müşteri mudahale etti. Sa~ •raca 
( Dünya. gazete ı Başjazarı). Sa " · k"' "'' lld. l' t ·1) Ali hl • 
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_k k .,A~Kını (6) Heyeti Mu a\irı). Ru>tiı Pe ,.e· Ka.}:.Crı - l\!an a, .\lı l\luhıt- rır. 12 memur. 18 çiftçi. 6 dcue !'lb e mı ıe \'e ·ı ı • • 4) tır • 

n A)anlıır (E ei( rık ~u se ı Dr. Kemal Bar:a <Serb:!.st mır C'I umgcneral), 'ft?nıd Ozdl· t n Hacı Bekır istanbu • Kas doktor. ı rabrıkaıor. ı miıf- Gurün {Avukat). Ali Koçak (Gut Ertekin (Kars Ağırccza BLşku· Yan < ' 
mfihendı i, Toprak l\lahsul'cri O Doktor, C. ıı. P. 1ı ld:ıre Kur11'u mir Ol ali) e He:sap ıh.ı•anı), jb. tamonu, Şahap Gur'er Edirne tü, 7 milletvcki:ı 1 öğretmen, şehir cskı Be'cdil e Başk:ını), nı), Ibrahım Gok•'r (Şarkışla kıl ; ~a1 
risi Tesı at l\lildürü). Remziye Ba kanı), Ce'al Dor:ı (Emekli rahim Ünal (Eczacı). i tanbul. H•kmct B 1 Bo'u • 1 proCeso"r, ı ıktı•atçı, ı ma- Şefik Soyer <Eski valı), llust'yin cskı Belediye Başkanı), ~;l'catı Ferit Melen CkD0ı· M "~ n 
B t b vg 1 ( \ kııra Kız Lisesi , İlter (eskı· Sl\aS Vah •. kuını y re V:ın mıl etve ·ı ı. '11 ınc a ır :ı 1 / n Albay), Orhan Sami Giı\·enç (.A- GÜ,IÜŞll.\:'liE (fl\ .:\l:ıni a. Esat l\Inhmut Kara- lı•eci vardır. Bunlar ara-ın- Ulusoy (C.11.P. il başkanı, 8 inci k ğ k. l ı r i o f 
Tarih Ö11retmcni) Hıfzı 0 11UZ 1 J y k ,\lba"), <.:inası· J\lorıın fSn :ıs c:.- ·an'ı 1 e, ·ı ge ır e r 

b • 0 vukat, e ki vali), Iu~tafa Işık Necatı Akagfin (Avukı'), b- kurt lstanbul • Urfa. Hasan da üç kadın aday bultınmak- deue ~ığde mıllctvckıl:>. Tarı· J Y a0 -
Bekata (A\ııkat, Muharrir), Fu. kı saıııık l\Iiıdürlı\, ..:c.-ıo Yur dfirü) .Şaban BoP .ı (Tuccar), '.:\tustafa Pekiner CA· rahim Kemal Bayb:.ırJ {De\''et Re :t Tankut Amasya • Klı- tadır. Yasa (.\,ukat). 6 -,/ • hh•t \' C.s• 
nt B(J"relcçı' ( '"ukat Ankara es· dnku' (Eskı· Kocaclı \'•lı·ı· .... '"c \e mutea 1 • an c'' • rnkat, e ki Basın Mahkemesi Re Demir) ofları eski Unhıın tllüdü- Ordu <!I> " " ·"' • d 
ki Be edıye Ba kanı). Emin D:ı- • det Yucer (Petrol Ofıs teknık kanı), Saıt Er ınÇ isi), f;tıwm Yııtçınalp (Eczacı). ru). \lunir ıru,,rcv <:o e CE iri - Otomobı'ci \e Bcnzmci). Ye~ KOC.\ELİ (12) ,\tıf 'lopaloğlu <Oıdu m. · '· Erciş C.H.P. ılçc bBcli 
r.ıroğlu < nkara Birinci Ağır Cr ÇORUIJ C5) İçi;ılerı Bakanı), Şınası Uıdc"cıg \'ard Bezaı (Tuccar - Fabıikn· Pıof. Xihat Erım (Eskı \ekıli - C.H P. fenci ıd:.rt ku- başıniışaviri). ğ 
r.a Mahkeme i e ki rcisı) Pro[ · k · h d Ba,· t r. 1 ekırdağ <6> tü Oktar (Emcklı tU • • · · Hakkı A'iefendioğlu <Samsun lu (Eski Luleburgaı. Karmaka- tor - E'e lrık Mu en ı:.ıı, ı\lu- bakan Yardımcısı - Yenı mu,, rulu il)esıı, zzettın \baog'u , !il• 
Süheyp Nizamı Dcrbil { \nkara k ı ı Ra.•ıt Dram:ıh (Çırtçı), Yus..:f zınci devre \an nı 

r Vn'i l\Iull\'IDI), Fehmi Alpa~lan mı), Dr. Husre\' Polat ( \nksra nıs Tc ınalp (E kı :ıhiderris ,\lu Gazetr.sı Sahip \C Ba~ .• \aZarı), j~. (Tüccar - Gene i\le<' IS lıyı.!:l (S) 
Hukuk Faku te ı Profe örlerin· · · ~ Eri• (Tııccar), Sadi Kı,al: (Avıı- YoLgat {A\'ukat - c. n. P. I' Ba kıını>. lşçı Sigortaları Jlastahıınc~i O· a\ını - Hukukçu-::-- Iktısa_tçı _
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ınall HüştU Ak al (E:skı i\Ia!l"C \C Mcsudı)e Belcdi)e \C t'.ll P. .. J • • D ıı cvo 
den) Cevdet Eren (Na 'ıhıın Ee 'l h f · J J • k ( t • U kat), Turhan Kut { \'Ukat), Şev ''' nı o~an ' • • · Nedım Demire <Ça\e'i lltıkimi), peratörfi), Zeki Tuğ !I (Z.r. at "u arrır), Pro .su~ıt Kema Bakanı - Avukat) , Dr. Fazıl Şc b:ı,.kaııı). Necatı A ·ın • a • m k 1• C '-I p ec 
ıedl ... c Ba kanı Çıftçı·) Pro! ~ı \ k ( k U i · lfı • f h ( .. lk ket '. locaıı (Dokuzuncu tın\ re \ e . ı - c • · t11 • ~ · · · • Ce\det Kocaman (Fat.a Haki. l\luteha· ısı). et ın \ıı ·ara n verslle ı ı rafcttın Blırge {1': ki Gumıü!< \e ~avir), l:.fre A} an •d ·or .. c hr ~ 
hat Erim (Yenı U'us. ı:aıcte<:i mı), Vczır Sunrr ( \vukat) If.\KKı\Rİ en hl\at Faku tc i eskı De.~:ını -. Tekel Bakanı). Hasan Ata! • .ın Kııymı:kamı), Ferda Gill •y t'h15 mıllct\'ekilı), Orhan OztrJI: (:.lııl baskan 'ek :i). Fa.1 b 
Sahi.hı \·e B3 "azarı) JJalı' Sc s k D " f l\t· 1 I b D k K •· ı ki• e mufettı~ı>. 'ukat - C H P. ı · 

J • ' • • • ('ORUl\I <91 Ahmet Ze)dan (Çıftçı). ~e ızıncı eue ...r a " ı' ehe- (Orgenera'). Tah in Betül (Cifl tarı Bın aşı). r. C\ el Oı\ l J ~ \' ı 
tai Erkut < Kır•ehır l\.ti"el\ eki- k 7 ·d ı Tokat (!l) Sek zinci de\Te o . . . . .,,. Şem etıın Alay <To )a SaH'I· 11 ,\ 1,\ Y (8) ılı). . çı), ~ahap Bı'gisu ('rüccar). Ka (Doktor - C.H.P. ıl ı are 1'il· e 
lı). Prof. ~hmet .sı'.kru Esm~ ı), \hmet Hıimıt Çagıl { \'U· Abdu'lah Vehbı Aksoy C \\U" İZl\tm (20) mil Cerrahoğlu (Eczacı), IZ'!ct rulu Ü)CSı), Zekı Kumrulu (.\.1 Zihni Betı: (C.H.P. Genel ek \'ehl) Edıp Boztep 
<Sı!.asaı. Bı gı er Faku tc~ı :ro· kat). Mehmet Durukan (Al:ıcıı kat). Bahri Bahadır CÇıf.c,ı - O.:.man Sabri Adal <Eski İzmır Şıikrü Enez (Tüccar), Dr. Abdul kara A li~e Ceza Bakımı), .\rıf reler ~ardımcı 1 - Dokuzuı.~u \\llkııı). Necati Erd~ 
{esorıcrlnden) İbrahim Imırza· · v ·ı k 'k Uh dc•re Tokat mı·ı et"ckııı· - Eskı dağ eı;ki beledı ... c ba; 
110,,lu (A"ukat C il P İl İda· · il B k k. .. · c ı ·d k 1 •.dalet mu··rcttı·"ı), Fuat Ilahmı kel Hokkaömerog· ll 

· 1 eski Be'ediye Başkanı). Abdul· C. H. P. 11 Ba5kanı), e ım Ce- a'ısı). Şevket Adalan (C. H. P. !ah K<iscoğ'u (Çocuk ııastaiıkla- Onat (Çıftı;i - f, c trı · m en· • • J 1 
ıo • • • • ah Ercan (Avukat. c. II. P. 11 lenk (Atavolu Gazctesı l!a•va- aş anı. es ·ı ı>la ıye \'e Ba· rı illuteh:ı sısı), :-<azmi Oğuz (0 dısi ve 11.P. ı ı arc uru u r: " 

re Kuru·~ l'.}e 1!· Prof. Enver Başkanı), Dr. Mahmut Kafkas zarı), Ali ·ş:hum Dcvrım (Çıft- jındırlık Bakanı). l\fııhittın A· ğuz Sıneması Sahıbı), .!'ıfıi!ıt S:ı- ba,kanı), Muammer Tekin (Tüc Akman (İl fenci meclisi ü~csı - Alpar•lan Kayan • 
Zıya Ka~a CDı \e Ta~ıh Coğraf 1 Olecitozü llUkümet Tabibi). Sil çi - E ki Hatay l\Iil etvcki'ı), lam (1 Hukuku Profesöru - .\ ner (TUccar) Hasan \'azıcı:>"lu car - C 11.P. Ünye ilçe idare Tucc:ır}, Bekir Suphi Aktan jardımeısı). Abdi ~~ 
va Fakü'tc"i ProCesor,erlnden), rurı Özbay (T. Em'fıl\ Kredi Ban ı .\hmet sırrı llocaoğlu (.\,uknt), vukat), naıf Cı'asun (Tuccar).

1 
(Avukat) ' ., kurulu ba5kan1). (Merkez \'alisi - Eskı Tokat ' 3 " ci). lhcan Olgun (f; ndc 

Cema' a 7•lam (Yeni Ulus Gnzc · · .... ·r • k ) • n G llsı>. Vedat Arıkan (C.H P. To· den - Srkizinc: de' ın ı~ . • .; . . .. " : 1-:ası. Takıp ı 'eri 'lıidürii). Sal:ı· ı Hasan ikiz <Çift~·ı - Tuct·ar) •~azı '~ağatay ( \vıı 2l · ı•lııanı· Koo)a (19> ııe < } 
tesı \ azıi lcrı 'Iu.dür~ı ). ıı:1i: j ri Savcı ( \vııkat ), Atıf Se~d:m Ahmet Kahraman (Çıftc;i), !na- ntC'r grış (Arn~at), Arıf ı-;rtuıı· Suat Aba nazır (.\vuka!). Veh Rahmı ,\ı er Oluteııhhıt l·at il idare kuı ulu bıışkanı. ;ı .u· mL!ct\ekılı). n 
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~ettı!l ~~nsu (İ (,ene tllt'c ısı (Xak'ı)atçı ve \IUtcahhıt), Dr. ~et ~luısa'bg u (Çiftçi). ga (Çıflçi ve IklısatçıJ. Odıan bi Bılgın (.\vukatJ. Inet Bırim :\tuhendis), ı\bdı A)la<: (Siınıer· kat), Dr. Faruk \}ıınoğ u ( r~- Zonguldak cıtı 
lı)esı < ıftçı). llac~n . Te.z .< .\:ı- Abrlurrahman Soyaıs'an (hağıın- tçr:ı. (8> Hahıni 1.ıık~c (GazC'tcl'i, Ea y,ı- (Çıttçı), Ra.,Jm Erel (Çıftçi), baıık SclJu!oz Sana)ıı :\lucsse· kat Devlet lla tahanc 1 Ba<ıh ... 
k~ra. E nar Dernek crı. Bırlığı !· ,ız) (Çorum eski Hiiklınıct Ta.
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'1chmet Hamdi tın (Gliln:ır zar>. Sadık 1 cıi (Çıftçı - 1 Gc Jlanın Ergin (Öıcl idare cskı sesı İdare Komltrsı Ü)esı \C kımi. op_eratOr). Ke~a~ı~ttın Fuat B,lgın (A\u1''
1 

kıncı ba kanı), Hu c) ın Cahıt b b' - Ka tamonu Verem Dis- ortaokul l\ludiıriı) )lchnıet A i net Mce ı ı U~~sı ), Bahattın ııo. ıniıclııı !erinden), Talat Kara.}' Muhasebe l\lüdurü), '):ahsin Be· Gençleı· <il t!cncl .me~ • 1 
U) e. I Ca.} maz (Tuc~ar). JJ 

Yalçın <Kar mılleıvck:li)', ~- pan eri R hekımı). lan Çiftd - c. 'ıı. p, :ı.ıut !•· rozoğ'u <E kı iz.mır Deftercları), {Ankara Ac;live Ceza Hakımi ) kır Balta (Ankara Unı\ersite-ısı - C.H.P. l'cşadı)' e 1 çc ıdare Duman <EK 1. Saii ıl> 
lus Ba )ıııarı Mustafa \ eşıl D ı:~I ZI.İ l!l) çe Ra-kanı>. Dr. Yah)a Dermnn· l\lu tafa Kardıçıı ı (Hukuk Dok Oğuz Kart .( \nıkııt), Hasan sınde profe:.lır), Dr 'llazhar Bn· kurulu başkanı), Rıza l uso~ 1 Ba l "kımı). Neenıı 
(C. H P. Çam ıderc 1 çe Ba-ka- Cemi Çal"u"lcr (7.ıraat f'ai;lil cı (Doktor - C. ıı. I'. tllcrkcz toruı, l\'ecip Mırke :imoğ u (lk !({ıçukalpC' 11 (Anıkat). \hmet sa (Göz hastalıklıırı mütcha ı IHacıbektaş eskı Be ~dı)e Baş· <Madcrcı - l\luteahhı 
nı. Ç flçı> te inde Doçent. Sekizinci Devre ı çc Başkanı), 1'c\hk Sırrı Gür tısatçıl, ıııt Od~ak (Ö~f.'tmen onar ( \vukat), Fakıh Öz.fakih sı), Ekrem Orhon (\'Uksek mu· kanı. Çıftçil. Hılml Ozarpat <3 tın ı-:r l\' nç <Yuk•e1' 

\ X'l'\I.Y \ Un Denizli ~lı 'el\cki ı). Osnıa"I Çor (E kı ''ali). Dr. Mahmut 'l'ur - Sckızıneı DcHe lımır .Iıllct <Anıkat). rııkih Özlen <Yuk· hendı - MUtcahhit), 1-'uııt Sır uncu Ordu hak mı ıkm_ı tı{a ctı Demır Ce ık F.ıbrik11 

'Etem Alt\3 (Dı Tabıbi - C. barıo • ıı (Çıflçi). \hmct Demir gut l ın (l>oktor - C. ll. J>, 11 \Ckı ı). Sc~fcttın Qz.gız er (Şo· sek ınühendı, muteahhıl. c.H p men (A\ukat - E:.kı Ada et .Bıı ı mış Huku,çıı), Rc•ıt Onder santralı efı) \hrı'I 
11. P. il Ba~kanı > Hıfzı _Rcrı 1 (Eski Denıı ı Va'i i) l\l"hmct Başkanı), Dr. A ı l\lcnteşoğ u for er Deı ne;:ı lk neı Ba kanı), ıl ba~l:anı ), Dr. l\!chmet ::.onmcz kanı). <C H.P. Erbaa ilçe ıdare kuı ulu CT .ıcc r G~zctecı 
(A\•ukat), Omer Hakkı Gok-") Kami Dirilten { rnkat), Hult• i (Ooktol' - c. il. P. Tar.:ıw ilçe Bkrenı Ozkı ıç lİ çi Sıgortaları <Serbe t doktor). Ha i :-.un"ıır Saın-.un 02> baş!..-Jnı - Tuccar). çer (l\ladeneD. HU5 

(Tuccar). Feyzı. Gürsoy '{Tuc: Ora ' (Anıkat - Sekizinci DC\Te • Ba~kanı) . .Kcma' Pehlıvan (Çıft .Kurumu \onctim Kuru u J çi (A\ukat) Sait Su:.lü (Fm;kli \lfebrure Aksoley (C H.P. gc· Trablon <1:?) 1 C\laren mtihcndısi). l' 
car), 1\1 Tahır haplnn O ukse.k Denizi l\lil'etvekili>. Reşat '•Y· ı çi), Kerim Sami Yund (Orman t)e.:.ı). Şerıf Rcmzt Re~ent (Tııc ~il\'ari ,\İb~\'I). Eni sa~Iıoğlu nel ıdare kurulu U~esı - Sckı-1 Fak Ahmc.t Baru .. tçu (Trab- gın (De\let Şürası (} 
~~üh.en~.ıs - Kara.} ol a;.ı ?nbı- dınlı (Avukat _ Sekizinci Dt,. MuCetti~i ).. caı) Fıtnat Sa'tuğ (Hukukç•ıı - <ıs \c 1.1 i ·Bulma Ku~umu ı;. ! :z.incı deHc Ankara millet\·ekı-ı Z?n m l et\ckılı 'e ç H_ P )1cc- cmeklı), Talat Tan . 
r!~cı Bolge Mudu~u). A ı ı\azım re Deniz'i l\li'letvekıli), Atıf ~o tsP.\R'l'ı\ (:i) ı E\' Kadını). )lu usi Selek (Anı- nıuııı :\lüdiır :\luavini) Hasan A. lı), .\hmet Akal (Ka\'ak Belcdı- lıs grupu ~aşkan \Ckılı). Cc• hendıslerinden), J{ıı tın 
h.oseoğ u <Doktoı.>. lchmet S:ı hoğ'u ( \vukatl, Ekrem T.>k Tah-in .\rgun (,\\lıkat - C kat - llaro Başkanı!· ~e-~t T:ır ı; Taner (Tuecar )Je;sedc::; oto- )e Reisi - C 11.1'. ilçe b3şkanıl, ın:ıl Re• t E)upoğlu (Trabzon (Çırtçi - Ttlccar)~ / h 
raçoğlu (Dcrık Ka}ınaka~ı) .. 1 (Sağ ık Hakanlığı eski mü te a· ıı. P. il Ba kanı), Lokman Ba- du (ba(:ımı;11.) C\Iıllı l~ğıtım e • mobil acente.:ıı), 'Kamuran Tul!- Xurı Bcrköz <Korgcncra Jan' m lleı\'ckılı v~ C.l~ P.c;g~~elz 1• _..,,bCI · at 
Refet Tug:ıv <Doktor - Çırtçı). rı), l\luh 'i Tokal (\la kine :ıı.l- ~aran (Doktor _ Dahi ı:-c )llİ· kl Mu-;tcşarı, Gazı Cğitını ı:nstı man (Çorum \'alı :'llııa' inı), Ta · darma cskı Genci Komutanı), il daı c kurulu u~·es· • a 1. , ·~f Hidrojen bonı 0 

,\ YIHX C!H lıendisi _ Cıflçi). teha~sı,ı), İbıahım Dcmırelli tıısu Oğrctmen'erindrn). T.cbit cettın Yaltırık <Akşehir Beledi· Necati Bora (Bafra Beledı)e ınangıl (1'rabz.on. m llct\eiu J m 
Nedim l\lllı en ( \ vukat .- c. DIY.\ R ll \KIR ı ın (Ooktor), S.ıit Kcik~aı (lı;işleri Yurdog'u (Doktor, 11 Genci .\lec ~ e Reısi ıu~aı) ismet Ya,·ıaeı Başkanı - C il P. ılçe ba kanı), ~c C H I' genci daı·e kunılu tesirleri devanı - O 

ll. P. İ' Ba kanıl. Nccmt'ttın .\k Vedat Dıt'!c i {Avukat - c. Bakan:ığı Scfcrbcrlık '.:'llüdüru - lıs IJ)e.sı), (A\ukat). ' . Husnü Çakır (Eski Jlılli Savıııı- u~e,ı). General N_ııcı \ltug ndı 
ça:ıu (Avukat), Adı Azbszdar H P Gene' idare Kurulu li\e i. Sekııinci De\TC Isparta Mil!etvc K \R. (10) Kutalı)a C8l ma Bakanı), Haşim i can (Eski (Trabzon mıllel\ckılı\11 Saf~~t 
(Çıftçi). Hıcret Canbazoli·u '.: :· eski. Ekonoını \C 'l'ıcarct Baka. ki i). Ha' il Ozkarn (Avukat - Sırrı Ala ay {Kars Mi"etve· Hasan Re~ıt Tankut (Hatay Vali - C.H.P ıl başkanı), Hıza Ba~tımar . (Trabzon mı etve ·ı-
kcri Yazar), Turgut Burgaç(..,.>! nı). Seyfettin Budak (Ziraatçİ), Eğirdır c. JI . p İlçe Başkanı). ki'ı - c. ll. P. Genel İdare millcl\ekilı), Ahmet Bozbay l~ıtan (Avukat - Baro Bıışka· lı). Hamdı Orhon <Trabzon mıl 
s:_ Çalısma l\.lüd_üriıl. Pertev Tahsin Cahit Çubukçu (Diyarba- f~TA!'ıi RUI. (2!l> Kurulu Üyesi). Fc\Zi Aktaş (Çiftçi, c.H P. il ba,kanı ' 'e sc- nı ''c sekizinci devre Samsun leh.ek lı), _Ha.an ~aka <Trabzon 
Borteçene (Çıftçı }. Dr. O-m1ıı kır Gaı.ete i Ba yazan). Ca\lt Şem~cttin Giınallay (Profesor (Kars Mi Ict\ckili), Remzi Çak:r ki?jncı de\Te mil!ct\•ekili), Dr. rnilletvekılı).. D~ Sadı Konuk 1 mı! el\ ckılı. • -~~kı Başbakan1nr 
Dora CDahı'ı~e .Muteha ı ı> Dr Ekın <Eskı Ekonomı Bakanı), _ Erzincan ~lilletvekl ı. ek! (Sarıkamış eski Bcledı~c Başka· Siılejman Günylız (bağımsız) CDokt.or - _Eskı S~ğlık ~a . .-a: dan), Alı Şa~ıı Ağanoğ_Iu (l : 
Hıi nu Gokpınar CScrbe t Uok- Hilmi Gu'doğan (A\ukat>. Fey. Ba bakan _ c. u. P. \'Uksek nı), Ha an Erdogan (Doktor - cişçi Sigortaları Kurumu Umum nı), \ unus Kazım K~nı (l\111.1 F, tanbul T. C Zıraat Bankası mu 
tor). Şevket Arase' (Çıftçı - zi Ka'fagı' (A\'ukat - Çıftçi - Hay i.}et Dt\3nı Başkanı), Dr. Operator), Turgut Go'e (A,·u- Afudilrlüğu Etud \e :\e ri.}at ğitım Vekalctı eskı ilk Uğrctım d~r ~uavınıı. Ahmet Salıh Çe-
Bankacı> . . sekııınci Devre Mil'etvekili) , Ve Tc\•fık sağ am {bağım ız) (Ord. kat) Kemal GU\cn (Sa\cı), Meh muteha:ssısı), lbrahim ıı::tibııg Umum ~!Uduru), Cengız Rahim· ~ı CRız~ as_lı~c hukuk hakım1?• 

R ~l.IKE m <14) ,. fik Pırınççioğ'u (C. H. P. İl Baş Prof. Dr. General - Ünhersite met Hazer (Kaymaka~~· lbra-ı lu (Tficcar). Ra.:ıim Ozka}a (Jla. oğlu (A\'ukat - Sams~n ~skı Om;r Ku~e·n CG~nel Meclı ü-
Emın Ağaoğlu <Çıft.çll, Nıhal kanı _ e ki l\lalıye • tufettişi). eski Profesoriı) , Hilsc~in Cahit hım Us Olakim 1\lua\"l!'ı), Rıza ıı imal~tçısı), Hasan Sılay \.\vu- Sulh Bakımı). Ahmet ~:ıtıtrığhı yes~), ~lı Sarıa ıoğlu <Tüc.car, 

Ataç (A\ukal - C H. P. Banıiır 

1 

Şeı·e! U'uğ (Çiftçi _ Sekiı.inci Yalçın (Kars Milleh.ekilı - rııu Yalçın (Iğdır C: H. P. l'çe Bas- kat), Ahmet Yumurtacı (Ç:ftçi <Tüccar - Havza Beledı'~ Baş. sek~zıncı devre Trabzon mıllet 
ma ilçe Bakanı). Dr. Q,man \y Oeue vli'lch·eki'i). harrir ve l\IUe'iif). ı hıımi San- kanı), Ali Yenıaras CAyukat). ı- J'uccar _ Fabdkalôrı, ı:t- kanı), Cemal Tcka'' (Cabıoğlu) v~kıli): Murat ,Uraz. {Li c ede 
kut (~u:surlukta scrbe~t D~k- J:Di lt:\'E <6) çar (,\\'llkat _ c. 11. P. il idare K \STA~IO~U 110> hem Yuccl (Tuccar). (A\ukal). b!yat. o~retı:ıı;nı \e. Istanbul e:ı 
tor), Hamdı Rasim R ıtun (Tı.ıc· Tahsin Banguoglu <Eski '.\li'li Kurulu Ba kanı), Ferit J\lelcn Adi Acar (Çiltı;ı - C. H. P. ~lalat}a 02> ~e~ han (13) kı mıllı eğıtım ~Udurü). ,.. 
car - Çıftçi), l\lustafa Çakııoğ· 1-~liitim Bakanı - Çıftçı}, Sü- (\'an )lıi 'et\ekı'i - ;\lalıyN:ı). Ara~· ılc:c ba~kıınıı, İsmail Ağa· ismet lnoııu (C.Jl P. G~:ıel Kasım Gülek (C.11.P. Genel Tuıırelı c3 ı . 
lu (Burhanıyerle Ec:zacı'. Ccv- ıc;man Bilgen (Avukat - Çift· Şahap Giır er (Oıgcnerai - Ge- oğlu (Tu~car), Ahmet Bozkurt na~kanı), E.,al Doğan ()fa!.ı~~a Sekretcıi), Dr Nc,'Zat Arman H.ı~ır A~dın (Tuncelı 
det Dcmıray <TUrkdı'ı G::~etesı çı), or. Ccvııt Eke (İstanbul Be- nelkurmay eski İkinci B:ışkanı), (Atabey llkokulu Başoğretme· miltet,ekıli>. M. Xuıı Ocakçıoğ· (Doktor). Alı Başaran (.\\U· \ekılı) ... \rslan Bora 
Sahibı 'e Baş.} azan). ~an~ı D~- tedi~esi Sağlık İş'crı tudür Yar Rauf Dizdar (bağımsız) (Temyiz ni), llald:ı Gcncoğlu (Çorlu Kay ıu Dlalatya millet\ ekili), '.\leh· kat), Kemal Çelik (Avukat - Tan.k _bın?as:sı). Fethı 
yum {Avukat - C. H. P. 11 n .. ş dıf!!cısı) Şahap Giırler {Orgene Mahkeme i Altıncı Hukuk Dal- makamı), Te\'fık Sırrı Giır (Es- met Kartal (.\raıatva millel\•e· Sekızincı devre Se) han mıtlet· (Elazıg lısesı !ransızca 
k~nı), Kem~ Gencol ~b.ağı~sn) ral _ Genelkurmay eski ikinci resi Başkanı), Burhan Fclc.k ki Vıı'ı). Ali '.\luhittin llacıbekır kfü), Ahmet Fıra·t (Çiftçi - vekili), Dr. C'llakbule Dıblaı1 menı). 

·~ mılict· 
(Eski w 
lİlkiı 

öğret-

(lthalfıl \e ıh,.arat tacırıl. • ıv~- Ba kanı), Hiise}in Karadayı (Cumhurıyct Gazetesi '.\luharrı- (Tücrar), Şemi Talay (Dava \'e- ~lutcahhit), Dr. Kamı Kırıko!.!lu (Doktor - Sckizınci devre Se:;· Urfa (8) 
zl Gurer O'uk ek Orm~n ~I~- (Tuccar - İ l Genel Meclisi üye. ri). Ratip Tahir Burak (Ressam ki i - Taşköprü C. il P. İ'çe Dlalatja Devlet Hastahanesi o- han millchekıli), Necatı Eken o~man .\ğan (Çıftçı • turcar 
hendı i - . ırn~eahhıt), F u~t .ho ı), NcJat Köknar (,.\ \Ukat). ' 'e Gaı.eteci). l'ıle'iha Avn~. Sö- Bİışk:ını), Adil Toközlü (Avu- !l>eratöru), Abdullah Ko\ oğlu (Avukat), Dr. Bedrı Görgün ,.e C.H.P il ha.kanı. sekızınci ., 
şar (Emek ı Abay - Manps ı), Et.Azı(; (5) zen Mu~agıl {. luharrır - Oğret kat - Sekizinci Dc\'le Ka taıno (Çiftçi - C.H.P. Kahta ılçe baş (Doktor), Xe\'·ıat Gu,cn (Gaze· de\Te mılletveki i). Atalny .\ 

--
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Şchamettin 1\tadran CA\Ukat). Abdurrahman Danış (Tüccar men), Alı Rıza Türel (A\"Ukat - nu !\lı let\ekı D. Sa!ahattin Tü- kanı), Mehmet fahri Oral (Un tcci), Şeref Karamfirtfioğıu <A- t·an (A\·ukcıt _ sekiz nci devre 
00 

Nejat Sarlıea'ı (Tuccar - M'a _ c. H. p , Karakoı;an İlçe Baş- Eski .\da'et Bakanı - i\Ji 'etler mer (İncbo uda B~tta' N'aklı\·at fabrıkatöru), Hilmi OLbay (Çıft. nıkat), l\lehmet G.e\·ioğlu (Çift m•lletvckı "), ı-·uat Aksoy (A\U • ______ _. 
lık C. H. P 1 çe Ba ~anı). leh· kanı), Ce'fı Dora {Emekli Al- arası Daimi Hakem Divanı Aza- Anbarı Sahibi - Inebol~ C. lf. çı - Besni C II .P. ilçe ha.kanı), çi). Arif Hıkmct Ozbılcn (Yuk· kat), \'asfi Gerger (A\'llkat _ 
met Tırıto.ğlu (Çıftçı - Tucca~ bay). Kemal Zeki Genço ma~ sı _ C:. H. P. Yilksck. Hays;~et P. İ lçe Başkanı), Hilmi Unal (.\ )lehmet Zeki Tulunav (Avukat) sek makine mUhendisı - İtha- sek'zınci deuc milletvekıli). A-
- Balıkesır C H. P ~Ierkez h (l\luharrir _Avukat), Fahri Ka oıvanı Uyesi), Ekrem Ozden (A vukat). Dr. Tevfik Un ala~ (Doktor>'. tat 'ie ihracatçı tliccar), Dr. Ke. 
çe Ba kanı). lsmaıl Hakkı Var· rakaya (Avukat - Sekizinci Dev \'Ukat - C. 11. P. 11 1dare Kuru K,\ \"SERİ <10) .NUvit \'etkın (Avukat - C.H P. mal Satır (C.11.P. il başkanı - ziz Gökkan (Çıftçi), Esat 1\lah-
na'ı (Tficcar). re Mi •etvekili). Hakkı Tal:ıy lu Sekre~er Üyesi), Banir I·:r.oy İbrahim ErgüHn (Avukat), il baskanı). Eski Ulaştırma Bakanı - Dok· ~utS~;;;~u;~~~easğım~~~)ha~~ir~ 

nİJ,ECİK m (Tüm"eneral). (baır.ım.sız) (lstanbul Teks'ı' \'e Hazım Gönen (l::cı:ıeı - C. il. :\lani~a (12) tor), Dr. )lcsut Savcı (Doktor -
.. & • • • ğ' 'e muellif), ~l ıthat Kürkçlıoğlu 

Şemseltın Erdınç (A\Ukat \0e
1 

ı :Rzi~C,\ :'.\' (5) . Örme Sar.avii l ~ileri l:'Jerıı }O P. 11 \e Vrıem'e Sa\aŞ Dcrne 1 Mehmet Adanalı (Çıftçi, !ab· Emekli Binhaşı). (Çıft~·i _ tuccar. Eski lise ede 
c. ll. p B.'eeik J Başkanı) , A· Rauf Bayındır (C, JI. p, il E:ıs nu Başkanı), A tı ~lııhıttın Ha- Başkanı), Abdurrahman :-<afız; rikator), llu C)ln Aykuta (Tile· Siiıt (1) bipt o.ITT"elmenlcıindcn), l'uat 
dil İlerı (Çıftçi), Fuat I<adıoğ'u anı_ Sekızinei De\ıe Erzıne.n cıbekir (Tuctar - Se~ercı), :O.:ıı Glırman (bağımsız.) (Orgeneral tar). llıfıı Oğuı. Bekata (.\ ,ukat CC\'dct A~dın (Çung..ı;> sa\cı- Uluç (Emekli jandarma alba-
(A\ukat - Eki Vali), Fahrı Mil'eh·eki ı). llusnU Ça·ı~krı ru!lah E.at Sumer (B~ı>ı :\J,ı ~c Eskı Gcnc'kurnıay Ba~kanı), muharrırJ, Hikmet Uil (Bagım· , 1), lla)d:ır Ko)uncu (Siirt Sesi yı). 
Semızoğlu O:mek i Alba)·). (Tuccar - Çift~·i), Naci Gür- \e De~ıet Bakanı - İi\lıf.at~ı), Enver Kırkcr (Avukat), Ömer sız (llurrıyet ~aıetcsi nıuharıi· gazetesi sahip \e ba5)azarı), ~c 

Rİ:'\GÔL 13) kan {lnsaat Muhendisl - ;\lııle Hüseyin Kandan (A \'ul:.ıt - c. Koçak <Tuccar), Saıt Koçak {iç 1 ı, avukat). Faruk Çelebı (Çift· cip Şendur ( Çlflçı - ~irvan <.:. • Uşak <1 > 
Sıddık Aydar (Li·e Ôğretme- ahhit). Adil Sağıroğlu {Avıık:ıt ıı. P. t• İdare Kurulu tiye i - İşleri Bakan'ığı Tetkik Kuru:u çi, C.H.f. ıl ba kani), Ibrahim 11.P. ılçe baskanı), Ba)Tam 'l'ar· Alı Rıza Akbıyıkoğlu (Avıı- Soldan uta· ı - 1'~ 

ni), 1\f. Zckı özsoy (Tuccar). 1ıf. _ c. H. p. Merkez İ lçe Bask~- Dıs Politika Muharriri), M~in l'ılüşa'iırı ve eski Valilerden). Ib Emre (iktisatçı, Iı.mir Umumi han <Çıft~·i - Beşırı C.H P. ılçe kal), Adnan Çalıkoğlu (Avu- ~e.:_ ·~~~-. ~ = ~ı~~ai ~ 
Ali Turan (Dava Vekili - C. nı). l\lııstafn Yıldırım (Avukat Ku'ey (Avukat - C. H .. p. Ka· rııhim Öztürk (I·;ski Ortaokul Mıi Mağaıalar l\lfidiırü>. Abdurrah- başkanı). kat), Rıza Salıcı (Fabrikatör, a - A ı: atma. ,., 1 
H. p. Kığı j çe Ba kanı). _ Ha km Se i Gaıete i Sahibi dıkoy İlçe Başkanı - 1stanbu1 dlırü), Xuh Mehmet Sağ'am man Nafız Giırman (Bağıın~ız> Sinop (6l Uşak eskı bcledıye başkanı). Yukam1au nşatıra: 1 1 

, niTLi 12> \C Yazıi leri 1\lfidUrıi). Barosu İdare He~eU fızası), Rı- (Tuccar - İktı atçı), Dr Sami (Orgeneral. eski Genelkurmay Scn·er somuncuoğlu (~ınop mı! 1 Arnı Ural <Zıraat muhcndıs· _ 118 2 - Yeşil. nı. 3 6 
Sabri Mentc <Ankara Sa\CI Er.zum. i\I 02) Cat Onat {Ça!ısma Bakanı Araş- Turan (Maraş Doğume,·ı :\is:ı· Ba kanı), Şe\kct Raşit Hatıboğ. ı lehckilil. llıışim Tarı CTuccar- Eşme cskı bcled'yc başkanı). haıe. 5 

- Ga aıaın~- ı 
Yardımcısı), Nurı Oto (Doktor). Dr. S:ı ım Cimıl ı (Dok~or), tırma Kurulu Üyesi -Teftiş He i.}c l\lutehassısı), Mustafa Tü- ıu (Profesor, eski Zıraat Baka· c.H.P. il başkanı), Dr Muhit -
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- çıı. kum ıl 'rt 

noı.t: (8) o .. man Çı'ingiroğlu (Tüccar), Ce )·eti e:ıki başkanı). Esat Mah- tünciı (Tuccar). nı), Re İt Reşat Kayalı (Avu· Tümerkan (SinO!> millctvckilı). vu" KLEME BOCALTMA YAPTIRIL'V rı 
Hasan Tahsin Arsal (Savcı), vat Dursunoğlu (C. H. P. Genel mut Karakurt (bağımsız> (Ye- KIRKLARELİ (5) kat), Hilmi Oztarhan < 'luksek Nuri Sertoğlu (Sınop mıllet•·e- ./ ~ .. , k 

Sait Saltana (Eczacı - Ankara İdare Kurulu üyesi - Sekizinci nbabah Gazetesi Muharriri - Zühtü Akın (Çiftçi), Abdur- ı.iraat mUhendısl, çiftçi), Süre)- kili). Vehbi Da)ıbaş (Bo;>nbat /gi 
Sakarya Eczahane i sahıbi), A· Devre Erzurum Milletvekim. Ab ~Iücllif - Galatasaray Lisesi E- rahman Altuğ (Avukat), Gülte- ya Petekkaya (Avukat). Feyzul· .c.H.P. i'çe bı l kanı), :)erafet- Toprak Mahsulleri Of isi Konya 80 n'] 
1i Rıza Tekemen <Emekli Albay dülkadir Erener (Kocaeli Haıi- debiyat Öj!rctmeni), Ali Fuat 'Er kin Arda CÖzdilek Gazetesi Sa- lah Uslu (Avukat, Tcmyiı )lah tın Ayhan (Askeri lıse nıotemıı Müdür/üg"ünden -
_ c. H P. tı Ba,kanı). Hıkmet ne Aı;ukatı), Şakir fbrahimha~. den (Orgeneral - Harp Akade: hibi), Kemal Bora (Adalet Ra· keme:.ı eski rapoıtörü). tık öğretmenlığlnden mlistafi). ıt 
Bil (bağımsız) {Hlırri)et G.z~· kıoğlu (.\k ııray Hukuk Hikimı- mi i eski komutanı - Askerı kanlığı Başmfifcttişi), Atıf Odül :\faı aş (7) Sİ\ as <14> 1 - Mersin anb:ınmıza gelecek veya buradan dı ı r 
tesi :ı.ıııhıırriri \e A,·ukat), Ab· Sekizinci De\Te Erzurum :'ltıllet- Yargıtay eski baı;kanı). Mıha! (,\\ukat). Dr. Kemali Ba)azıt CC.11 P. Şem ettin GUnaltay (Erzın· h:ıllNe se\•kcdıleeek of·sımize aıt hububat, baklıY~\etl • t 
di Özklik {Yüksek 'l.ıraat i\lıi· \'ekı'i), Cevat llıcalı ('l'iırcar). Kayaoğlu <Avukat - Eski An· KIRŞEHİR (5) genci ıdare kuıulu iı)esi, e:ıkı can mil1el\ekili, pıofcsör, cskı maddelerin b r yıl muddetle yiıkle:-ııe • boşaltma ıS l l' 

hendisı). Salıh Nurı Tuzcl (Alill· Vehbi Kocagliney <Tümgenera' kan :\li!Jel\ekılı - Rum Cema- l !alil Sezai Er'kut <Kırşehır ı:iağlık Hakanı), Sadettın Erten Başbakanı. Zıhni Delil (Tokat eksıltmeye çıkarılmı tır U ':illa 
kat), lbrahim.Karaçayır (Çıftçi}, - Sekiz.inci Devre Erzurum Mıl ati Balıklı Hastahanesi )l ~ıtc,•el ?ılılletvckili. C. H P. Gene' Ida (Hacı Ila!ıl oğullarından) · (Tun mılletvckili, C.JI.P. genci sckıc· 2 - Eksiltme 2:.4 954 tarihine rastlayan sa'ı ~{lll ~ h 
Abdülfiz.lz Etısoy (Toprak Mah· ıetvekili), Hikmet S. KUmbetıl- li He~eli Üyes~), Fethi Inal~ re Kurulu Üyesi), Sahir Kurut:u çcli C. '.\luddeıumumisı), Dr. ter idare yardımcısı), Fahrı ·~~- 15 00 de :ııers n şube mUdiırliiğu binasında ıesekkiil rıdl 
sulleri Ofısi İstanbul Bö!gesi Zat oğlu (İçiş' eri Bakanlığı Hı.;kuk (Emnıyet eski Iki~ci Şube Mil· oğlu (C. JI. P: Genel İdare Ku- Halıl Güriin (Pıofesor, Kabil Tıp ~ay (i\lllli Eğitim Bakanlığı ilk hususi ~omisyon cinunde yapılacaktır. 111 r 

1 

İ§lcri Müdüru)· Müşaviri - Eski Vali}, Canip dürü - Şoför). Alı Rızıı ~n {Sc rulu Üyesi - Sekizinci Devre Fakültesi eski pro!esorlerinden), Öğretim şube mi•dürfi), Rüşfü 3 - Istekli kımselcrin 8000 lıra geçici teminatlıı,1'1e 
ntrnDCR C4) Mficeldili (Zlraatçi). Hi1mi Nal· kizinci Devre İstanbul Mıt:ctve- l\hl et:vekili - Avukat), Kılıç ~lUştak Ketizmen (Avukat - Baykal CSıvas eski A lhe Hukul{ s itme saatinden bir saat önceye' kadar ofis veznesırı 

Ahmet çınar {bağımsız) <Yük disi). Edip Tokaln (Emekli Al- kili - Makine ve Elektrik Tek- Sorgucu (Tüccar). C H. P. İl t- Elbistan C.H P. ilçe başkanı). ~ı. Hakimi), Rahmi Çeltek'i {Tuc· maları ve a'acal:arı makbuzlarıyle komis}ona 
ek Muhendb). \hmet Çağıı~ay bay). ~urettin Zoroğ'u (Yük- nis~eni), Fehmi. Atanç (Avukat dare Kuru'u Üyc:.İ), Kasım Tuğ Emin Soysal (Seklzin<'i de\TC car - Tıcaret \'e Sana~i Odası !Azımdır. 

(Yuksek orman M ıhendı ı). Jb. ~ek 'Muhendis - T. C. D. n. Y. - c. H. P. 1ı ldare Kuru'u ü· ru (Kaman Çıftçıler Cemiyeti mebusu ve Yeni Karagöz gaıctf'. ~ •· "nl). :\ıiı.het Çubukçu (D;ş 4 - Bu 
tabım Hakkı Erdo an {Eski Ha İnşaat Daire i Ba kanı) . .}esi), Kemal Çilingiroğlu (İktı Ba kanı), Suleyman Türkmenoğ si sahip ve başyaıarn Mehmet 'lktoru. C.H.P. il başkanı) ~ıur karşılığır.da 
kim), Dr. HUscyın Otan (Serbe .. t ESKİŞEiltR <";) satçı - C. R P. Eminönü İ'çe lu <Toprak Mahsulleri Ofisi Mu Şirman (Tüccal' - C.H.P. ıı 1 aza Davutoğlu (Çıftçi), Hı:~:ın dürlükler.,,·le 
Doktor ve C.H.P. İl Başkanı). Nurettin Artam (Yeni Ulw Başkanı), F erdi Sekban (Şoför hafaza KontrolörU) . ba~kanı), Abdullah Ya}cıoğlu Değer (Doktor), Hamdi Yılmaı 
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u 
t (P.a51 1 lnculc) 1 T k" • 
e bir saldırıcı mr.,J!l ı uı oenın mutlak ı;urrtte ha 
cak, Garıl medeni) etil ı n~ C: n ı lcmsil eden tok gozlıı hir ı;i· 
kuraını alak j" 1 c :ı 1 asetl \'ardır. İ&hirllğine glriqi 
d ~ . , rr ım ne t rz. lmh I< 1 v • 

l'bl •tıie eleği in 1 . om u ıırımı1dan miiştc· 
t rba karı:ı 11\"nlığııı; ' ı aım:ı tf'k {:a)c u nına frıl:ıkiiı lık ı • 

ıı ~lığını nı11Jıafa1.a r.dc;~kw:ı:ı· t~me~. hakkını krndlmizdc riiıii. 
• - Ganı i lh !arının l\Jo k~f r ır.. ııgo lav d tıanmızılıın bu 

ı un temsıl r.ttigi nıJıİa lıiı;lıır ıııa~ a~ı:ı ~~kl~\'f'cf'lHmiz iki sr.y 
ları ;)oktur. liunlar lo kof ~:~ ır.i Bırınrı i, Trhe te hnk

ıanında kıı~nl\amın.lar < a da laha ıle bir an f'Hel lılr 
rlrni rllıı m;ıfolmu la~dı~ rp :nln5!"n'ı. \ıtnnak H itaha'\I 
zr!i surl'tle i lıktıil lİ!ilkt. o· ; n~rsı hıılınc 'o 1'1o kou'nın 
'\ ııgo ıa, hr ıark 'ı < e ri altına duı.ml'kten kurtar· 
hlann~ "t ' 11 .arp mıık ... 

" ııı soru unun dog 
nu i~hnt elnıi'<ler \C h ,: lkınri i ~rna,-utlıık toprakla· 

> }k mr\ kiınılc bulun ın mr' rında 'u nsla\ ıı"nın, Yunan is. 
P etırr lı;in orta\a rantı h~ tan'ın 'e iıatya'nın goıu olma· 
ıı: ak ko) mu tardır. lrllenhrt dığını illn 'e laahhut cılerek 

ına olan bıı h11nırtırrl hh· Amnuthıgu loskola l'Saretin· 
lıı r: Çl'ko lo\akHı, 1 rlıl hn, den kurlann:ıı:a çalı :ın ı\rnaqıt 
garı<;tan, Arna\ ulluk ı· u~nsr.' crlrrın uzifrsinl kola' 
11 . , .omıın 1 t . • 

acarı tan , ı:aıkan mrm n ırmak \C l arın ki mu takil 
3• ti rt alnı l ol dan yuı nmck rn.a\'lttlıı~'un B;ılkan Paktın-

• ~ arını ıınıın lılriııılr ınııtla. ılııkı yrı lnı orık tulnıak ... Arna· 
ııt r! arnl<lıır, Yugo,lana'nın nıtlıık'un ls1iklı'lli hakkındaki 
er ındrn ornck , e cc nret a· \tin, hl'' annamrslnin hu f>l'l"('I· 
Ot! ıkıardır. le tanıamlıınma_~ Balkırnlarda 

marcra l'mr.Urrinln tıı~fh esine 
'• hımırun artmn"Sına :)O\ ntar. 

'l\Taı r al Tifo llr 'ıırılarnk 
Ankara nıulfıkatı. ı;1ıtlııın kuV\ et. 
lrnmrslne dor,nı mııhinı hir a· 
dınıdır. Sr.ri halindr. ,\ııkarıı'dn 
dc\nm rılrn Jrnnıımııılarda de· 
·i~mr' en hir lırdrf 'ıırdır J\i n 
da h•ılı:rnıil.de ""' hııtun diım a. 
da hıttur \'e ls'likr:ırın :ırtmn.,1 
'c saldınrının hc"ledir.i umltle
rin lnnhııasıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

SEÇiMLERiN ARiFESiNDE BURSA 
~~~~~- ... -............ -
Yen·şehir'de 
.Er~ öz 

. 
lnönü'nün D. 

rb 
• li «C.H. 

Konuşması _ n et ıeli» ı 
va var J<"d rnen n muha ar:ıı.ın. 
da Şukril Paşa i'r berabrr m~h· 
wı- kalan. llmııml Harpte 

<Bnşı ı ncld') <Bası ı lımde) 

~undadır. Vatandaş arın her ış
te rsıt muamel!.' gormesı11i ı tı· o'duğu bir cunde C.H.P. nin bu 
l oruz Bunu kat'I o arak tedn~i ko) !erden ~elenlrrdcn baı.ılari
edrrrl!ız. Turlu n an, tlırlıi r. le p;ırtının Teklrdag ada) !arın· 
kı ler'r P rtizan ıdareslnrlerı b!ı dan dordlt Ye Kırkla re ili ada)· 
ı.ı 1$1!'rdeıı lstıfade etmckt 0 'e larındaıı .ı-\lı CeylAn konuştu. A· 
qızıfcııi olmavan i•'ere kH'" ~- ı Jı Çakır seçimlere temastan ıi· 
makt:ıdır. ?.lem ekette boylc hır, l.adc hakkında Trkırclaı.t \'ilAyc
hast ık 'ardır. Bıın,ın içın ul! tınce !Uı.ıımu muhakeme kararı 
r .. şrnak J~ıınıdır. n.r •ıya~i k • ı \cıılrn bir lOlsuzluk idrliası do
naat a)'ı ı ıfından dl• ~yı c<it mu layısiyle ll;ıyıabolulıı\ara karşı 
amel~ gormryrn vatandaşa, :ıalt bir nr\l müdafıınsını yaptı. A· 
~· .01an demokrasi reiiminin ge- ı da) lar rla umumiyetle söze dai· 
tırı mc ine bli) ilk ehcmmıye• ve ma rnııtcdıl ba }adılar. Fakat 
r voruı. C. H P. iktidara gele 1 sonraları iktidarın yuptıklıııını 
cek. Ve ;ôr!.'C<'ksiniz, ~cldiği belirtmekten 7.i)ade Halk Par· 
giln biitun C. H. P. 'i C't"e Demol< tisinın tenkidlerine karşı parti· 
r:ıt arı lncıltmeyeceksiniz na~;- lcrıni savunarak 2 ta' ısta O\' 

h;ıtını \erccr!Zim Demokratik ları D P Ye Yermenın mılli bir 
t. ı rejım ge'işme•i, ~ah ıs erıni· borç oldıı:unu •ö) lcdl1er. Bu a 
rtıdır Arkadaş'arırı, seçim n rada Bahar ki muhalefet n D P. 

hıızur içinde 'e Sil"tn hayatı ı. pahalıl·k iddıa•arını &oyle ce
ÇE r. ındr yapılmasını arıulu) O· rnplandırdı: 

rum Zehır i \'e insafsız pro;ıa- •- Yumurta pahalı, ıspanak 
~anda havasından müncııPh o· pahalı, obn pahalı dı orlar. 
larak seçim yapılması menıle· Pahalılık ursa gunah hızım, ka· 
ketımiz icin pek kr) metli bir ha. bul. Fakat biz 3·5 ki~l.1 mılyo· 
arı olacaktır. Bunu yapmaya ncr etme' i drğıl, memleketin 
mııcburuı. Çıinkıı clbır'iği e~as. ) ıızdc sek enini tcıkll eden kö} 
tır. 1Jen 1ıı sulh cı'mamı~tır. 'lıl- lıı \'alanrlaşları du~lınli}oruz,,, 
'rt'er ikiye ııvrılınıştır. Araba Adaylardan l\lalkara B<'lediyc 
su'h olacak mı? nir harp p3tlak Başkanı l\lchmct Gilrtaıı da, da
\l'recck mi" enılişesi lçcrisinde ha 1iyade Halit Partisine hürnm
clır'rr. l\lı'letıer kuwct'i \'e dl- la ıOnlar bu milletin sırtına bir 
ra) etli 'azifesini bi'en insan'ar- krne gıbi yapışıp davul gibi şiş· 
la ldnre r.dılmcyr. ı:ayret edıJı. mrk ıstivenlcrdır• dedi. Diğer 
vor Bir h~dıre patladı~ ıamıın ada\lardnn Fethi Mahramlı ııDiz 
herkes kendıne ,ı;ure. kudretinin hu partıyc, 'atana ve millete 
icabını H'rine sctircccktir. hizmet etmek itin girdik- re A-

bi kullandığrmıı kalıp nırsele- t hklım kılalar•nd:ı a;kcrllk e
.sidir. CHP. 11ertan ka'ıbı- ise den lhi•r~·n Ş h n A'ias kö 
biı melek kalıbı)ıı. Halkçılar bu \lınde nemnkraıların çok oMıı· 
milletin hamurunu ekışıttıkten ~unu. fııkat Halkç•I rla prk iyi 

sonra fırına attılar. Hıı hamuru ~eç nclıklcr;nı anlattı ve parti 
tam kıvamında fırına atlık. Fa· \lız!.ınden kaH;:ıya tulu~an köy. 
kat muhalefet de Jb.ım. Tuzsuz ı 'rri \ e d ğer tatandasları a· 
ekmek olmaz. Ağzınızın tarlı' le \"ıpladı. 
ekmek yemek isli~orsanız hanıu· rartıcilık "' ılııı;tluk 
run tuzunu fazla kaçırmayın Yrnısrhırdr p~rıı ha~ atı tok 
YAni aranıza fcrıla nıuhalrfct ranlı b'r halrledıı·. Bunun tlı 
sokmayın Halk :rartı~inc hizını ha<lıca <ebebi n P ilce rel~ 
Hayrabolu' da, Tekirdat!ında ha· rlııktor ,\hm et gs,,i le r. H. T' 
yat hakkı yok, hiı onları lokum reı.i Burhanettın Frsbz'iln hara. 
gibi yeriı. Köylü \atandaş horç rrtli miicade:e adam arı olma· 
tan kurtuluncaya kadar buğdayı sıdır 
30 kuruştan almağa de\•am edr· Doktor Ahmet D. P. n n Ye· 
crğ z. Dlinya piyasası 12 14 ku- 1 ni•clıırıirkı lk kurucusudur 
ruş ara~ındadır. 1-lilkı'.ınırt de dı· ı C 1-1 P nın h:ı•kı dlwrl11de 
şarıva bu fiatla satmalctarlır. tiirlil ttırllı tıkubeılrre ut:ra•ıl 
K<i) lü vatanda§ın ka kınmıı~ı i· j mı11 fakat hu 'ıiıen mucadcle 
çin aradaki farkı başka ) erden şr,·ki kırılmamış, aks ne ola-. 
kapatara~ıı. 

Merzifon, Bursa, Ayvahk ve Konya' da 
parti toplant ı ları 

Buglln Tilrk halkının bir çok 
ihtiyacını dışardan alıvoruz Fa 
kat hır kaç sene sonra bunları 
krndimlz ~ aptı~ımız 7.aman uruz 
Jıık da bnşlıyııcııklır Halk Par· 
tilller eski sırt anlıklıırını ort· 
mC'k !cin ku'lu pıısııınn btı~tlndU. <Başı 1 ınrıdf'> tıılmu11 bir nbıt varsa bunları 
lcr. Bil~ilk ' l'Urk nıillctınln Ee mtıddın Petek hugun basına b r getıısınler. fımdı ımza edece· 
lfimrtl naınıııa ıu Halk l'aı1kii aı;ıklamada bulıınmu5tıır. liusa- l:ım• drml~tır. Bolu"ba~ının bu 
kuzusunu 2 Mayısta kurban ede· meddın Petek bu açıklamasında snzlerl ı:u'ıhme'cre s,.brp olm ış 
ıım.• cn.P. den feragat edenler me:ya- ve ha'kın arasından aAdalet mr· 

Halk Partililrr hrnllz açık ha· nında benim de ismim ıikrf'dil· kanlıma~iy'e a'a\ etm!', buna 
\'a toplantılarına bRşlamadı':ır, mektedır. HenUz partımın yUk· hakkın 3oktun dı)c bağıranlar 
fakat bir haftadanbrri T<'kirda· sek kademeierınden fcraı:at et. olmuştur. 
j!ı ''ilfıvellncle ve allı ada' ın da mck'iğım hususunda şahsıma bır Ualıkeslr'ıle 
istirakiyle toplu dola~malar ya· teblıgat ~apı madığı gibi, fl'ra· B;ılıkc ır 11 (Hu u i) - C JI 

D. Partideki 
Faaliyet 

!der-

A. E. Y. 

(Bn~ı l inride) 
şeklını a1 mış ::ıb dır. DJnkU fa. 
.alı~ et ec-"r• n ç uk.t'erıne 
kadar de\am etm tır Bu.ı:un de 
kc ıf bır çalı ma ıç nde gı:çmış
tır Bu m al scc ııın gec saat· 
le ınr kadar sıırmustur 

L te er uı rındc ~apılan rö· 
tu-ı rla ) uzdc ~ ırmıler lıstesi 
gız. ı tu tu maktadır. Lıste etrafın 
da muht lı{ tahmınkr ! ıırutuı. 

ekt ı c de, bunun hakıki ma· 
hl\f' ı, anc k ı te ~ aı n Srcım 
Kuru una \ ı ıp ılaıı edıldıkten 
sonra be ı olacaktır. 

Biz. diin) a lı;cri inde tehlike- 1i Cc)llın da· .ıoso de bu mit· 
lrr ortasında bu'ıınmakta) ıt. ktc illet dhcnler tckrar millet 
Km-vrt i olup, evl'c!A ''C omuı bııwruna çıkıl orlnr• dedi. 
omuza \atanımııı mlidafaıı mec. Son olıırak konu~an Tcktrda~ 
buriyctinclryiı. Siyasi kanaatleri millct\'ekili ve TeklrdaJ:ı adayı 
mlz 'üzünden hiç bir sebep ve doktor Zeki Eratnnıan uzunca 
suretle kardeşliğimizi ve dostlu- hitabesinde ezcümle eunları söy 

pıp zr.minl yokluyor ve hazırla. gat nbclinde bulunmak da hıç P. ıl ba kanı uukat Samı Du
nt) orlar. Tckirda ı D P adıw aklımdan geçmrmektcdlr.• yııın'un ıfadr ınc .cort-, B lıkr ır 
)arının blızat Demokratlar ar3· J),ğer taraftan, D. l'. aday ) ok mı il eh ckıl erındcn E at Budak
ı;ında çc~itli mlinnk:ı alan ~cbcp Janıa ında kazanmış olan avııkııt o,flu rnerkcuı ba lı K baktı ko· 
o'masına mu'kahll Halkcıl:ırın a· ~me~ Dund~r Başar •. ~ımanya· I ~tinde b r kah\ede ktl\lulcre hı· 
dayları gerek kendi partilileri )a ı:ıtmek ilzcrc iımırdrn ay. tnben demısllr ki: oC il P. ~e bu Trabıon'd 
gr.reksc n P. cevrcleri tarafın· rılm.ış ~ı.an _<l~ktor SnlA~add11n köyden rey çıkmayacak. Şa)et 
dan be~enilmektcrlir. Di~er bir Akçıçek ın HkAiet etmc~ı do a· çıkarsa kov ll ıcın l\'I olmaz Hem Tr bzon 11 (Kemal A) dar bil 
husus da, ltöyHiniin bir kısnırr.ın yısil le aday liste.sine gıremh c· Halk Partılılerl de konuflurma- dım or - Trabzon da runun 

cı- Naııkörlilk etmr.melt Jl· r~ini kime vcrcce~iııi ihsııo; I c·egi ileri sürulerck Seçtm kııı u· ) ın.. en h ra elit me\7.UU henuı bel· 
zını. Senelerce l:ıu memlekete etmemesinden her iki partinin luna mürac~at edl mıstir. ŞıkA. Ba•k·n Sami DuP•m bu h,ı· lı o ma)an D P. aday lıstesıdır. 

1 ·et C il P ııter " pmıslardır v " "' Yarın ııstcnın D mokrat Parti 

~umuzıı boz.ıcak hallerde bulun. ledi: 
mamnlıvız. Bıınun hiitiin mcm· 
Iekete hitap ediyoruz. Bc'ki .s~
çim çatışmalarımızdan biraz ı.or 
çıkacağız. fakat dost ı;ıkacağız. 
'l\trmlekette ı::briiyorıız ki. batı 
Uırlzlere uğramaktayız. JTa'bukl 
bas'ıca ka~dımıı. gördiiğlimUz 
haksıı muame1c'eri bir an ewel 
unutmaktır. Bunun yalnız par
timize mrnsup olanlara değ:ı. 
muhaliflerimize de söy!Uyoru:ıı . 
Geçen hldl11eleri unuhra!... Istr.< 
halin e1birliğlytc kurıı'ması için 
calışmak mecburiyetindeyiz. Gci. 
rliyorsunuz, sıhhatim ve neş'em 
Yerindrdir. Slı, benim kuvveti
mi ve &evkimi arttırdın•z. Mdi-
enin önemini benlmsamiıs o a· 

rak bundan sonra daha da iyi 
ı;alışacağım.• 

Bundan sonra Nihat Erlın. İs 
mail Riiştü Aksal \'P. Fatıl Şe· 
rafettln Diırge birer konıışma ya 
parıık mitinge ı;on vermiştir. 

İnönil, geceyi burada geçirdik 
ten sonra otomobille fstanbula 
müte\'ecrihen harP.ket etmi$tir .. 
ismet İnönil öğleden sonra İs
tanbulda olacaktır. 

Beyannamesi 
<Bası 1 incide) b~hra~ının izalesi yolları kısaca 

mi!letinln partimize gösterdili gostenlmış ve Türk mıııetinin 
b:ı}lik sevgı \•e itimada lftyık o· ıttılaına arzedilecektir. 
tacak şeki!<le Ustun bir durum l 4 - Memleketin iktisadi id • 
~rzetmektedır. Partinin seçim rl. shasl, kOltürel aianlard~ m~ 

eoyannamesi de hazırlanmış bu· asır medeni) et se\ besine ulaş: 
lunmakt dır. Umumi eosasları da ması için pl!n, programlı cılır 
ıu ıekl de hulAsa edilebilır: matara bir an e\'\'el baılanmnsı 

1 - Parti programımıı.ın bir, \'e iş başına ielecek hllkOmetle
ikl, Uc ve durdlincil bolilmlerin. rin pi n. programlı calıımaları 
de ~er. alan rejim dAvası kuv· ele almalın fı;ln mUtehusıslar
\Cllı hır şcki'dc halk efkfmna la bUtun demokrat meselelerde 
arzedl mektedır. oldu~u ()zere bir plAn, pros:ram 

2 - Memleketin . 1 \'Ücuda ıetlrmeleri, maddi ve 
:undıığu reJ'lm b hıc nde bu· m•nevt kalkınmamızın· yeg!ne 

u ranının an. . . 
cak pro"ramımııda Yer alan "e yolu olduğu belırtılerek bu hu· 
mUdafaası yapılan dcmokrati\t susta beyannameye vuzuh veril· 
Anayasanın ted\in edilmesi llr> mlştir. 
mUmktln olacağını '<e hrr dert 
'e dftvanın Anayasa tldıli ile 
mlimkUn bulunacatına kanı bu
lundu~umuz için teferruata yer 
~cr!lmemıştir, 

3 - femleketln hallhaıırda· 
ki ve buıiinkll vaziyetlere göre. 
istikbaldeki e'komonik ve ticarl 

Beş milyon niisha basılacak o. 
lan secim beyannamemiz. aday
larımız ifbi Tilrk mıiletl ura· 
fından hiç filphesiz bPlliırısenc

cektir. Beyannamenin )·arından 
11onra nesredi1eceğini ummakta. 
Ytt.> 

C H.P. de hizmet etti. Biı bu eıırlişelenme idlr. lll:lO seç mlc· l ı · · · ,a · susta •arın secim kuruluna ,e • • d ~ • ı ı \ mas• n'da ' gcnrl nıerkrzı tarafından ıırın 
.mcnıleketi on~ardan blisblitlin rlnde reyının cbcrın an amıs • ' Cumhurı"et Savcılığına ı:Preklı · ı Amasva 11 (Tel fonla) • cdılnı ı be leıımeklPd.r. TAbır 
bomboş teslim almadık. Ancak olan kö)IU bu ku\-vetini llt ılık- ' e müracaatın "apılaca ını so~ le· 
bizim mu,·n!Iakı)ellmızin sebe- ıe kullanaca~a bcnzl)or .Mcrufon Genç Demokratlar kon mıstı'r. " c.ı c dem rbıl r k Trnbzon şu ·=----------------------·--- gresi bUi:lİn 5000 kisinin huı.u· anda b r rı; m hc~rcanı ~erıne 

1 1 D P t kil 
A t rlylc yapılmıştır. nu Yeslle ile Dığer taraftan Smdm~ı·nın b r ad v : te ı tıc:vccanı ~a~a-ee ' e e eş. a Amasya'da Demokratlar seçim Kocabcy koyun<lrn 30 ~aş•arında maktadır. Tcşkı tın her kade· 

- kampanyasını açmış oldular. ı-·atma adında C.ll P. lı hır ka- mr ınde olduğu kadar kar$ı par 

hır• t h • l t Samsun, Bafra, Çar~amba, Ka· dın geçen hafta ~ehrimiztlckl tıde \e tarar ız ar arasında da a ınu yap vak, Havu, Taşova, Osmancık. Demokrat Parti mıtıngine katı konu.ulan mevzu budur. 
ıunmaktadır. • •"kımiı Jıacıkoy ve Amas~a'dan lan I>rmokrat !'artılı koca ını aTrabıon aday lı tesınde aca· 

<naşı 1 tncide) 
dise, Mer in ve çevresinde tUrlll 
tepkilere yol açmış \'O neticede 
Demokrat Partinin nilfuılu şah 
s'yellerlnden 42 kişi partiden ıs 1 
tifa cderrk ·Müstakilleri Destek 
eme Cemiyeti• adiyle bör teşek 
kül 'ücuda getirmişti. Bu tesek 
kiil. o ıamaııdanberi D. P. nin 
hftkim bulunduğu böltelerde 
devamlı bir propaganda kam· 
panyası açmı~ ve b'r miktar 
da taraftar toplamıştır. İçelde 
C. H. P. ye karşı ötcdcnbcri ils 
tiin durumda o!nn Demokrat 
Parti. keneli bDnyesinde beliren 
bu çatlaklaT dolayıslyle hayli 
sarsılmış çörünmektcdir. Böy
le bir tecczzinin, müstnkillere 
faydalı olmaktan 7.iyadc Halk 
Partisini tak~ iyf'ye yaradığı an 
la~ılmaktadır. Çiinkil müstakil 
namı altında secim'!.'re katıla· 
cak olan bu grup, Halk Parti
sinin kauınaca~ı oy miktarını 
belki arttırmıyacak fakat D. 
P. nln kazancını muhakkak su 
retle azaltacaktır. nu da D. P. 
ile C.11.T': arasınnaki mesafeyi 
aı çok kapatan bir amil olmak 
tndır. 

1celdc 1954 seçimleri için tes 
b't edikn seçmen sayısı 155 
bin civarındadır. Fakat seçime 
işlirAk edeceklerin 120 bini as· 
masına prk ihtimal verilmemek 
tesir. Bunıı da sebep 2 mayıs 
tarihinin. çadırlı Yörük'er icin 
yayla} a çıkma zamanına rastla 
masıdır. 

Bu duruma göre mevcut oyun 
yUıde eU•sinl kazanan parti. 
f çel de seçimi de kaıanmış O· 
lacakıır. 

Bııgiin D. P. ıesk'lAtının 60 
bin kadar liyesl ''ardır. Bu m k 
tar Halk PartisindP. 50 civarın 
dadır. Ancak Demokrcıt Parti
rlen ayrılanların biı- kısmı kay 
dını sildirmek lüzumunu his
setmed;ği itin 80 bin rakamını 
kesin bir hiiklim için mesnet 
Yarımıya imkln yoktur. Eıciim 
le n. P. il idare kurulu Başba
kan Adnan Menderese hususi 
mahiyette bir tahmin cetveli 
venni~tlr. Bu cetvele göre 1950 
de kaıanılan oy miktarı ile 1954 
de kazanılması muhtemel olan 
oy miktarı §U şekilde teshil o-

Mersin 
Tarsus 
S•lifke 
Anamur 
l\Tut 
Gülnar 

1950 

18.386 
24 885 
14 308 
6.6!17 
3.605 
6.285 

1951 

16 000 
23.000 
12 000 
4 500 
4 000 
4.000 

50 den faıla otomobilın Demok- eve n mamaktadır. Buna mll\a· ba km' r \ar?• Bu 'iSte hakkın 
rat Parti fon;u \'e Gençlik Tes- 7.i olarak Kml ur ko\ ünden Cen da herk s b.r tahmın yapı)or, 
kilAtına ait f amalarla Mcrzifo· net isımli dığrr bir kadının ıK.> herkrs bu t hm n uzerlnde mu. 
na gırişlerl kasabada bir bayram camdan boşanırım da Cumhur!· naka a rcıı}or. 11u m..ınakaşalar 

ı havası yaratmış Ye heyecar ı yet Halk Partisinden a) rılmam• partılı crın toplandığı ~erlerde 
sahneler meydana getirmıstir. dedıi:i bildırilmrktcdır. ı;abahlara kadar de' am ediyor. 

Bursa'da lluglın Ay,•alıkta Cumhuri)el B r kısım paı tılılcr 'ıstede Trab 
Huı;sa 11 (llusysi) - C.M.P. m(') danınd.ı Demokrat P:ırtıl!. ıonuıı taıudıgı, ısevdı i kını e'er 

bııgtin şehrimizde ı:iln eroenbe· !er hir mitinı.: yaomı~lardır. F.s· bulunmaz a seçımın kr.7.anılma-
Yekun 74.166 63 500 rı beklençn mitlngıni yapmı!tır. ki Ticaret Bakanı I' 11\('r Gurc· ınn ım an olmaC:• ını SO\"'rmelt 
Bu duruma ı;örc D. P. nln Mitingle Iznıir, l\Ianisa, Balıke. 11 ve Vah t A~ena, Muctcba Üs- te, bır kı mı da ttAdnan Mende· 

muhtelif sebepler ylııunden ı;ır, Ödemiş, Edremit, Bandırma. tiln .soı nlmı ardır. Ahmet Ko· res lıstc:ı;r ı;oba borusu dahi 
16.500 ki~ilık bir taraftar top- Boıii) Uk, Kocaeli vilbı-t ve U· cabı) ıko u Demokıat Partinin kol a p rti tesa11udü bakımın
lııluğunu kaybettiği kabul edil çelerinden başka İstanbul'u:ı ba- 1950 d Ba k ıı dr nasıı 43 bin dan Trabzon ıe~'kılfılı ona rey 
se bıte yine 63 500 seçmenle ço zı kaza teşkılAtı da katılmış, r- oyla sectmı kazanmışsa bu defa \Crecl'ktlrD demektedir er. Hılın 
ğunluğu kazanması mumkiln o-1 dır, Buna ra men To;>haııe me> bu farkın 80 hın olaca~ını. bu dı ı gıbl Trabıon D.P. lıstesi 
lacaktır. Ancak Halk Part sı 1 danında yapılan mıtingte bek· suretle B.ılıke irın Demokrat .. rnrl merkezce !Ayin cdılecck-
teşkılfıtında da son zamanlarda lcnen ka abalık toplanamamış kalesi oldu~unun hır kere daha tır. 
bır gelıfme kaydedildiği belir· \ e mltinı.:ı ans:ak 2000 ldşı kıı· anlaşılacağını so' 'emıştir. Aı;ıl b ırnk münakasa Ye :>ek 
tilmcktedir. dar takıp etmiştir. Son olarak konu an rnilleh·c· muhtenır • olarak ıhtilAflar 1ı.· 

l\lesell 1950 seçimlerinde 1'ar Bir çok C.M P. li hatıhln ko· kili Vahıt A.5cna, Huse) ın Cahıt trnın neo ro masından sonra bas· 
susta hemen hemen sıfır dene- nusmasından sonra O)ma, Bö- Yaı;ın'a hucumla ~aı.ıiarının boz gosterrC<'ktır. 
cek kadar 'l.Byıf olan C. ıı. P. lükbaşı hır bavu!la kUr.sJve cı- guncu ruhunun ifade i oldııfırnu - - -------
bu yıl kendini toplamış ve bir karak iki· bur.uk saat süren IJir ıddıa , .e şunları iline etmısıır· Ameri a Dış'ıc. lerı· 
ehemm yet kazanmağa başlamıs konuşma l apmıştır. Bö'iikba$ı ~- Bu vazıları onun kirlı sır ~ 'f 
ur. hücumlarını bilhassa Basbakana ratına atrı'ıak lazımdır. Buse~ in 

Millet Partisi kanuni şartları ve Cumhurbaşlcanına tevcih et· 1 Cahit Ve C.H.P. lıl!'r 1046 seti· B=ıkan 1 londra'da 
haiz O}madı~ı için Jcelde secim ınlş \'C dinleyenlere hitaben: mini hatırlR~ınJar. Din;mıze dah U 
tere gireınb ecek \'e bittabi bu aHc) leriniıl Demokrat Partiye ı tcden bari l\llishiman olsa.• rnası ı incide> 
partinin 2000 kişiden ibaret 0 vermeyin de isterseniz ı::öliirup 1 Konn'da 
lan seçmenleri tamamen c. u. ırmağa atın. Demokrat Parti rar A\TUpa')a ı:e'eeektir. 

.ı 1··1 · k K 11 (T ı f 1 ) Bı'r So.,lendı ıne conı İngıttere ve 
P. ye oy ,·ereccklerrlır. Köylü kbkle~me"cn ce .. ı mcsı gere ·en onya e " on a - , 

id 1"54 t b ti · fidd b ri uk"' ti "t'"f:l rran a John Fo t~r Dulles ta· 
Part·si fcelde fazla bir gelişme bir part ır. " e u par nın m etten e s .ıne c Q , • · \ k ı · h 1 ki d ·na tı'l.ı· raf ndaıı trklı! edılecek >eni bir gösterememiştir. Bu partinin iktidara gclmcsı mem e et cm secım anr ı arı u en ı 
de dört bın kadar tahmin edı bir fe'iıket olacaktır. ı:eer bu ren tekrar nmnı arttırmıştır Bu gunr do u A a sa' unma an· 

il D P fıl k d h 1 d 1 k C 11 P .ıaı in· la m:! ına "rmcye taraftardır. 
'en taraftannın. seçimin neti· m ıct . ye r ere a o~ eum e ı?n o ara . . au • 
ces:ne faıla tc~ir edemi• ece"i verir e ikinci defa aldatılm15 o-ı rı bUtiin ılçe ha kanları parti •

11
• · 

~ b d · 1\ ı•· b' d b' t ı tı •anar ı.. Çin Hlnıllndr. konııinist tahm:n olunmaktadır. tacaktıro emıs Ye fec .ste gc. ınnsın a ır op an ı ,. • ·• 
·Müstakilleri Desır.kleme ce çcn miluıkere1crden Ve konus· seçim mtntııkıılarına ı:lder~k n- ka) ıplım 

miyeti• nin 8000 ile 12 000 ara- malardaıı uzun uzun bahsetmls-

1 

dn' !arın \'e ilce b:ı itan rının H nol 11 ( \ P) - Dien Bi-
sında taraftar topladığı sanıl- tir. Ru konuşmasından sonra çalıcmıı t:ıruanmı 'e gnıpların en Fu bol e ınde g lnle!"dcnberl 
maktadır. Bu cemiyetin 8 adayı Bblükbacı klirsiiden inmls \'e propaganda mıntakalarını tes· a\ et ~ıdt'I tli sa\8.lıır 'eren 
secime tekliste ile değil. sekiz bir ara teh-rar kiirsU)e cıkarak: b't etm şlrrdır. Fran ız bırlık rrı bugiln kızıl 
tane münferit liste ile katı•ııb1· «- Eğer benim hakkımda ıu. Diln D. P. ve C H.P. ilk acık Virtmın!ı kııHel erını al!ır ka· 
Jecektir. Bu ise ister istemez ha\·a totllantılarını Ka:.l nhanı ,ıp'ııra u ratnrak bır miktar ııe 
oyların dağılmasını intaç ede. le netice yine n. P. lehine ağtr ılce merkczınde avnı gund" •ap ri)e :ıtmıı'nrdır. 
cektir. lıasıyor demektir Bununla be· mı& "e parti hallpltorı pnrtl!erı· ----1 k 

ı · · ki t Rurı lcır bir J apon ba ı ,., 
Bunlardan gayri bit' de ha- raber kesin bir hükme varmak nin prrnsıp erını açı am• •r. :ı 

kiki nılistakiller nrdır ki, me· fımdllik mUmkOn olmamakta· C.M P. ntn ilk mıtlngi bııaUn gemisini kaç ı rd ı lar 
selA bunlardan Saime. Sa'iha dır. hük<ınıet mC'ydanında ~apılmıs-
ve Hasan Özbek 1050 sec'mle· Halk Pa1·ti&i, İçel val sinin ta tır. Top antıda konu~mak tize· Tok o 11 (A.P.) - Japon 
rinde ancak birer oy alabılnıi& rafsız hareket etmediğinden. re ı:e'cn Sadık Aldoğan ve Ah- Kl'odo Haberler Ajansı bu sa· 
lerdir. Ru oyları da kendılcri- D .P. den cılmıyıınıara karşı bas met Tahtakılıc •C M.P. iktıdara b1h b r Ru~ deH ye 1remisinin 
nin attıkları anlaşılmaktadır. kı ve ıehdilte bulunduğundan gelın"e hAlen hAkım olan dık· .Japon)a ile Sıbır;a arasında 
Şu hale göre hakiki miisıakll· C. H P. mensup arına kotu tatörhlk kanunlıınnın ka'dırıla· do n hır Japon h~1 ıkçı gemi
ler rakip partiler icin ehemmi- muamele ettiğinden şıklyetçl- cağını, milll siya et ve hurrıve- ı s nl ~akala) ıp ~ e:lı k'• !ık mU
yel" haiz değildir. d r. Diğer taraf da C. H. P. yi tın tahakkult dt•rıleceğini C.M., rettrbatını ıor'a SıbırJ~ ~ahit• 

Dört beş bin kişilik karma Us tllrlU •ebeplerle tohmetli gör- P. nin bır dfıva partisi olduğu- lerıne <loğru gotlirduklenw bil-
te ihtimali gözönilne alınsa bi mektedir. nu 60yleml&lerdır. dırmlştır. 



--------~ _.,. - . - - -

• • . "esinde daıma . . . 
Su anba\aı\ar .. ~a,, . bu\undurabi\ırsınıı 

yanınıı~a A_R\ Bisk~;~~~~; o\an b~ Biskü\\er 
hususı kagıl\kar,.~ .sn·ı tazeliğini daıma 

gevre ıgı 
muha\aıa eder . 

• 

,__ ' 
iktisat ve Ticaret Vekôleti iç Ticaret 

Umum Müdürlüğünden: 
Türkbede )angın. n::ıkl ~at, kaza \e ha)al igorta Is· 

ler·~ e şt gal etmr.k Uzcıc kanuni hükum'cr daire ınde 
tesrii \e ilan olunan Doğan ıgo1·t i\nonim Şırketı bu 
kerıe miiraC'acıtla. Trabzon acentelığ ne .ırket nam \e he
sabın:ı :rnn"ın. na l°)at. kaıa \e ha)at ::. goıta · Jeri)le 
nıc~gul olmak \'e lm 1 'erden doğacak daYalarda bütlin 

mahkemelerde damcı cln\.ılı \C uçiinrü ,ııhıs sıfat )le ha· 
zır bulunmak \e 1 tanbul Yedinci Noterli~incc ta dik'i 
10 2 1934 tarihli \e 1268 a) ı'ı Yekiıleuıaıııedeki yetkiler 
\erılnıek tızer<' llalk llankaı.ı T.A.~. 'J'rabzon Şubesini ta

~ n e) led ğ·ni bıldmniştir. 
Ke) fı) l'l Sigoı·ta ~ırkellt.>rınin teftiş 'e nıliz:ıkabe,'ne 

d:ı"r 114!1 s:ıyılı kanun lıiikii ııılerine uygun bulunıııakla f. 
I5n o unur. 

Kondenser Borusu Safin Almacakltr 

--------------------------••>:•eı• = ,.,,= ....... .......,.. 1" J ıo: 

lınıt1aı u~1bl: Sİ!J.t."S ICORL• 
Urunıı 1 .l;otrl1aı Mlldllrll: 

JH!.tll TMit:B 
!Sn aa1ıda lles'n.I lll!dh: 

IH AN ADA 
('r Af'A].'J Ca:ıtteilil: tı• lh!lısı:cılıl 

!', A. 5'. - /ı•ını~uJ 
VA1 >.'l &l~TRAAST ---

İMPE 
• 
1 L 

l". c. 
ZiRA.AT BA ASI 

Vadeli vadesiz tasarruf hesap sahipleri 

arasında tertiplenen 1.500.000 liralık ikra

miyenin ikinci çekilişi 

28 Mayıs 1954 

Büyük ikramiye 

30.000 liradır. 
Ayrıca 

1 O tane 1.000, 20 tane 500, 
100 tane 100 Lira. 

Son para yatırma günü 15 Nisan . 

lştirôk şa rtlarını öğ renmek için 46 1 Şube 
ve Ajansımız emrinizded ir. 

~ 
Yeni Posta Kutusu numarası 

GALATA ŞUBESi 

Posta Kutusu 922 Galata lst:ınbul 

PANGALTİ ~UB~MiıJ 
"81799 değil 

Telefon numarası: 87534 d ir. 

"-
ADRES DEG işi KLIG 1 

E İKAL .NDUSTRİS (TURKEY) 

Şirketi yeni inşa ettirmiş oldu~u 
IMPERIAL KEMIKAL HANl'na 

nakl etmiş bulunmaktadır. 

1 . 

1 

1 

B 

otı 
ta 
il 

t 
ol 
d 
ıt 
n~ 
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~o 

da iÜRKİYE 

EMLAK 
KREDİ 

BANKASI 

I - M. M. V. Deniz Kuw c lerl Kumandanlığı için 6246 
sayılı kanun hükünıleı· nce p' 1 ınç Konden•er boru u satın 
alınacaktır. 

2 - lınacak boruların ö çil '\C miktarları aşağıda gö~· 
terilmiştir. 

ÖU'Ü • A DET 

ADRES·: 

lmperial Kemika1 Hanı 
Rıhtım: caddesi 
Galata",,lstanbul 

TELEFON : 

47470 
MUHABERE ADRE~! liil 

Posta Kutusu, Galata ırr.• 
Galata, lstanbul 

-5/8" x 1.2m nı >< 10"6'' 
'5/8'' x 0.048'' 1'1 

, 
1 ntn 

19 5 1 p l ı i ~· iııd c mcmJ ckct lıit.mctinr. 

takdim cdecc~i y e ni Şuhcler 

l6m/m>( 1 lm/mx 215-0m'm 
19m nı 1.6m/ııı X 32:i0ın m 
l9nı/nı 1.6111/nı < 2750rn/m 

6975 
7900 
4280 
39:55 
2800 

' 

3 - Fennı ,artnarne lJenlı KU\'\·eılcri Kumandanlığı Tek. 
nlk Guıup H, kıınlıg111dan talep edileeektir. 

'a.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii.iiiiiHiii••, 'I ---:A~mb:--a:-::-la J:-. -:M:-a:-lz e-m-:-e-:-s i -:-:Saf 1~1 

4 - Bol'U arın 1''.0.H. ol:ır ak fiyatı \'e ıe,Jim müddeti . 
STiL ESYA ARANIYOR 

' 

hakkındaki teklıf er n 1 Haz.· ran/1954 tarih 'ne kadar Ku
--... mandan'ığınıııa gonderi nıe ini 

5 - :\mıli fabrikanın orijinal prafoıma fatura~ı lli,ik ol· 

Saf Zeytinyağı vt:: Sabunları 
Her d ürüst ve te miz bakka lda bul unur. 

Sı l en ı) i k Jıte ) emek oda ı Yaldızlı O'nıayarak Ka- ma}an teki fer el kkat nazar:ı alınmayacaktır. (4194) - - --napc \C Ko'tuk ar aıanı)or. Beyoğlu Pota Kutusu 559 
)llZ ima ı. ~ "" ' MEMUR ARANIYOR #- DOKTOR _, 

,.. En müsait fiat ve tall:sitlcrle on moda me~simlık ., 
kuına~lardan ı marlanıa 

Menemen Belediye Reisliğinden 
Be edıy cm zc barem dışı 1200 ltn aylık ücı etli bir ınşaat 

mlıhcnd ı al nacaktır. 
Talipler en ~eç 21/4 054 giinline kadar ve aikleri) .e bir. 

tike bcledi)c)e nıüracaat'arı. (4460) 

Büro · cı inde çaJıc:mış 
orta tah ıll , a keı l ğini 
yapını· bir memur aranı
)Or Mlıracaııt: S rkeci Bü 
) dk Po tane kar ı ı :'ılınıar 
\edat Cad. No. 26 \rı 

l nları. 

il Ri~~~ ~ı~~~~: ı 
!\lşantası • Rumeıı cad 

Sevim Apt. No 4 

--· Tel: 83433 --· 

ELBİSE - MANTO - TA YYÖRÜNÜZÜ 
SALA.HADDİN KARAKAŞLI 

Müessesesinde diktirebilirsiniz. -
EN ZENGİN İl(RAMİYELERİ 

TÜRKİYE 

dağıtıyor! 

Ol. 
1954 ikramiye planında ~ 

ve ayrıca 

Tasarruf ettiğin iz parayı 

muntazaman Türkiye İş 
Bankasına yatırınız ve he· 
sabınızda daimi olarak en 
az 150 lira bulundurunuz. 
İş Bankasının emsalsiz zen· 
ginlikte ikramiyelerinden ve 
geniş lmkAnlarından fayda· 

lanınız. 

• 
lı.ahaı H mütemmim maliı 
maı ıçın Türkiye l ;ı Barı . 
ka•ı nı n 135 ~ubf'. A jarı \C 

B iır o•u hi1m c tiııitıJed i r . 

Maliye Bakanltğmdan : 
)falın DC\·'i 

Balra kapak tahtası .... ..................... . ı l 
Ku lanı'ını~ çember ................................. ('~ 
Bl'~ikta.,ta bulunan De\ let Kiı~ıt ,.c Basım GC . ,, 

iiiğü Istanbu' depo unda 1954 mn i yı'ı içinde toP· 
karda ne\·iJeri y.azılı ku.lanı'mış ambalaj ma ıernesı 
tırına ile ayrı ayrı ihale edi eceklir. 

i~tel..'i erin :cçici teminat ile birlıkte 19 ~isi~ 
zartesi ;iinü saat 14 de mezkur depoda bu'unrnalS 

3305 kişiye çeşitli para ikramiyeleri TÜRKİYE İŞ BANKASI sizin bankanızdır. 

-


