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Tito ve Bayar demeçlerinde iki 1 
nıeınleket yakınlığını belirttiler 
M~re!al Tito, Yugoslavya, 
Turkiye ve Yunanistan 
barış istiyorlar, dedi 

Jt11.a 

İzmir D. r. adaylarından Mch· 
met Ali Sebuk 

Konya D. P. adaylarından 
::ıababatlın Sönmez 

D. P. ve C. M. P. Milletvekili 
adar listeleri yayınlandı 

Eski Demokrat Parti 
260 ı adaylar 

•• 1 

Demokrat Parti 

milletvekili erinden ancalC 
arasınCla Dulunu yor 

•• 
C. M. P. 
Adayları 

lart: al Tıto \e lh i lr.ıi Rıık,ını Koı·a 
nkaıa}a h;ıre.krtlt:ıi ı;ıra ınıla 

-, Yu~o la\~a Cumhurba~kanı 
l\lare~aı Josıı> Broı Tıto diın a· 
hah ~tanbul'a s:clmiştir. lum· 
taz mı afirımiı;i hlmıl o1an •Ga. 
leb• okul ::emi i aat 5 20 de 
hmanımııa mırva alat ctmış , e 
Ha~darpa~ açık arında borda 
nızamında dı1.1lmiş bulunan do· 

J CEHAifliN 
KURBANLAR! 

Ankara Ganna 
Gazel eciler 
Ahnmak isfenme.di 

Adayları 
Ankara, 12 - Yıik~ek Seçim 

Kurulundan gönduı en O P. 
mı lctvckili ada~ !arı 'ıste:.i aşa
ğıd.ıdtr: 

.\l'\'OX 

<:ati Yıtıtba~ı (Dokuıuncu 
OC\T!; Afyon Mıl el .. eı\ılı), Ke· 
mal Oıçoban (Dokuzuncu Devre 
Afvon Mi el\ cki'ı). Dr. s.up (J. 
zer CDokıızuncu Dene Çorum 

Çanakkale ('.11.P. ada ıarından 
Halit Sarılra ·a 

İstanbul C.H.P lişteı.inde bağım· 
11u ada3 lard:ın :Bahir Ersoy. 

.\n1t~olu Ab:ı•ı 

Ankara, 12 - Yıik~ek Seçim 
Kunılundan gönderilmi~ bu:u. 
nan C. lir. P. mil'eh·ekillcri aday 
ları lıste 1 a ağıdadıı: 

AFYO:\ 
General Sadık A:doğan (C l\f. 

P. Genel Ba§kan Vekili - Seti. 
?Jnci Devre Mil etvekili), Ha· 
san Dincer (Avukat - Sekiz.inci 
DC\TC ?ılı ıct\'ckıı.i), Halil Hilmi 
Bozca CAYukat), Ahmet Çın:ı.r 
(0\Dcık Cumhuriyet Saycısı), O 
mer An oy (Avukat). R;.sim 
Hancıoğlu (Doktor), Ahmet Şen 
soy Cİklı at Doktoru), M!imtat 
Hızıroğ u (Çiftçi - Bolvad!n 
Parti Başkanı), Abduikadir A?
tınel (Emirdağ eski Belediye 
Ba~kanı). 
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Ahmet Emin y ALMAN 

Bir taHarc kaza ı oldu u 7.a· 
ra lflrnan kulak kab:ırtı,ı.onız, k:ı
da}n :urban olanların arka ın. 

nanmamru men up &cmı'el'in a. 
ra tndan "Cçerek Sara~ bumtı o· 
~unde demırlemıstır. Do t De\. 
et Başkanı bu esnada donanma· 
mızın ancak ~emı ınden 21 pa· 
re top atımi) lr cl3mlanmı tır. 
•Galeb• okul ~cml ı donanma-

nuın.ı Muhalılrlmbden 

nkara 12 - Yugo la\~ a 
De \et Ba kant T onun Anka
ra) ı 7.1) aretl dola,ı. ısıyle ıkı 
cmn ,ı. et tl'.'dbırlerı alınmı~tı. Dı 
leler 'Bııkanlığt pıotoko umum 
mudurluğu basın ~ayın umum 

lı el\ ckılı , Hu cj ın Tiryakioğ 
ıı <D. P iı B kanı). Jıız.a Çer

çc' CD. Ha\ajol'an Umum l\lii· 
durlıJ, rH Df'mirc <P. T. T: İş 
l··tıne (;cnrl MUdhrtı). Osman 
Tcılıığ (Balıkc ir Bölge • tuba· 
kemat 1\l{idürü). Mıırat Alı Ül· 
gen (Dokuzuncu Devre Kon. 
~·a Iillel\ ekili), Sıtkı Koraıtan 
CHftkim). 

._,a •tiler, bazı yerlerde 
itirazlar yaptılar ,. :ı> beraber agtı~orıLT. ı·a 

"at TiırJ,;' • " • • otob 1) e ele her ftın bir l;;aç 
u • otomobll , e k<1m .0 k 

:ı:a ı ol n a
ıını u,ı..or. Buııııınn kurbanla· 

)ekuna \uran, hcsahını &o· 
ran ,ı.ok. Sonı a kıı1.alıırda h d 
0~n m'lı e er 
d 1 1 sen etin iizeı inde hiç 
~rulnıuyor. Halbuki bunlar bin 

nı ı.ntı ilf', dii\izle tedlltik olu· 
u,ı.or. nugunı:· 

) etleri u artlar içinde 
Yonu :o ka~ı,ı.or. Uir ağır lı;am 
da .kn ırk J..iı iır bin linı"" t • 

rı • d"ld" • JA . t: 1 ıgın( unutma ·alım. 
ururki,ı.e'nln yol damarlan çok 

g ~r motorlu 'a ıta de~rlne 
lıo~n: ol~ıide kamşınustur. f'a. 
t unun icabettirdiği bilgi 
ecrube u ı d" • • ' ce &:: u:ı 11 • ısııılın beraber. 
ıe~ e.nıi tir. • enelerce bek
'J'rarike~ sonra leci· ten çıl..an 
llI 

1 
nıınu rnfla duru.yor 

enı tlf't Ültüsündeki mor· ı·: 
'asıta ha· k oru 
c:ın H! 1 e et h•rhıin inzibatına, 
hl nıaı koruma i !erine sa-

p tıkan kimse )ok, 

gon ~nr.Jeı ılr. Tuı ki)e'ntn ge· 
la çlrdıgl iktl adı in'ki arta l ol· 
d:~rı lroklü bıi~ uktür. Bunık fe· 

.. r ı larb d 
ların k ıne\ ıına ı:elen l ol 
h Ilı • onınma ıııı dü ünmek 

nııze dh • rl'.'. 
11 1 

11~en muhim bir ud. 
cch.nlet a buki kazalara )ol açan 
da ke~ a.'nı 'Zamanda yollanmırı 

ol b lrı) or. Hugun yapılan bir 
hetiı u ? uıdcn kı a umanda 
ın at bır hale düsti.ror; bakım 
asrafı sık ık "d receıe • > enı f'n inşa de. 

tınc kadıır <:ıkl\or 
Bunun el r.b' .,· : IOfi" 1 ı ne. Bır kısım 

de:rıcrl~ 't') n onlara hukme
t'I\ 

1 
ınotorlu ~a~,ta nJıiplerinin 

tn h lasıt teknik bilgilerinden 
'~ıtnıın °1 ınnları ... !lir motorlu 
ton ~·. fabrika ı t arahııdan iıç 
gib ıçı?l ) apılın ı ssa. )'Üz.de be 
d l kuı:uk bir to!Nıın dııhilln· 
11

e nncaı.: ıiç ton tasır. 1'uP. o· 
n t~iki ona ı.:ore he aplan· 

tıııştır, biitün rcrceu~sı ona ı:o· 
• ~e kunılmuıı. bilhassa rrent üç 
ııun baskı ına gıır lı rarlıın. 

lrı&ştır. Uun :ı allı ton ,"Unn 
ttııırlfe he aı·ıkgoıliik ı;anan ay~ 
for, fenne i . an etml , can \ "C 

~al telefh le netlrrl nen kaza. tra ~iiz göre )Ol açmı tlemek· 
l~~·i1 Uç tonluk kam\ on ''"'a 0 • 
r e nıtı ton ıık vunıımas-ı, 
~enın hukiimsuı 'e tc irsiz. 

1 :1.rna ı &ihi bir ııetire 'erir. 

(Deumı ::ıa: b :;ü: 6 da) (Denmı Sa: 4 Sii: 3 de) 

Churehill, Eden ve 
Dulles görüştüler 

lngi/tere, komünizmin ilerlemesinin önüne 
g7çmek icin Güney Doğu Asya'da kurulacak 
btr savunma anlaşmasına gireceğini bildirdi. ı 
'Lo A• oclıı tflt rrt'ss 

lcler~d~a 12 - U~kdoğu mcse Yemekte İngıltere Ba bakanı l 
ada~ları3~kınd.a lng•lız.. de\ let Dışı en Bakanı Anlhony Eden 
k" Y e ı::oruşmck üzere ı- \ e Fostcr Dulles } akında ) apı 
l~n~un ;."~el bura~a gem bu lacak Cencue konfcran ında ı 
lcr ~ k ıT c ·k .\merika Dı ıs K zıl Çınc karşı tak p edilecek 
finı ~ a~ı toste~ Dulles. ere müşterek Siyasctni ana hatları 
Ch e h~ş a an Sır Wın ton I nı nözden gcçirmi<lcrd r. 1y 

urc 1 bu gece Bakanlık bı 

1 

haber a an İııgil ı çenelerinden 
nası?da bır ak.anı )'emeği ver. \eı·i'en malumata "'Öre !<'den 
m şıır. . .. . - ' • ' _ <Dt \·anu Sa. 4 Sıı . " de) 

G •. Milli takım l • O 
Isvi~re'yi yendi 

IDe\"anıı ~a. 5 Sü. ı de> 

lzmir C.H.P. Başkanı bir muhtar seçimine itiraz etti. lstan
bul C. H. P. adayı Yetvard Bezaz hakkında tahkikat açıldı 

• • SADU • TA:SJU 
' 'atan \azı HeyeUndcn 

G.. .. h • k" f İzmir 12 - İzmir C. H. 'P. 

1 
umus ane in ışa il ıba .. kanı Şe\•ket Adalan diln 

• Bayındırın Cırı>ı köyünde ya. , El mek 1·sı 1·yor • pılan belediye seç·mıerinin bas 
kı altında cereyan ettiğini. kö· 

KEMAL A \'HAR 1 ye İzmirden para ile getirilen 
'n \!'. 'azı H"JPtinden ve ermen \'8Sfını haiz o mayan 

Gümüşane. 12 - Karadenız sa· kımseler tarafından• atılan OY· 
hi i i'e Erzincan o\asının ara· larla cç"mi Demokratların ka-
ma :.ıkışmıs çok mütevazı bir zandığınt iddia etmektedir. Çır 

\i'Arct olan Gümüş:ınede sessiz. pı köyü 2000 nüfuslu ''e zengin 
fakat içiçe kaynayan bir seçim bir 'köy olup 1152 seçmeni \ "ar 

mücadelesı var. ismınden pek dır. Dünkü seçimleri Demokrat 
aı bahı.edi en Gümüsaneyi bun· lar 35-ii fa-rkla kazanmı~'ar-

c De\amı Sa: 6 Sü: ı ık) • <Oe\8mı Sa: 5 Siı: 8 de> 

'lllSADlll~··~ DUllUS"·'" - .,, ....... , mnh••omo o•LI- lzınir'in Damlacık köyünde 
mektc olan c ki Ra~bakan )lu-.addık, tahkikatın örtbas rdil- ı diğın i öylıyrrek açlık grevine başlamı~. a~keıı anı mahke- parıı·cı·lik kavga ıaı·ı oldu 
me)t: gelmesi i~·in yah·annı • fakat gitmeyin('e durnşmaya zor-

Oyunun tek golünü 18 inci dakikada la götürülmıl tur. Resimde açlık grevini boLan l'Iıı ıııldık bu 
duruma sırasında görülÜ)Or ' o k" . I d u·· c H p ı· k sağiç Oktay attı n ışı yara an ı. ç . . . ı sanı 

- l\l,lleUerarası Fuıbol. Fcde. la çalışmış, fakat başka sayı ~1 • 1 SADUN TAl'\JU 
Berğneustadt (Almanya) 121 sonra her iki tarar da canla ba~ Dr Musaddık açl 'k olarak yakalandı 

~asyolnu tnrafından terup'cnen ı karmak kabil olmamıştır. isviç vatan 'hza ne-1ellnden 

g=~~ ~ ~alaTdis ~ugiln Türkiyejrclilerin bütün gayretlerine rağ. grevı• nı• bozdu İımir 12 Kemalpaşa ilçe- Damlacık ıköyü ihAdisestnin 
mını 1~0ımı, ~ ~re genç takı men oyunun 'kinc:i yansıııdı inin Damlacık .köyU artık ne· hikayesi söyle: Bir gece ewel. 

)enmıştır. da ayı ka)dcdilınemi tir. ~csını kolay kolay bulamıyacak yani cumartc:.i gecesi C. H. P. 
:'.\ln~ı. 5000 Alman se) ırcisi Binicılik ~kibimiıin Avrupıdı f k b k hk ...,f:çim münasebetiyle sinirleri liler Damlacıkla bir top!antı 

takip ctmıst r. ilk ba~arııarı s i Baş a an ma emenin dünkü celsesinde iyice gerilen particiler dün ge- yapmışlar ve partili hatipler 

k~;~an~~~k t!~lılnu ıs. ci da ;\,nıpanın muhtelif şehirle- dinleyicilerin mikdarımn 'arttıgw ini ce köyün ortaı.rnı bir harp ı:.a· • köylülerin tabiriyle • Demok-
ımı sağıçl Ok- rınde yapılacak milletıerarası ı hasına çevirdiler. Evvelce hazır ratlatı batırıp ~·ıkarmışlar. Da 

tay. ?tını tır. Tilr.lt takımının ga konkurh"piklcre katılmak Uzere görünce sevindi lanmış. odunlar. taşlarla gece· ha sonra hep beraber birkaç 
lrbı)elmı sağlayan bu goldt>n 1 < Hruını Sa: 4 Sil: 

2 
dr> ---- nin karanlığında müthiş bir mü ki'omrtre kadar aşağıdaki Ulu 

--=--ı ~«odattd rrcss .. cade:e cereyan etti. On kisi cak köyüne ~idilmiş Ye orada· 
1 1 To,abran 12 - Oğlu Gulam Hu muhtcliC yerlerinden yaralan- ki toplantıda da nutuklar çe· 

seyın ve eski me. ai ar~adaşla- dı. <Dcnmı sa: 6 sü: ı de) 
rmın bır saat süren ncalann· ı-. 
~~nsa~~~~a d~~ig!:ş~~~:: g~:: SEÇiMLERiN ARiFESiNDE BURSA 
\"İnden UZ"~erck pilav. sebze ~ 
ve haşlanmış tavuktan miırck· 
kep bir akşam yemeği ycmişl·r. 
BHındiği gibi geçen cumartesi 
günü açlık grevine başlayan 
Dr. :'ılusaddıkın hapishanede ka 

<Denmı Sa: 3 Sü: b dil) 

Kestel köyünde 
ınönakasası • 

seeım ., ., 
Yazan : A". E. Y. 

1. ensı1. lıir ınotiırlü ,asıta, e
anı l'll"" J ulhıııılamn rıı·ağına gö· • re ,.·· ı 

2
• ..o ll'rilı·ıı l'rhııll'tr ; l\azadnn 
1~ ndc, ı::ın H mala karşı göı 

Mersin limanmm 
Temeli 25 
Nisanda atılıyor 

Keste1, Bursanın yanıbaşın-ı !İ açılınca bana d.ediler ki: 
da kocaman ~ir köy. Adeta kil· - Dün akşam Aziı Ertan ve 
çük bir ~ehirdir. H:ılkı çalıs· lbrahım Tezel, partilerinin han 
kandır. kcıı .nc·ıı gıb" Gayret gısinin memleketi idare etme· 
sarfcder. b r duziye yeni im· sc daha lfı)'lk olduğu hak
kiınl .. or arar. Bursa ile Kestel kında b"r münakaşaya giristi· 
ara-ında dolmuş otomobiller fer. İ isi de kendi partisinin 
bütiln gün mekik gibi işler. neden üstün, diğer tarafın ne-

llurl" "k ı suı a t demek doj!ru olur.' 

hltll eıe fazla 'Üke bir de ı.inirli, 
tın b" biııin •r ıırııt 'e ~arı iptila ı 

' at.an~'· Tiirki)e ~ollannın bir 
rllın t ıneıbahaM haline ~C\· 
\'a ıt~ ne 'e hl'r adımda motörlu 
•ine h ('nkazına te adur edilme. 

,~;ret etmemek ic. heder. 
"'-anıı a: 3 ü: G de) 

l\IA 1 - Belçıkanın Liege chrlnde Tiırkiye • l\lı il' 

hır gonıniiı. (Diger re imler dör<liincıi sayfadadu·.) 

AD:\ ':\ \'ELİ .KA'SIK 
\"alan \azı HrrctlndCJı 

Adana 12 - 25 nisan tari
hinde yapılacak o!an l\lersin 
lımanının temel atma töreni ha 
tırlıklanna simdiden başlanmış 

<Devamı Sa: 6 Su: 7 del 

Çınann altındaki kah,·edc den kusurlu olduğu hakkında 
köylülerden müre'f...1cep bir "rup bol bol dil döktü. Münakasa iı~ 
la sohbete giriştik. Halk Parti· •aat ~ürdü. Sonunda her ikisi 
_inden İbrahim Tezel. Demok. do~tça el .,ıkıştılar, memlekc· 
rat Part"dcn Aziz Ertan. bu a- tin partı"erden ewl'.'l geldiğıne 
rada bulunuyordu. Polıtika bah (Deumı Sı: 6 Su: 1 d•> 

(Dc\'amı Sa: G ~ü: 2 de) 
--11--. 

lnönü bugün 
Konuşma 
Yapacak 

CH.P. genel başkanı ismet 
İnönü dün saat 11.55 te Adapa 
zarından motörlü trenle Haydar 
paşaya gelm"şfr. Genel başkan 
garda. 1'hami Sançar. il idaTe 
kurulu üyeleri. millet\'ekili a
dayları \'e kalabalık bir vatan
daş kütle i tarafından büyük 
tezahüratla kar~ılanmıştır. 

Gı'.'nel başkanın otomobili Ma~ 
kadaki evine kadar elliden faz. 
ta otomobil tnrafından takip e
dilmiştir. 

İsmet İnönü bugün S'rkeci 
meydanında C.H.P. ye ayulan 
saatte bir konuşma yapacaktı. 
Eminönu ilçe seçim kurulunun, 
il seçlm kurulu i'e bu meydan 
yüzünden ihtilaflı b~ılupması C. 

(De\'amı Sa: 6 Sıi: 8 de) 

C.H.P. Eşya 
Piyangosu afişleri 
Hakkında karar 
11 seçim kurulu dün saat lS 

te toplanmışur. Kurıııl dün D. 
r. ııin bir itirazını ·:rara bağ
lamısttT. D. P., C H.P: nln çıkar 
dığı ewa plyı&ngosuna ait afiş
lerde All!türkUn de resmi bu
lunduf;unu Ye bunların seçım 
propagandası yapar mahiyette 
o!duğunu ileri sUrcrek afişle
rin kaldınlmasını istem·i.tir. Ku 
rulda D. P. nin itirazı oya ko
nulmuş ,.c arıslerin imha edil
mesine ekseriyetle !karar veril. 

CDc,·amı: Sa. 3; SÜ. 5 de) 
--1>---

0rg. Yamul 
Emekli oldu 

\ n;ıdulu \Jansı 

Ankara 12 - i\lil!i Savunma 
Bakanlığı Temsil Bürosundan 
blldirilmiştir: 

4 yıldanberi Genelkurmay Baş 
kanlığını Jiyakatle ifa etmiş olan 
Orgeneral Nuri Yamul, millet· 
\'ekili seçimine iştirak etmek ü· 
zere emekliye a~Tılmıısını iste
mi ve bu talebi Bakanlıkça kr 
bul edilmiştir. 
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[Ru?.11 tart- r l'AZAS: '"""\ yaı:et dahi hal

e gore 31 il 1 kın bu keşmo-
mart. l\Ii!adi ke;ı halinden is 

· ı:ırihte bugü- lfltıstafa Eı11il Elöve tüadeye koyul 
ne yani 13 nl- du, Aksuıame1i 

san 1954 c .:.------------------------- jnıca sozlerl 
ra Uamaktadır. Aşağıdaki ~a- tarihinden sonra Mrika-i htir- m~yann aldı.!) (Bk. Dedcağ~: 
zıda bu gerilik uk'ası anlatıl- ri)et, barıgiran·ı istibdat al- mebusu Siıle.)ınaıı Bey tarafın. 
makta \ "C tahlil edilmektedir.] tında ez.ilen aha'ıyi cüşuhuri'ı- dan 31 K. en·eı 1324 tarihli ccl 

İkinci Abdu hamid'in müstebit 
şa getirdi. Her taraftan hürrl- lesinde 1'11eclis-i 1'\lebusan riya e 
~et ve mUsavat sada'arı işitıl- tine \erilen takrir. Takvlm·I 
dı... inkılap hakkındaki ef- \"ekayi, ?\o. 93, '3 K.sani 13:?4, ve keyfi iradesi, büyük ümit· 

lerle kurulan meşruti rcjımi 
hiçe sayarak 1293 Kanun - u 
Esasisi hükümlerini ortadan 
kaldırmıştı. Bunun karşısında 
gayyur \'e fedakar bir müca
hitler zümresi 33 sene gibi u. 
zun bir devre esnasında ve de· 

kar-ı umumiye eşkli.1-i muhte- 12. içtima). 

vamlı, ısrarlı mücadeleler so
nunda ayni padişahı 10 tem· 
muz 1324 te (24 temmuz 1908) 
hürriyetin ilanına mecbur et
mişlerdi. Fakat ne yazık ki ilk 
gün'erin o heyecanlı havası 
içinde hürriyet adına yapı'an 
hareket:cr bizzat hUrriyeti yok 
etmlstir. •ll temmuz sene 1324 

!ife<le cereyan etmeğe basladı. 
Hukftmet bir saşkınlık içinde 
ka'dı. Halka hürriyet ve mil· 
sant ne demek olduğu anlatıl. 
madı.. Hilrrlyet kelimesinin 
medlü!Unü herkes anlnyı.şına 
göre tefsir ederek kabul etti.. 
Bu ihtilU-ı istıdlA dendir ki 
halk ötcdenberi hilkiimet kor
kusuy a yapmadığı cf'ali mem
nunyı badez.in serbestçe yapa· 
bı'eceğıne zahip o'du... Si' iıh 
ahı ve itası reYaç buldu. İda· 
re-i sabıkada istifade yolunda 
koşan erbab-1 hususiyet ve si-

Seb:ıc pahah \ Kalay fiatları artıy~ 
Bu sene ,f ddetli kış dolayı- Piyasamızda kalay kıtlığı de-

.ı:yle :ı;aı.Iık sebzclc."' n az ola- \0am etmekted r. Elde me\cut 
cağı anlaşılmaktadır. Geçen se malların fiyatları günden gune 
nelerde bu mevsimde cenup böl ) ilkselerek 15 liraya kadar çık 
gelerinden şehrimize gelen seb mıstır. Her ne kadaT 150 tonluk 
zelerin !iatları bu seneye naza b:r sipariş verılmisse de bu 
ran çok düşük idi. mıılların nncak mayıs ayının or-

Nitekim mevsimin ilerlemi$ talanna doğru memleketimize 
olmasına Tağmen Halde toptan geleceği söylcnmckted r. Bu ıa 
bezelye liO. kabak 700, taze yap mana kadar :kalay fiatlaTının 
rak JOO, bakla 90 kurustan sa- Cır mıktar daha 'llrtacağı beklen 
tılmaktadır. mektedir. 

iki randevu evi basıldı Çek sahtekarlığı davası 
Dün şehr'm"zde iki randC\'U Çek sahtekarlığından sanık 

C\ i daha basılmıştır. Bunlar Ragıp Uludağın muhakemesine 
Taksim To'go sokağındaki Gey dün 1 inci ağırceza mahkeme
veli Elcninln \e Yenişehir Ya- sinde devam edılmiştiT. Dünkü 
manh sokağındaki Eleninin ev- duru,şmada milta!Aasını öyli-

yen savcı sanığın beraetini iste 
!eridir. Rande\'Ucular hakkında miştir. Duruşma karar için baş 
takibata baş!anmıştır. ka güne bırakılmışur. 

c;:::::··:·:·:·······. :······ ~ 
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BU SENEKi 

BAHÇELİ 
EVLERİN 
2 ncls1 

30 Nisanda 

IRTJHAL 
ŞClrayı Devlet Azuından 

merhum Mahmud Ziya Beyin 
zeTceal ve cumhuriyet ırazete-
111 muharrirlerinden Durlu.n 
Felek 11c htm ircaı Sabahat 
Sann valideleri utlhatı nls· 
vıından 

JA'r.11\ ?\0 \CHE HLt;K 
Hanım dttn (Pazarteal) Hak
kın rahmetine kavu;:ıı.~tur. 
Cena esi 13 NI an Salı ı:ünU 
öille nama ın tnUteaklp Tq
.-ooye Oam'Jnden JtaldırılaraJ.:: 

ÜakUd&r'da SCllml:re Dc.-gihı 
ka!'flsındakl aile makb reatne 
tevdi edllec ktlr. 

TEŞEKKÜR 
:Babamız \'e cşlm12: 

*" 15.4.954 akşamına kadar en 
az 150 Liralık bır hes:ıp 
açtırınız. 

İST~XDUL llliı.l,ET\'EJW.İ 
Arnk:ıt SALAM O:-;' AD\ IO'nun 

tayyare kazuı 'neticesi elim vt!a tı 
lizcrlnc bu teeuürüm!lzü pay!ILşan 

muhterem bUlı:Qmct l.'l'kAnına, mll· 
letveklll ıırkad&şlarına ve mealckdaş
ıarırıe partl menrublnlne ve kaza
daki ıatır bı benimseyen D.H.Y. ida· 
realne ve Adana hallr.Jyle resmi ma
kamatına, şahs•n ccnue tOreolne 
lftlrak eden. telgrtt. mn:tup •e ıe
ıeronıa t.lz1yetlnl bllldren muhterem 
tevata \e çelenk &Ondermek ICıtlunda 
bulur.an mt!csseac ve ııoatıarımıza, 
ayn .ayn fUkr&nlarımlZJ ttadc etmrı:e 
tcc UrUmüz m n old ıf:Undnn bu 
hususta muhterem sızetenl.ztn delf.
letlnl rica ederiz. ADATO .uLl:Sı 

* Posta ücreti bankaya ait 
her )erden mevduat kabul 
edilir. 

* Her ay sonunda bir çckills 

-:. . . 

AK BAN 

, ...... 
eıo '

•DH•.&• ll•.ttı. 

HU••l .. aLIK 
N.lıllL KU .. ULDU 

~, . '· 

SONSUZ FEDAKARLIK 
Dl ~ffA ırn:u ı ırnL~R 

GCXÜ'nde 
Modern Hemş relik mes
'eğinin banisı 1''lorence 
Nıghtingale'in Kırım har
bı sırasında Selımiyc kış
lasındaki muvaf!akiyet 
\e bıı nrı ının 100 neti 
~ıldi:ınümu \C Dünya 
Hemcıreler günil muna
sebeu~ le ) a~ ınladığımız 
\e her genç kız.ın ibretle 
<lkuyacnğt ·SONSUZ FE
DAKARLIK• adlı eSCTİ 
takdım e<liyoruz. 
YAYINLAYAN: :\IE-
RİKAN BORD NEŞRi-
YAT DAiRESİ İ.STA~
BUL. 

DEM BANK 
TERSANE AJANSl'nda 

En nz 150 lira'ık hesap açtırmakta gecikmeyiniz. .. 
' 

Seçkin AÇ 1 L 1 Ş H E D l YE L E R l 'nden başka 

PIRLANTA YÜZÜK, BEŞiBiRLiK, RADYO, DiKiŞ 

MAKiNESi, ELEKTRiK SÜPÜRGESi, ALTIN BiLEZiK, 

TABAN HALiSi. .. gibi 

GONLOK VE HAFTALIK 
i KRAMiYELERI 
Kaıanabilirsini:ı .... 

-o-
ADRES: Galata - Perşenbe Pazarı, lllahmudlye (Tersane) 

C:ıdıle i li4. Telefon: 4546i - 49620. 

-

Dizginsiz bir hürriyetin teuı-
hurlerine her tarafta tesa· 

dur etmek mümkündü. Bu 'll~m 
:eketin haddizatında yer eseme 
mis ve kötil olan durumunu 
daha zhade teşdit etmekte ıdi. 
Pırka'ararası miicade!eler git
tikçe kızışmakta ve ortalığı vel
ve'eye veren gazetelerin karşı. 
Iıklı. daimi ve muttası! bir he· 
saplasma içinde bulunuşları 
göı.e çarpmakta Jdi. l'ıfesrutf
:ı;et, uzun zamandanberı herke· 
sin hasret ve jştiyak:a bekledi. 
ği bu nesne şimdi artık zuhuru 
nıuhakkak. melhuz olan bir teh 
likenin ıçlne doğru bliyilk bir 
hıı·a YU\'alanmakta tdi. Mevcut 
karışıklık!ardan istifade etmek 
isteyenler \'e meşruti rejime 
cephe alanlar. şeriati silah gi
bi kullanarak onu içinden wr
mak yolunu tutuyorlar. onun 
gözbcbeği ve muhafız.ı diye tes 
miye o unan istanbııldaki Av· 
rı taburları f!~lnde gizliden giz
liye •Hükumetin \'e subayların 
kafir oldukların, şerlati orta
dan kaldıracakları ve kendile
rini de kafirler zümresine it
hal edecekleri yolunda telkin 
ve propagandaya gırişiyorl:ır. 
dı. Bu arada İttihat ve Terak· 
kıye en ziyade ateş püsltUrc'l· 
lerden SerbcstJ gazetesi ser
muharriri Hasan Fehmi !töpril 
üz.erinde öldürillmUş ve vak'a
nın faili de bulunmadığı icin, 
bunun tertibi İttihat \'e Ter:ık
kiye atfedilmişti. HaYa !yice 
c!ektriklenmişti .• 'ihayet tev.ı. 

(Dcumı Sa: 7 Sü: 1 de) 
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Rı9 
31 Mart 
vak'ası 

45 ~ıl ene! bugün, ,13 • ··
sıın 1909 da İstanbıılda 

hii~iik bir isyan çıkmı tı. Bu 
irtica lı3di e i, Rumi takvi
me göre 31 marta te adüC 
ettiği için •31 l\lart vaka:.t• 
udb le anılmaktadır. 1!108 
:ueşrutiyet mkılabından son 
ra softaların ve kara ruhlu 
~ obazlann i)tirakiylr. kuru
lan İUihadt )luhamınrdi 
Cemiyetinin açtığı nifak 
tohumları cahil halk ile bir 
kısım askeri birli!.;ler ara
mda iıratle gclişimlş, dini 
Sif:ı<;C(C alet t'dCnler, eski 
de\ rin nimetlerini görmüş 
olanlar \'C menraatı1ere tler 
birlt' mislerdi . C!t gün bu 
gözü dönmüş insanlar •• şe
riat isteriz. din eld tn guli
) or! • diye ortaya çıkmı !ar 
\'e kanlı bir i yan yaratmı5-
lardı. 

Asilere yapılan büliin na
sihatler ho a gitmişti. Jek
tepli 1.abitler öldüriiliiyor. 
1r<lise hiicıım olunuyor. 

t tanbul ana baha giinlc
rindcn birini ya~ıyordu. llii 
k{ımt't de aeiz kalını~. i tifo 
etmi~li. 

F. F. 1'ÜLRE~TÇi 

VATA~ 

. 
ithal taleplerinden çıkan 

ihtilaflar hallediliyor 
Ticaret Odasında çalı~an ithal ma"arındakl lhtilfıfları tet

kik heyetinin müracaatları geç karşıladığı yolunda şlkiıyetler 

vaki olmaktadır. Bu miınasebetle dün kendisiyle görtişen gaze· 
teci'ere, heyet reisi 1\lereı Bankası istanbu: l\Iildüril Fahrettin 
U!aı; şu izahatı \'ermiştir: 

•- He) etimiz.de iki ne\ i muamele cereyan etmektedir. 
Bun·ardan birincisi miıddet temdidi taleplerı olup bunlar günü 
gunüne çıkarılmaktadır. İkinci grup muamele'cr ise mallarda 
e\Saf veya fıyat değişıkliklerınden mütevellit talep'ere aittir. 

Bu gibi muamelelerin adedi çoıt tur. Hem de ekseriya ihti as 
erbabının bu arada Ticaret Odası mes ek heyet:erinin bi'gi 'e 
miltalıia'arına zaruret hasıl o'maktadır. Bu grup iş'crimlzde 
10-15 gün arasında bir müddet geçmektedir. Bu müddetin kı
saltılması için icabede'l lüzumlu tedbirlere tcve,,sül etmis bu
lunuyoruz. Bu arada heyetimiz pazartesi \'e per embe giınleri 
saat 14'tcn sonra diğer günler ise 17'den sonra toplan:?rnk ça· 
lışmaktadır. lle~ete günde 150'yi miltecaviz müracaat c:m3k
tadır. Turcarın i~ini aksatmamak için müracaatların bir an ev· 
\'Cl çıkarılmasına az.ami ga)Tet sarfetmekteyiz . .,, 

Yeni Teknik 
Okul için . 
imtihan yapıldı 

Laiklik hakkmda 
Bir münazara 
Vapıhyor 

İstanbul Teknik Üniversitesi Liıik!iğin yıldönUmü müna-
nc bağlı olarak 22 nisan çarşam sebetıyle, l\l;lli Tesanüt Birliği 
ba günU öğretime başhyacak tarafından hazırlanan (Laikli
olan Teknik Okula aday kaydı-ı ğin muhafazası kanun ile mi. 
nı yaptıran öğrencilerin ilk im- yoksa terbiye ve telkin ile mi 
tihanları dün saat 9.30 da ya- ıemin edilir?) mevzuundaki mü 
pılmışıır 1 nazara, 15.Nisan.1054 perşembe 

1200 kişi aday kaydını yap- ~,inil sa t 14.30 d<' Bcy:ızıtta-
tırmış olmasına ragmen 11 i U- k; tarmara lokalinde yapıla
niversite talebesi, 464 ü lise, 52 caktır. 
si Yapı Enstitüsü mezunu \'C Birlik başkanı Ord. Prof. 
564 dü Sanat Enstitüsü mezunu Ekrem Şerif Egeli tarafından 
olmak Uz.ere 1091 kişi imtihana aynı mevzuda bir konuşmayı 
girmiştir. müteakip başlıyacak olan müna 

Sanat Enstitüleri seviyesine :r.arada terbiye ve telkin tez.ini 
göre ayarlanmış olan dünkil İstanbul Üniversitesi Talebe 
tilTkçc \'e matematik imtihanla Birliği ekibi, 'e kanun tezini 
rını 1091 kişiden 300 ü tamam Türk Devrim Ocakları ekibi 
lamamıştır. müdafaa edecekt r. 

Bir sabıkalı karısını iki otomobil kazası oldu 
yaraladı 

Karısı Neclayı sinemaya gö
türen sabıkalılardan Kemal. kıs 
kan.çlık .} üz.ünden aralarında 
çıkan münakaşa sonunda Nec
!Ayı bıçakla muhtelif yerlerin
den yaralamıştır. Yaralı Cerrah 
paşa hastanes:ne lrnldınlmış, 
tahkikata başlanmıstır. 
Akbıyık Hamam sokak 51 nu 

marada otunn Emine Ençe'ik. 
.lm;kançlık yüzünden şoförü Şev 
İ'N tnrafındnn ) aralanmıştır. 
Hacı· eden sonra '.kaçan samk 
aranmaktadır. 

Hindistan Büyükelçisi 
memleketimizden 

ayrılıyor 

Ankara 12 (A.A.) - Hindi.~
lan'ın Türkiye BÜ:!-'Ük J;lc:isi 
F.kselans Mr. C, s. Jha, Hindis
tan Dışi !eri Bakanlığında yeni 
~Jir ,·arifeye tiıyin edilmiştir. 
Büyük Elı;-i Jha bu ayın sonla· 
rına doğru Türkiye'den ayrıla· 
caktır. Ekselans Jha. 1950 yılın· 
danberi Tıirkil'e'de ilk defa El· 
c:i ve sonra Büyük Elçi o1arak 
bulunmuştur. 

Dr. Ragıp Güran terfi etti 
Şişli Çocuk hastanesine ilave 

edılmekte olan ptodern cerrahi 
'e 'kadın doğum pavyonlarının 
inşaatı ilerlemektedir. 

Bu arada :Bakanlık son iki yıl 
içinde hastanedeki verimli faa-
1 iyetinden dolayı başhekim Dr. 
Ragıp Gürana takdirname ver 
miştir. 

Bundan başka aldığımız ma
lıimata nazaran Dr. Ragıp Gü
ran bir dCTeee terfi etmiş. maQşı 
125 liraya çıkmıştır. Değerli i
dar<?cl hekimimiz.c munffaki
~ etler dileriz. 

Bc)oğlu Kalyoncu caddesin
den geçen Saıt Keskin idare
sindeki 24158 plakalı kamyon 
Rıza) a çarparak yaralanmasına 
sebcb yet vermiştir. 

Taksim CumhuTıyet caddes:n 
den geçen Sc~ im Toprak er de 
::\tıchmet Gcbenç id:ıresindcki 
12006 plakalı olomobilin sadme 
sine maruz kalarak muhtelü 
j erlerinden ) ara 'anmıştır. 

Bahar bayramı 
haıırlıkları 

Şehir T yatrohırı reji örü 
~.~.ncke'nin dahil bulunduğu 
mütehassıs b'r heyet taTafın
dan hazırlanan Gü'hanc parkı 
çle:korasyonu pliinı, Bayram ter-
tip komlıc.since kabul edild iğin 
den gerekli hazır'ı.klara başlan 
mıştır. 

Bayram münasebetiyle park
ta konser mahallinde heı- gün 
münavebe ile bando, orkestra. 
mehter, 6az \'e ses konserleri 
verilmesi kararla~tırılmışıır. 
A)Tıca bir de ses müsabakası 
yapılacaktır. Müsabaka Tilrk ve 
garp mus:kisi o'mak üzere iki 
kısımdır. 

Jüri heyetinin vereceği birin 
ci. ikinci, üçUneU) e nakdi mil
kAfatlar ve dığer derece alanla 
ra madalyalar verılecektir. !itil 
sabakaya girmek ist'yenlerin 
kaydedilmesine belediye eğlen
ce bürosundaki bayram komite 
sinde bastanmıştır. 

Bir erin ayağı kesildi 

Bostancı istas~ onunda nöbet 
çi olan er Ahmet Genç. tren 
hattında dolaşırken 84 numa
ralı marşandiz kataTının sadme 
sine maruz kalarak ayağı ilcesi! 
mistlr. 

\'eşilköy meteoroloji i~tu 
yonunıııı talınıinırrine göre 
bugün şrhrimlz ,.e C'irnrında 
ha\3 genel olarak bulutlu \'C 

men11 hafif ya ıslı ı;eçec:ek 
tir. Riiı.garlar poyraz ylinle
rinden orta km' ette e ccek· 
lla\8 ı;ıc·aklığınt!a düne naz~ 
ran mühim bir değişiklik ol 1 
mı\'ac::ktır. 

Dliniin en l'Üksrk derrccsi 
... 11, en dü uk + 4 olar.ık 
k::yl!edllmi tir. 

m 

Kücük haberler 
~--------* t. Ü. T. B. G•ncm: Tiyatrosu
nun tcrtlpledl81 mllnııkaşalı toplan
tılardan ilki 15 Nisan Cuma ır;llnlı 
ıaat 17 de Şehir TlylltrOGu ReJlsörU 
Max M~lnecke tarafından •Tiyatro
da OördUncfı Buut• (Tl)'lltroda Oenç 
ilk Hareketleri ı mevzu unda Y.mlnO
nu Oğrencı Lokalinde yapılacaktır. 

* !>foda caddulnln tamiri henüz 
bitmemiştir. Bu cadde asfalt dO;e
necek yollar programına dahlldlr. 
Al1kalılar aataıt d!lfenmulne yarın· 
dan itibaren ba~ııınacağını bildir· 
mektedlrler. 
* Partş Milli Lirik Ttyatrolan Bir 

1'81 MUdUrU M. Lehıı:ıan, 1'ürkl)'e'de 
ı;eçecel: bir OPPrttln dokümanlarını 
top!amıık .-e tetkiklerde bulunmak 
Uzere. OnUmnzcıeı:ı hatta lçeralnde 
tehrlmlze gelecektir. M. Lehman'a 
seyahatinde bir beııteklr re.takat e
decektir. 
* Üaktldar Amerikan Kız Koleji 

Kültür Kolu tarafından 17 Nisan 
Cuıı:ıarteaı ı:unu saat 14.30 da okul 
konferans &lllonunda bir Edebiyat 
Matinesi tertip edilmiştir. 

Salt Faik Abas13 anık, Tarık Btıl:· 
ra, Haldun Tnner, Oktay Akbal, Na
im Tlraıı, Orhıın Arıburnu, Ozıtemır 
AU.t. Melih Cevdet Andar. Sab:ı.had
dln Kudret, Klmran Yüce, Slllih 
Birsel, Behçet Nccatıı:ll ve İbrnh!m 
ErseHek Clbl hlltJlyecl ve pirlerin 
iştirak edeceııı bu matınedc Salt Pa· 
tk'ln bir hlkAyesını ŞUknın OUngOr, 
Tarık Buğra'nın bir hlklyesJnl de 
Nedret Selçuker oku~acaldardır. 

* Mahdut Mesullyetll İstanbul 
Memurlar İ&UhlAk Kooperatif e!rke· 
tinin yıllık kongresi dUn saat 15 te 
eski En:ılnönU llalke.-lnde yapı\mı~
tır. Geçici b&fkanlık dl.- nı ae~ımı:.
tlen sonra İdare Mecııaı Baskıinı Zı· 
ıa Başer taııllyet raxıorunu okumu,. 
tur. Raporda 13 bin memur u .. sı 
bulunan kooperatl!Ln, bu ~ıl 405~ 

teın imli: kömUrüml ve ı4t3 cet! odu
nu tak&ltlc, ucuz tıatıa hWıcdarlara 
dağıttığı, giyecek Te ylyeceıtın de 
taksitle •atı!dı~ı ltade edilmekte ve 
Ticaret Bakanlığı taratıııdıın ~erllen 
tahatsatl;ı koopcratırın pamuklu tan 

m tışı yaparak baeıırı kazanıtıtı 

bellrtllmekto)'dl. 
ldare mccllsl Uy!'Jerl)1c murakıp

ların ibrasından aonra ı;ündemln 
dl er mııddcterı gör~muo Te kon
ı:re ııamlml blr :ı.ava Jçerıtnde M>na 
ermlşllr. 

* Balat'ta sarhOf halde rezalet çı
karan ve kendllerıne mAnl olmat 
iste) en polislere de karşı koyan Fa· 
lk ile Uhl adllreye ıönderllmlfler 
~ e tevkif edllmJ,Jerdlr. 
* Kasımpa Ali Kali:ull aoltalt ı 

numarada oturnn MahmuL Aldağız, 

ıtarm Suphan, çocukları ErdôCım lle 
l'.!Urvet, odaya ııtdıkları IJI :rıınma
mış manı:nı k0mür4nden zehlrlen
mıoıcr ve DeroClu Belediye Hıutaha
nesıne )atırılmışlardır. 

--0-
Cumhurbaşkanına 

hakaret eden bir adam 

Cumhurbaşkanına hakaret et 
mekten sanık İbrahim Dindarın 
muhakemesine dün 7 nci asliye 
ceza mahkemesinde baslanmış
tır. Dünkil durusmada hiç ko
nu~mayan İbrahım n muşahede 
altına alınmasına karar veril
miştir. 

Kabzımalların bir 

müracaatı 

A;ıkara 12 (T.II.A .) - l~tan
bul knbz.ımal!arı Cumhurbaskan. 
lığı, Baş!tikanlık \'C 1ç~5lerl 

Sovyet tebaah 
Biri hudut harici 
Edildi 

SiyaEi Ye ahlAkl durumu şüp. 
heli görülen SoYyet tebaalı Ar
men hudut dısı edilmiştir. Hir 
bir iş yapmadığı halde bol pa
ra harcayan Armen'in bu vazi
)eti de nazarı dikkati tekmekte 
idi. 

Yeniden inşa edilen 
iki ilkokul 

Yeniden in a edilen iki ilkok:.ıl 
daha diın törenle öğrenime a
çılmıştır. 

Beşikta~ta aç:lan Bii~ iik F,·. 
ma Sultan i koıılu saat 12 de 
törenle öğrenime girmistir. Ilcp 
birlikte •öylenilen istiklal mar 
şından sonra bir yavru kurt göz 
yaşları arasında \'aıan fiir"ni 
okumuş, diğer ~ir ya\'rukurt 
da ilk drrsi Yermes:nı Yali \C 

be'edi) e başkanı Ord. Prof. Dr. 
Fahrettin K. Gökaydan rıca et 
m'ştir. 

Vali bu isteği teşekkilrle kar 
şılıyarak ·İlk dersi hepimize 
kara gUnlerimizi ak ederek A
tatürk verdi• demiş:ir. 

İkinci okul da lstinyede biz 
mete girm·ş. Burada saat 13 te 
yapılan törende 4 Öğrenci şiir
ler okumuşlar. okulun başöğret 
meni bir konuşma yaparak \'&· 

l!ye, İstinyelilere hediye ettiği 
bu okuldan şehiT ve ilkokul in
şasında e'de edi!E'n emsalsiz re 
kordan dolayı teşekkür etmiş
tir. 

Vali Göltay, ba~ö:retmen·n 
konuşmasına cevap olarak bir 
konuşma yapmış ve şunları söy 
!emiştir: 

·- Öğretmen hanım bana ha 
yatımın en büyük mükAfatını 
verdi. Benim mükafatım büyük 
lüğüne inandığım mlJletimin nl 
çiz bır isçisi olmamdır. , 
Çocuklarımız iyidiT, Atatürk 

yo undadır. iftihar edi)onıı. Biz 
o mes'ut çiftçileriz ki ektiğimiz 
tohumların filizlerini. cı\ ıl cml 
seslerini isittiğimiz yavruları 
görüyoruz. 

Fabrikada. dalga Ye ateş kar 
~ısında yılmadan ça!ışan ısçı 
kardE' !erimin \'e sevgili İstin
yeıiJerin ya\Tularının b ir "Ö· 
nlil . bir fikir u •nında birle ti
~ini ~ördü~üm için Allaha ham
dediyorum .. 

Törene ::'ılilll Eğitim MüdiirU 
Ha~TUllah Örs. BayındıTlık 'MU
dUril Ari! Tansu. şehir meclisi 
üyeleri ve milli e~itım mensup 
larıyle öğrenci \eli!eri iştırak 
etmişlerdır. 

iki sendikacı işçi 

işinden çıkarıldı 

Beşiktaşta Türk - A.:usıurya 
tUıün deposunda sene:erdenbe 
ri çalı~an tütün ış~·ileri sendi
kası başkanı Hü:.eyin Usluba~ 
ile asbaşkanı Eşref Dinçay'ın 
:şıerine n ihayt'l Yerild iği kt'n-
di1erine bildirilmiştir. Şirket 
yol verilmesine sebep olarak 
•işletecek malımız yoktur• de
miştir. Halbuki dün yeniden 15 
işçi almıştır. Bu. gö~ıerllen ma 
zeretin doğru olmadı~ını göster 
mektedir. Bize bildirildiğine "Ö 
re iki i~çiye yol verilmesi sen
dikanın başında bulunmaların
dan ileri gelmektedir. 

Vaziyet bölge çalışma yeri
ne bildiri diği gibi sendika na
mına Çalışma Bakanlığına bil
dirilmiştir. 

~ Medeniyet ,, 

Bakanlığına müracaatla pahalı· Ankara 12 (Hususi) - Ordu 
lığın artma ınrlaki Amillerin tah milletvekili Fevzi Boztepe bu· 
kiki için İstanbul'a bir mUfcttiş giln ~ehrimizde (ôiedeni) et• ad· 
.gönderilmesini talep etmi.şlcr· lı bir sabah ı:azetesi çıkarmağa 
dir. 1 başlamıştır. Basanlar dileriz. -

•• 
Hamsiye gel ! 
D iinkü gazetelerden b Ma 

de giızıime iliştiği~ T .. 1 

re Bandırma'da bol ıll~ U 
da hamsi çıkmakta ,e ~ 
2 kuru5tan satılmakta D 

Ru haber araba Dt 1 y u 
lik Bank:ısının Bandırrıl 

J;<' 
rularını artırmak. yo (i 11121 
sın • Yayın Turlzın 1 ra : 
tüdıirlüğuniiıı iç turlı~ etin 

fütlnnek için ba~\'Urdb 'ınıta; 
bir propaganda mı.'~ i 1ını 1 !lligro Ucıııluk 1'cşktl 1 niı 
bir reklamı nıı \t~ııhP ine 1 
Glu •rannnın Bandı~ıkl du 
rn liıtfettlği bir !!eçi.111 teri 
lığının lıaudisimiıtır. •ir 
Eğer onuncusu)·sa. tt bt 

sı başımıza. ~k 
İLK GALİBİYL"'l' >irle~ 

Grnç lfilli Takıını111 JaJk~ 
maçını Belçika GerıÇ ·r.k 
Takımına karşı .ı-O J,;~ :'(o la~ 
Bu, grrcekten iyi \ 'C 

1 ınısı 
lccek bir neticedir. r \oın 

Gt.nç :\lilli Takımı~~ c ;ı, 
mizde ) aptıgı hazırıılı-rtf rcııİ 
rından bir kısmını ~e) (. ~iri 
Edindiğim intıba şud~ >oliu 
Takımın muhaciınlt. akıaı 

tA profe yonel kiiıneııiJI ~llille 
retli futbolcularından ,rf1''1lekt 
sistemli, birbirini go ~ 
depla manlı, gol poılS (1 r Ürl 
rında yüzde sek c.n kal~ 
Jarak oyna)orlar; gol ha k~ 
yonları ~aratma ını da, r.ıkıq 
yorıar: şuttan da fell ~ f'be) 
ğll. Huna karşılık tıı ,ı'."ar 
müdafaa oyuncuıaı:ı. ~ <O\'aı 
kafi derecede tecrubt nd 
rünmüyorlar. Fakat ~ ir ~ 
dmlerin kabiliyeti ıııli ~ ug 
hatlarını!aki oyuncuııır1 n·ug11 
künü çok hafifleth·or• J1'beğe 
rası, Genç i\lilli Tak!~ >ima' 
~un temelini ·En İ)IJıP P ryı 
faa hücum etmektir» na eı 
ti teşkil ediyor. ,J nüıt 

Belçikalılara karşı 4 ,fnıalı 
galibiyet buradaki Jı eket 
maçlarında edlndiğirıl,r kili 
baa uygun düşmektedı · ı! 

Genç 1'\lilli Takımını Cid~: 
dan sonraki kal"Şlta~~· fhu 
da, hıicum kabiliyetı_n111 °' 
rkligi ı!olayısiyle h1 11r ı:ok 

ıer alabileceğini uının'rfıı, 
~ anlı5 olmaz. ınııvaffıı 
terin tr.,·aJislni dilf'riı. Bu 

AGIR AM:\I \ , .. 11 
Surhe hükumeti p:ır, ~dul 

toya .,,ınılulhı bi! tıı~t fkar 
bundan onra sı) ıısel 15 ar 
raşdıkları fp pit cılil~ dahıı 
bayların idam cdllJll ted 
teklif etmektrdir. ıııt )takt 
Doğrusu ceza ağır 0 l':lıuil 

dulan siya~ete karı$3", da 1 
lekr.tlrrin türlü frlA~ t le bı 
u~rarlıkları tarihi hldıc ~ ıuba 
:ıbit olduğuna göre P;:, itle 
~y SÖ\'lemeğe de in~ 1 ~ 

1ı \'annı~·or. ti t 11 
Bu k:ılıil rnemJt1' , ('U(ti 

bü~ le ağır rezalı kanıığilıkun1 du mt>nsuplıırı kt>ndil1 ııtl Jniş 
nıc) dan Yf'rtneseler el ~il 
ha İli olur. J 

~,.,,.f.," t= . c.6 

O;\' KELİ;\IE\1.f'~ 
f st:ınbul'da gıındc ı 1 

telefon konuşması 3·aP1 

mu-... , . A~ 
A kol. un bu konııS111 rıyl!' 

yapabilenlere!... 
1
s(.vc J 

T A'f1'Fr )' la] 

------"./-:;)on . t fa r-TAKVll' 
13 NiSAX 1954 

SALI 11 
A \' 4-GÜ~ 30-KASl· 
RUlUİ 13i0 - llIAR1'~ I tıı 
HİCRİ 13i3 - şAU~·d; 1 

SABAH 
ÖGLE 
JK İXDİ 
AKŞAl\l 

YATSI 
bıS.\.K 

Vasatı 1 ~ u 
05.24 c k 
12.15 ıı; rılıı 
15.57 1, a 
18.47 o; iM 
2023 ~ 

OH~ 
GazctPnılu ı:onderl~ 

•• resimler basılsın, 
aın iade .. d!!ma. ~/ı 

~ 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

~wı - ~ Cehaletin 
~! Mareşal Tifo Kurbanlan 
~ Türkiye'de Çin Hı·ndı·nde şı.ddetlı· ması 1 incirlı-l ~ 5alabiyetli bir 3'01 müteha~ ı~ı 

ıı! Altemur KILIÇ bana ııunıarı anlattı: 

Y Sava 1 r Old Yol yapınağa ayrılan muan rn 
rııı' Ut:osla\• De\lct Başkanı in- ş a u bir para ile; iııerinden Yalnız o-

Si resnı Tito, Cumhurba kanı. tomohil gepnek üzere 26.000 ki· 
ızın dal'etli 1 olarak Ankara•- Assorutrd rr~s lometrelik )Ol ~:ı!lılabllir. Ağır 

ılll ~ . ı:elmi .. bulunuyor. nu Zİ)ll· Yugosla\')a l'ederntif Hanoi, 12 - Dün gece Dien Bien Fu'da ı:öğus göğuse kamyonların geçmesine imkan 
d~ »ı tın, bulun Türk l\1illetl tora· Halk Cumhurl;teli Cum- çarpışmalar olmuş ve ~onunda bütün Vıetmin hilcu:nları püskur uren bir )ol )Dpmak i teni}or-
b ndan memnuni}elle k:ır ılandı hurbaşkanı I:ıreşal Tıto tillmüştilr. Vıetmın ka~ıplarının .ağır , 1''ransız - Vietnam ka- sa. a)nı para ile ancak 73i kilo· 

i i
1 

ını. tekrar etmek zait olur. resını bır Zi)nrclte bu- ),plarının da 4i:Ciddi olduğu bildiriliyor. Vietmın"in dün geceki metrelik ~ol }anabllirsiniı. Bu 
ııo 

1 
Bıı Turkler, Yugo ID\' l\Iille. Junmak üzere dun eh- taarruzu, şiddetli hır topçu atcşınden sonra, dalga'ar halindeki a:ı fabrikaların tayin ettiği )iik 

,
1
°e kar51, daima hu usi bir sev rımıze geldi 'c Ankara} a asi birliklerın hep beraber Fransız. • Vietnam para ütçulerini:ı haddine harfi harfine ria) et et· 

' ;e du~~UŞUzdur. lh un yıllardan gitti. indiği tepe ~amaçlarına hücuma kalkmasble başlamı tır. Ma· mek sartiylc-. i sin bu tarafı a • 
. rl ıkı memleket arıısında h'ıp * lngiıtere, komlinlı:.min i- h PJk kalırsa, tıı.· tonluk kam_,·ona lir ~ ı allı saatle 19 da başlıran hücumdan sonra nsiler. topçu ateşiy- " 

• menfnat DJ rılığı \e aykıntı. erleme inin öniine geç. le hırpalanan bazı noktalardan geçmeğc mU\ affak olarak tepe· altı ton 'ük 'urulursn, san ıimet· 
,ı .bııtunmamı , bilaki , mü te· mt'k mak adi} le gune•·- · 1 d B k · 1 d . .. · re murabbaı basına otan taı\. ikA ek J nın en ~üksek noktasına \'armı ar ır. u ·esım er c ı:uğus go· - ' · 

l·ır n.ıenfaııtıer iki nıillct'ı b'ıı·. doğu A Jada kunıl:ı.cak 11 • ait he :ı.rılaı· hic_·e sa• ılırsa·, "::i.\-.. it b ousc sa\ aşlar tam 2 saat de\ am ctmıştır. J "' 

ıtl",. rıne '.\akınfostırmıştır iık ır 3\Unma anlaması- le bir trafiğe rlav:ınarak \Ol \Ok 
~alkıı J1 k ' Yietnaın'ıla tforhcrlik • • · . ıı a tı fikrini bu mü te· na gırecegıni bıldırdi. tur. Bu ~:utlar altında lıütün 

•'" ek ınenfaatırri lılrük eden Yu- * ç~.n Hindinde giıgıis Sa~gon 12 (A.P.) - \'ıetn am'da :;eni teşkil edilen 11.ırbiye lıütrc yol hakıınma tah ... i;. eılihr, 
0 ı Iosla\·ya 'e 1 urki} c oı·ta,·a at. goğsc sa\•aşlar oldu. Bakanlığı bugıin yayınladığı bir kararnamede 21 ite 25 vaş a- işin altınduıı ba~arı ile ~ıkıla· 

ırııştarılı inıd' "k· • 1. * r. 1 ralanndaki bütıin \'fotnam vataııda,,Jarının 15 Mayısa kadar T' k' ·· ·- b. 'c · ı ı ı ruemıe .. ct uelç kada sc~·iınlcr sona maz \'C ur ıyc mu .. enımrl ır 
şf omşuıarı Yunanistanla birlik: erdi, a kere alınacağını bildirmiştir. Vietnam hlikıimclı harbin 8 ~ ıl yol sr.brke ine sahip olaınu. 

1' ~ 
1
c aynı tt'hlikele karşı dalın ku\• danbcri de\·am etme .. ine rağmen ilk defa olarak bö~lc bir karar Y:ıtanılaşların <"anıııı, ahiple· 

,rt ;~ili h:ıglarıa blrlr mi lerdir. nu \ermiş bulunma'ktadır. lerhlc beraber bütiin milltte a· 
of. : 1."illte. sadece hükumetlerin Nehru, yabancı --------.------ it saHlan motörlü \ 3Sılaların öm 
rı. ~ıtlk:ı ının bir netice i değil Kobalt bombasının lsvec'te uyuşturucu rüntı \(' )Ollarımızı korumak 
f.11 a. ıaı~rın icabettird!ği \C ikl Yardımcı el . mak adi) le geni ölçüde sefer-

~ 11111.etın de tamam!) ıe destekle- s 1 M dd ( bcr olmağa nıechııruz. ı·rafik 
o~ nektc olduh bir eJdir. • İ ah olamıyacagv 1 a e ipti ası Kanununun tatbikinde CÖ trı·i. 

fS) (il'"' iste • d d • len ihmal \ e fe\ şekJik ağla na. 
l~ urk l\lllJetlnio, YugoslD\')ll)ll mıyoruz, e 1 So .. ylen"ıyor Endı"şe yarattı cak bir 'je)dir. Biıha a şoför \ 'C• 

1 ı; ve iare at Tito'nun ahsı· \ssocl:ıted rre , sikalarının biiyük bir itina ile 
dJ 1a ka'lı biiyük bir eınpnli \e Bombay, 12 _Burada l50 bin \ssMt.ted l'•r« gıiz<lrn rcçirilmr. i, <'an 'e mal 
"" =~·n~ık duyma ının bü) lik bir ldşılik bır kalab:ılığa hitaben A •ırıatrd Prt s Sıokholm, 12 ....s İsveç müzis- tclefini '<' 'ollarm bozulmasını 

t.J1 \1 ebı de, Yugo lav l\lllletinin hır konusma )apan Hındistan Washington 12 - l\tlithis bir yenler Birliğinin organı otan önlemek maksndi) le oförler ı. 
J:ı are alin liderliği altında 1\los Başbakanı Nchru Hındistanın lnhrıp ku\'·velıne sabıp bulunan •· Tliı.isyenıı mecmuasında nesre ~·in kur lar tertiı1 edilme i, tel· 

eti <o,·:ının tahakkümıinıleıı 'dikta: bundan boyte yabancı )ardıma Koba't bombasının ilmi bir im- clilen bir mak:ıle<lc Amerıkall kiıı ) oluyla er.haletin akıbetırri· 
ııı '.ndan kurtulma ı ,e n;iı takil elini uzatmıyacağını \C nvuç aç. kiln o:duğu, fakat b•r s'lSh gibi caz miızisycnleri b\eçıc uyuş- nin elden grhliği kadar önltn· 
ii6 ~r \arlık olahilmesidir. ' I ürk \ 'C Dliyacağını soylemi~tır. ~ehru 5 kullanılamıyarağı an'.aşılmıştır. lUrtıCU madde iptilfıstnl ya) mak nıesi mutlaka lıhtıııdır. llu işi 

ıırı~ \" go la\' ı·rjimlcıi &mı değildir y.lhk planın finan e edilmesi ~e Dlin bir tele\·izyon yayınıntla la itham cdilmişlrrdir. Bu mak.ı· grri bırakmak lırr eiinkii kor
r. ı#h uğgo la\' rejiınl, kendimiz içi~ rine hukOmetin kredi temin c- tefsirci Mnrtin Agronsky ile ya lede czctimle şöyle denmektedir• kuııc kazaların mr. uli\ctine or
ıııl e enmediğlmiz bir idare tarzı deccğitıl söylcmı m. Beş yıllık pılan bir mü.naz.a:ada Kobalt 11Ewelce Amerikada bulunan u- tak ol nııık demektir. 

ııı ıllmakla beraber .mütera,iz cm- planın ~arısı tahakkuk ettirilmi bombasının bır suıkast bombası yuşturura madde ıptilası karşı. Ahmet Emin y ALMAN 
b1 :a ryaJi t oımndıgı , e b:ı k~lan- bulunmaktadır. Ba ·bakan he: o~a?/eceği 1he~irrlmi~ ve" ~ady~ s.nda valnız üzüntti duyardık ve 
..) -:mpoze edUme'k i lenmcditf Hintlinin ne mıkıarda olursa ol- a u zerre erın ::.erı .,e er~ tıu biıım iı;ın bir mesele değildi ı 

4 .. r"Ukdr.~ı;e, buna knr 1 cephe •1· ın.n çıkarılacak tah\'illcrdcn sa-ı bomba)ı yap~·~ o anlan da ım Bugün maalesef bu iptila memlc Afaanislan ve 
)ıV"Jl'l~ bıze du mez. J>o t bir mem tın almasının bir memleket \aı.i ha edeb leceğı hususund~. mu- kcıimıze de sırayet etmi ur. .. 
~ k\efi.n .iti len hususunda tc•ı- f!'Sİ oldıığunu belınmı ur tabık kalınmıştır. Bu munıız:ı- Müziğe hevesli gençler Ame· Pakı"sfan arasında 
dır i!I erınıız ol n bile bunlnr kar • Belç"ıka seç"ımı", . rada ·Kobalt bomba ının iyi rikan caz yı dız arına bir ilah na 
p. • te ten'kitler olmaktan neri bir si ah tarifine de uymadı- zarı ile bakm:ıktadırlar \'e onla· 
• gbıde"mf!~: Şura ı muhakkak l.i ğı belıTUlmiştir. Birndiği gibi rın hrr hııreketıni her ne paha- Mu"za ereler 

.,f.11 ngunkü l'u"o la\' re'·ım"ı, •u0 • AMdolu AJansı y'ı b'ı s· ·h d.. v s• 1 ls kl'd ' •· .. ' m • Brüksel 12 _ Tek dereceli se J r ı a u~mana ı.arar eren .na o ursa o un ta ı etmeyı 
P 0~ \e pcyk!erind~\.i rejimden çım' s .1 fakat kullanana hiç bir z.aran lttemektcdirler. Gençler İsveçe AHoclat"d rr"ss 
,, co daha erbcst \c müsanı:lba kkıe eçı en l06 üyeden milte dokunmayandır. geıen Amerikalı müzisyenlerle . ı · · ,r lı ' 'e li~raldlr. • S~ • 11 yeni a:tan meclisi şu şe- Yenı Dehi. 12 - :ıgılızce o-

ktlde kurulmuştur: --O-- temaslarda bulunmuşlar 'e bir :orak ne redılcn müstakıl Hint 
ı. 49 L" tek sigara ile onların ilhamları· · 

Bu anda e a· • • ıbern'lcr: 11. LibeTal • Sos Ma M r 1 gazetesı Ti'e of indin kaynak ''er 
• ~ g ne temtnnımfz TC l" u au ar nın nasıl arttığını VC ne kadar k ~rıJ :'\[ar" aıı·n •• ,.

01 
at· 

1 
ya st müşterek listesine dahil meden na · ettiği bir haberde , a 

,,. .... uı;umuz - '"ıJh ı ını r.n um- olıınlar· 2. KomunistlC'l'· ., glizel çaldıklarını hayranlıkla kistan \'e Afgıınbtanııı müşte-
•• ı. ııııı ıı ı a ti • w. A ı ı ~e) reımişlcrclir" 
f)t karadakt \; ne ce, \n- Belçıka kahine i islıfa etti n asmıyor ar -0-- rek bir mlidafan \"e .iıs sıyasct 
ti ar netic onu malar ' 'e temao;. Briık el 12 ( \.A > _ Jcan , e,asına dayanan bır federasyon 
~ ilaha da eı.lnd~·talk.an Paktı'mn 'an Houtte krala kab.nesin"n is • :\ .. ,,c-ıat~d rres~ Je(ayı"y'de ha'inde birleşmek hu:>'1>undJ giz 

•edbl 
1 

u
1
nc lcndııitme 1 için tif:ı etıiğını b'ld rm:şrr Nalrobl, 12 _ Kem•a va'i ve- li müzakereler )apmdf,•n olduk 

~ r er 11 ınma ıdır Umanl 'ki K · • 1 kl d 
11ıııt akt, !tk ba tn ta a~'\'llr edilen orgeneral Fevzi Uçaner kili Sir Frederick Crawford mev He ı"m)er arını yaı.ma · a ır. 

ndret k kur tedhişçi lidrr·erinin adam'a. Karaşi mahreçli bu haberde 
"t da ., . 1 'e a eri mahhcti yakın Atina'da ı; ktl ııp eder. Rund:ın f'VVel • rını teslıme da\•et etme!: ıçın :Jöyle denmcktedır: Bu fede. 
i'r le be.lirtnıl oldu umuı: ıtil 

1 19
_
3 

Atına. 12 CA.A.) _ Ha\1l ku" serbe t bırakılma'arı tcşebbilsli· Grft,V yapf ı1ar rasyon kuru acak o'ur<;a \'e ne 
pt~ ıubalında, yı:ıkt im 

1 
1 kJ VHlcrı komutanı korgcnrraı Fev nün netice \'cmıediğini öylemiş r; zaman kuru·un:a kurulsııı'l So\· 

"' nıe ıa anır en tl " an f k t \ ' • · k · • ı 'ld R r .. ....:; k' •• ıt" vcut artlar. Dolu _ Ratı a· "c er re a aunde don hava ır. a ı \ e ı ı e e geç rı lhtcn ı\uCM"btı>d Prr ;ı:ı t u )'1 Nrıı tn·ı .. ur ıye ... r 
ı ısı ihtimal' k1 t' suba) ı daha olduğu halde bu sa sonra serbest bırııkı'an Mau ill3u Telavh'. 12 _ İsra!' Dıw'eti dıin, Irak. iran, Pakist:ın ve Af 

t bl 
1 uzn :ışını ol- hah b - 1 • • g · • id' k d l • ta d · t kk'l b e a le, ~ene esas itibari le nıev u ... ~ a gc mı ur. General enera erının g ıp ar a ns arı- Sıhhat Te kili\ tına b:ığ'ı bütün ganıs n an mu eşe ı çem c-

ııP!..ı euıtur. Zahiri değiS]kliği "e sü Uçnner K~nl Sarayına gıderck nı teslıme ikn:ı ederek bunları doktorlar bu sab:ıhtan itibaren rin ağzını kapatacağı muhakkak 
ıglP"ıkfınete b:ıkılara'k, t:ısawur edil· özel defterı ımz.alamıc:. bunu mil- hlikumct ma.kamların:ı getire- 24 s:ıatlik bir greve ba ·amışlar tır Pakistan, Afganistana siyasi 
ıııt ~iş tedbirlerden sarfınaz.:ır teakıp B:ı.sbakan Mare al Pap:ı- cekleri yerde. serbest bırakı1ır dır. Doktorlar aldıkları ücretle \"e iktısndl imtiyatlar vcrecek-
jlılmemelidir. e- gos, Savunma Bakanı Kanollopu bırakılmaz. ortadan kayboldukl tin artırı'masını ta'ep etmekte tir \e kral ailcsinin durumunda 

cb V" • ı ıos ve ~~n~lk~r~cıy başkanı ge. rı~ı bildirmiştir. \e bu istekleri karşılanmadı~ hiç hır de~işik ık olm:ıyacaktır. 
Surıye'de kurulan gizli ~cral Kıtnlakıs ı zl~aret <?tmı:-1 Ismine iı.afeıen bu planın ha- taktirde greve de,•am ecfeceklc- -o--

• r. nrlanmış olduğunu :ııau :ııaıı rini açıklamaktadırlar. Grev ( H p E 
temıyet General Kitrilakis bu aksam tethisçisi General China ise ı.er- müddetince hastnh:ınelerde yal- • ı • şya 

pıl nqnısı l\hıbablrfmtzm ?~nc:aı V~ Bayan uçaner. ile re best bırakılmamıştır \C müeb· 11':2 birkaç nöbetçi ctoktor kafacak 
~· Ankara 12 lI ~ aundeki subaylar şcrefınc bir bet hap e nıah'kum edilmiş bu· ve ancak Acil ameliyatı ar "iapı· Piyangosu af işleri 

şıır riyo'lc ithAkı -; •e/~ayın St:· zıyafet vermişıir. lunmaktndır. İngiliz hava kuV" lacaktır. Greve doktorlarda~ ma 
~ ve ınerkezl ıi ~ t) c kurulan Yann kor~cnera! Uçaner Atl· \'etleri uçak'an kara kuvvetle. aaa biıtün resmi sıhhi tc~kilat H kk d k 

ı ayban. isimıı3 ~ftc bulun~ ~il ~e ~a~amın'dekı ha\ia iıs \:e riy e işbirliği yaparak ormanlar mensup!an da katılmıştır. a ın a arar 
,, ı:ın günlerde Ttlrkr c' ce~ yeun .. ~ fi ennı fe~ecck "ie pazartesi t!:ı .s~ktı olan l\Iau Mau tetfıisçi- Yeni tayinler cna~ı 1 inclclel 
/ fanıarını sok Y ye an a- 0 n meı:n eketınc donmek tize ıcnnı ateşe tutmaktadırlar. ~ 

r. lufu tesbıt edılmıs re Yunanıstandan aHılacakur. -:oo I.lu .l\Iau te' kir edildi Ankara, 12 (T.H A.). - Tarım mi)t"r. Kuı uln telgrafla müra-
~ İlhak 

1 
• Yugoslav Prens·ı N'ık 1 Bakanlığı Veteriner Işlerı u. caat eden Hıkmet Bayur. İstan-

:ılar ehındc sinsi propagan· 0 a Naır.obi. 12 (A.A ) - _Kenya mum l\lüdurli Zekı 1\luslu Eıli!t buldak mlistakıl adaylığına ait 

51,ı ı .. ntar~"llPUkla_n anlasılan bu a- otomobil kazasında öldü d:ığı cı~a~ın~a, m~ı.arekc_ ılii~ 0 • B:ıkıcriyoloji Ensıiıiısli llliıteh"~ 1 muamelenin durdurulma mı is-
·r 1 tına ~~b blrı, .emnl~et makam- Londra 12 (Nafen) - Yugos :~nan °/c ~ r ım mu.~ak~rc- SJS l\luşa\•irlığıne tayin edil~i~ tcıniş \e bu muracant kabul e-
\~ Ccıniı ar c~ı11!11sur. • lavya eski k"Talı Pıcrre'ın kuz.e. ~ı:rının a ım a masır.ı ~uıca 1~ tir. Bu Umum Müdiırliiğe seçım dilmiştır. . 
· flı ni k/ctln Tilrkıye'dc bır şube ni Prens Nıkola. \'Ukubulnn bir ~~~ ~-~d~ğ~a l\t~u ı~u ;un ~ev terden sonr:ı bir tn~in yapılacağı Kaldırılacak olnn arı ler 

) l' tikler rmak ~aksadiylc hareket otomob ı kaz.ası neticesi in"il .' 1 t 1 ~e u..~ıısı amp ara bildirilmektedir. Ankara 12 (Hususi) - lstan 
o k sa bi~ bildlrılcn bu sebekcnin terede ölmüstur 25 ya ında" 

0 
• :11c:~cştlrildiğı G bugü\ r:sm~n a- Diğer •rraft:ın Mı!li Eğitim B:ı bul sokaklarına asılıın .gaye

<' rılacağı v2.:mandn meyda!la çıka lan Pren~ Nik~la. Yugoslavy~ ~ıü·v~~~~t~;ı\·v:ü:~i :2~a ıçlnde k~ııl.•ğ! İlk Tedrisat ~m.~ı~ l\Iü· miz toprıık. ~·erımını art~ırmak
J andnnı ö ~apılan menfi prop3 eski kral naibi Prens Paul'ün fıa .ld.. .. 9, d _1Mau d.ını lnşa:ıt Şubesi !\ludurıı Vch tır• ib:ıresını taşıyan nfış se-

(11- tr.ektcdı"nr n eneceğ.i tahmin edil ve Kent Dü c nin kardeci 01_ ~.0 Burmduş, bunk~ 1a19e~ü~ het- b.~ Oknydan açılan Şube .l\liidiır- ~·im propag:ındası mahiyetinde 
el---.. · ganın küçük oğlu ıdı ~ .~1~;ı~.f u~/~.,/~ a S P e luğiine l\hı tafa Y::.ldır, Ankara görüldüğü için ~üksek seçim ku 

1 f. · · ' 1 e 1 mı,,.ır. Maarif Müdür l\luıı,•ini Burhan ru'u tarafından kaldu ıılması 

::1 S ... U. • T.UNLAR ~~r:ı~guro@~ !;~~ttrı~~de~as~~~~iJ~{iğ~~u~ kaTarıasmı;;~·bzon'da 
O O fu-ıunım l\faarif l\tüdliru Ali 0-

.._,..;.. ' ,,_....,. '"' """° ( •"'"""~"'"' .. "' ,,.: A * :.:: ~~;~:••:,~:·~~il;,;~~~ :.~::":::~::•;;;~~:.~~ı~~ 
YENi ISTANBU . U . , . • raf ndnn propaganda mab ye-

l mall!aları ımkAnı elde edılir, t- ~ında• gibi bir şey olacak. saner Atına ya gıttı tinde goril düğu için seçim ku-0-:'\------.-- de:ıl~t .tımsclcre ehemmı)et Fakat ne :;üıel, ne yerinde Ankata, 12 (A.A.) - Hava ruluna m,iracaat edilmiştir. Bu 
· UlliCU SEÇllI vcrilırse bunu da a}rıca hır bir intakı bak numunesi!• kuvvetleri kumandanı korgene- f, m basın )n~ınc:ı baı.ırlanmış 
habib Edib T " eh • fa)~a tellkki ednoruz.. ral Fe\'Zi Uçancr Yunan hava ve gö~ter·ımck üzere buraya 

lacak l·r.ni seçim ot il an ~~- Onümüı.deki senelerin bıl· AKŞAM kuwetlennln davetlisi olarak gbndcrilmiştir. F'lm yol faali-
le ada>lan tanunaı;: ~asc hassa bütün dunya hn 0 ka· i'.ııı sabah saat 9'da bava kuvvet yeti. z•rai faaliyet. köy, okul, 
dan balıi ıe diyor k" uzumun• dar ı:ülg(in olmadığını dtlsun. TEK GÜL İLE BAHAR lerimize mensup bir nnkliyc uça ~ehir<' !ık gibi mevzularda 1950 

a-

günü Romadan Kahireye giderken Napolı a~ ıkla
rında düşen İngiliz. Hauyollarınn ait Comet tepkili uçağının daha ene! l 'rankfurtıa 11111-

mış bir resmi. Bu kazada ye di 1 mürettebat olmak üırre 21 ki i öJmü tii 

Dr. Musaddık 
(Başı 1 incide) 

ranlık bastıktan sonTa gizliden 
giz':)e 5eker yediği \'e Vitamin 
hapla1·1 yuttuğu ıesbit edilmiş
ti. 

Dr. Musaddık askeri mahke 
menin bugünkü celsesine me
sele çıkarmadan gelmiş ve din 
Jeylc'lerin m ktııı•mın artmış 
olmasından dolayı se\'inmiştir. 
Mıısaddıkın arzusu Ozerine Tah 
raıı gazetelerinden bazılaTı bu 
günkü sayılarında sabık Başba 
kanın muhakemesine daha sc· 
nis } er ayırmıslardır . 
« Daily Express» gazetesi-

nin Moskova muhabirliği 
Londra, 12 (A.A.) - Yedi se-

r.edenberi ilk defa olarak Sovyet 
makamları. sağcı müstakil oDaily 
Espre·so gazetesinin Sovyet Ru 
)a'da daimi bir muhabir bulun
c!ı:rmasın:ı müsaade etmişlerdir. 
Gazeteyi Moskova'da )lac Col 
tPmsil edecektir. 

Al.i HA~ \'E~İ SE\'Gİl.İSİ\'1.E - Pren Ali ilan ile artist 
Gene 'l'iemey arasında bir aşk mac·era ın ın geçllğine dair ı;ı· 
kan Öl'lentilerdenberi her iki inin bir arııda iken olan bıı 
re imle~i llollywood'da bir gece klübünde çekllmiştır. \li 
Uan daha sonra !\ew York'a giderek eski esi Rlta llay\\ortb 

ile km Yn~enı in'i ziyaret etmiştir 

-------------~------------
BEYOGLU ŞUBEMİZ 

Hizmetinize ~irdi. 

BU ŞUBEDE 

YENi HESAP AÇTIRACAK MOŞTERILER iÇiN 

(;AZİP AÇILIS HEDİYELERİ 

GÜNLÜK 
ve 

KESİDELERİ İKRAMİYE 
AYRICA 

HESABINDA EN AZ 

200 LiRA 
Bulunan bir talıhli Milşterimize 

.~ ......................... ------ ····· L Ü K S : ............................. : . . 
• • 

I B. M. W. BiNEK OTOMOB LI 1 
• • ! .................................................................................................. . 
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İSTANBU[ BANKASI 
fsUklll Caddesi No. 371 

VATAN ANKETİ 
ÖnümüıdckJ seçimlerde reylıılıl kullanacak mı· 
sınız? 

Hangi listeye rey vereeeksinlz? 

!\tecliste müstakil milletnkillerlnln bulunma· 
sım ister misiniz? 

Evet,. ....... . 88,,flf••H•ee .. 

••. parti, kanşık, hiçbirine 

~'cı. .......• Hayır ...... _. 

•İlk if olarak 
65 

;: 
11 

Jd. mek ve hükümetc milı.ahcrct 01.Mı\Z ğı ile İzmir'dcn Atina'ya hareket den C\'\'elki yıllarla 1950 den 
hacı ve hocalara. ~!Y'eı meli- veya ~nu tenkid edecek bir Ak aın, Dikkatler sütunun· etıııişıir. 1954 de kadar olan dC\'I'cnin j. 
ler• Mecliste :.·er vv~~lm~ ?ııccllsın çok bü~'ilk bir c- da )amor: Menderes Atina fc:ıhri uhtı bır nıukn)cscsini yapmak· 

4 - Sizce, bizde ideal Başvekll kim ol.mabdır? •••••H•••••••••••••tt••••••••eeHe .... 

doğru bulmuyoruz B U hemmiyeli o!duğunu göronun- cVali· Gökay dedi ki: tadır. Filmde sık sık •Demok-
rın fikirleri faydalı isu ;~ de tutmak lazım gelmektedir. - Turizm tesıslerınde ne 1 hemşerisi sesildi rat iktidarın ba~anıarı· seklin 
nıatbuatı vasıtasiyle 0 şrI t Bu sebepten biz onuncu ıcc· kadar ı:arrct sarf etmemiz ııe· Atina 12 (AA) - Belediye de ifadeler kullanılmaktadır. 

5 - Cumhurreisl halktan rey toplayarak seçilse 
kime rey verirsiniz? 

ha· 

•••••••tM•••••tlıtettttttıtttl••••ı .. 

Yapnıatarına hiçbi m:cl ~ Usimizln çok kuwctli eleman· rcktiğini ı:östermck üzere. ~u- Meclisi, bugiln yaptığı olağan- Seçim kurulu Halk Partisinin. 6 _ Bugünkü iktidarın muhalefete karşı olan 
tur. camilerimiz ~arız ~ ;:: lardan olmasını temenni edi· nu sö;>llyeyim ki, Gazeteciler listr~ toplantıda Başbakan Adnan bu filmin gö tcrilmesıne mAni reket tarzını tas\·ip ediyor musunuz? Evet......... Hayır ....•... 
çıl..-tır. Fakat Mcclla ç .ıı: )"Or, ada) ını seçmek isti:> en- Ceml;ı:eti balosu mUnasebetiy. l\lenderc. 'e fahri hcmşchri!ik olunmasına daır talebini tetkik/ , OP.-rnmı Sa. c; Sü. ı del 
Onp ~CT~b~~d~y ~rle ~~hk~nnı k~a~~ iedhctclti~ ha~M artW- t~!v~~~ili~e~t~m~i!~~·r~·---~--~c~tm~c~k~·t!e~dı~r~.--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aynca blldinnck ıo~d • nn, vazifelerini küçük ı:örme. lenni barındıracak otel bula- -
l'lz ki, çok lhUyarlnmıs Ya :. me?crini ve seçmenlere de eok mamıs. Benim yardımımı rica HQS MEMO - Her hayvan gider Mersin'e, Boncuk Baba gider tersine il 
ınelnınnde olmuş kimseler~ d~kkatli olma'arını ta\'sıyc c- ettiniz.. 
d.e ihtiyacımrı )Oktur. Eğer dıyoruz.• Netice şuna van~or: Hilton 
hır Ayan Meclisimiz olsaydt, Oteli teşcbbiisü ne isabetli 
~elkl bu muhterem zevatın !ı- CUMHURiYET oldu. Fakat koskoca İstanbul' 
d
klr ve tccrilbclcrindcn bura- t n mustakbel urizmlni bir mı 

c etmek mOmkiln olurdu. SO\'l.ETEl\"E BAK~ ı.n Oıelinc istinad ettirmeğe 
linlbul..i buı:ilnkü Meclis ha. Doğnn l\adl ynn}or: kalkmak, bir ıt:Ul'lc bnharı 2e· 
{atımııda yeni dOsOncelerin •Abam arkadaşımızın mu· tirmcğe benzer. Haıtrı beyne!· 
ı ~kiın olmasını, parti prensip- harrirlerındcn Hıfzı Topuz. milel standartta otellerin -pı. 
~ruinc sadık kalmakla beraber dun çıkan hır yazısında istan· tırak ı:ibi memleketi kapJa. 

cadelelerin uapılmasını .... bul'd ması bile kUi <!eğildir. Gene m J ..... a 3apılması dusUniılcn 
ve':1!eket için ha~ırlı kararlar meşhur köpriıden t11bseder- beyne!milel teamülde bir pan-
he ıneslni bckllyonız. Bunu ken a> nen şö~lc dı}or sıyon mefhumu \'ardır. 
a"rdıDcyden ziyade '"'nP, faal, t t b 1• - Aile pansiyonlanndan 

J •"' .. • • ,an u lu'arı se\ tndıre· b · d clh 1 btkı~? bilgili vekillerden cek ı erın dışında Boğaz köp. lrın e oturmayı ter ed -
M J vı uz, ru u gelmektedır • ~ ornm. 

ıl'·laerr ise ""'i mck icı·n aday- B d d k Mu takbel tursitlcrin a~-~ ~,. u " ı ın a • elı me i süp. d k d f aJaeak'"ı ı ko} mak ist \enlerin hr ız b r terlJp hatA ı •Dışın. ı~n an to. e a bu arzu}LJ i· 
...._ arı ücrrtlere ba"lı 01• d d tı 1 d şıteceğiz. Kendimizi ona gö· 

h a eı;ı e zannedcrım •ba- re hazırlamalıyız..• 

.Oiif'GR4ÜWN BOY.. 
...VUUU N4>"VANPIR 
YA$AM4k /Ç.//V KA~/
y~~.R.~/ s.E'NAtAf' 
8EN'4.VE~ ç/r~G
N//ST.l)'.ı1'- . 
~A.:' 

f• 
:! 

t , 
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_ _,, ______ _..... ______________ _.. ______ 13 •• - 195, ./ 

1 ürkiye - ~I ısır Ordu takımı maçından bir akınımız 

<Baıı 3 üncüde> '\ 
7 - Buglinkli rnuhnteretin iktidara kar ı olan hare-

ket tarzanı tas\•ip edl)·or musunuz?~ Evet ......... Hayır ......... 

8 - Sizce gelecek l\lcclistc kaç D.P. il, kaç C.H.P. ll. 
kaç Köylü PartlJi, kaç Müstakil bulunacaktır? 

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

541 den 

D.P. 
K.P. 

C.H.P. 
C.l\l.P • 

lUü takil 
\ 'ilfi)'etinizln adı: •.....•.••..••..••••••••••••.•..•.•••••..•••.•••••••.•.•...•••...................•.....••. 

isim, SO.)'adı: •···•·•••·••••••••••·•··•••·••••••• •••·•••••••••·••••••••••••••••••••••···•••••••••·•· ·••• 

Adres: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••• 
J\leslek:: ......................................................................................... . 

Erkek, kadın: ......................................................................................... . 

Cnap urflannuı tltt11neı (\'atan r:aıetuı Seçlm &il.keti • lstınbal) 1anlmul rtca oıuııar. 

(İsim ve adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) < 40) 

halyan Başbakanı güven l G Milli takım 1-0 
oyu aldı • 

Roma 12 (A.A.l - İtalyan ., • ' • d" 
mebuslar meclısi bugün Başba- svıçre yı yen 1 
kan Mario Scclba'nın :et rd ~ 
bütçe tasarısını kabu 1 etmiştir. 
Ba~bakanm bu teklifi meclis 
tarafından reddedildigi takdır
dc istifa etmesi icap etmektey
d ı. 

<Ba ı 1 incide) 
20 manta tstanbuldan hareket 
etmis olan Türk binic'lik ekibi 
ilk milletlerarası müsabakayı 8/ 
11 nisan 1934 ~Un!erinde Mar-

Mısır' ın Ankara y e ni silyada yapmıslardır. 
:Muhtelif milletlerden ibaret 

elçis i t~yin edildi ekiplerin i3tirAk fıttiği bu kon. 

lrak'a yeniden yardım 

yapıldı 

Iraktaki e' feliıkctl gıttlkçe 
"eni51iyerek binlC'l'ce ki~ n n a
çıkta kalmasına ebep olan bll 
yUk hır !etiket haJ:nı almısıır. 
Bu vaziyet karşı ında Türkiye 
Kızılay Cemiyeti 13 kisıllk im 
dat heyetı ile 25 yataklı hasta 
ne. 100 çadır. 1000 parça ça
maşır ıle 2 ambı!Ans \'e 2 kııın
yon göndermek sureti)le yap
tığı yardımlara ~·enılerini i!Ave 
etmektedir. 

Kızılay, Bağdada 50 ton huğ. 
day ve yeniden 100 çadır ile 
250 battaniye. 2000 çamasır ~ön 
derme.ktedir. 

](ahire 12 (AA.) - Mısır ~urhipiklcre Türk ekibi başarı 
Dı~·§leri Bakanlığından blldıril s:ığlayan su kadro ile kntılmısıır. 
dı~ine göre. Mısırın Roma e ki Yüzbaşı Satıh Koç. yUıb~şı 
bU)·uk elçisi Ahmet Remı.i An- Bedri Böke. yüzbaşı Kemal Oı: 
kaTa büyük clçıliğ'ne tayin e- •çelik. > Uıbaşı Ce\'dct Sümer, 
dılml tir. Ahmet Remzi BrUkse üsteğmen Alparslan Gfineş. 
le ta) ın olunan Mısırın Ankara Arjantin, Hollandayı 1 - O > tndi fından tertiplenen gene takımlar 
e kı büyük elçisi Ahmet Hak- Frankfurt, 12 (AP) - Millet· karsıla:masında Arjantin bugU:ı 
kının )erine tayin olunmu~tur. lcrarası futbol federasyonu tin· Hollandayı 8 - O ycmi&tir. 

<<CİNAYE VAR>> 
Sabahattin Kudret AKSAL 

Kü~·ük Sahnede •Dünkü Ço
cuk. komedbi llgivle kar

şı ıınarak, bilyilk bir ha~arıy1a, 
ahnelerımiz. için uı•ın sa~ ıla

hi et·ek bir uman, y:iı kereden 
faıla oynandıktan onra, ·Ci
na~ et Var• adiyie dilimize çe\'· 
ri en. konu unu adından da an 
Jaşı acağı &ibi cinayet temasın· 
dan a an bir pıyes ahne) e 
kondu. Son bir iki yı içinde 
l.ondra, Pari Xew \'ork gibi 
büyük ti) alro merkez eri nele 
O\nanmakta olan ·Cinayet 
Var.. Frederick Knott adlı bir 
yaıarın r c~i. 

·Cinayet Var• kaynağını fü]. 
sar ,\llen Poe'nun hikaye·e
rinde b111an ayısız cinayet ro
ınanını n, hikayesinin, pİjC i
rıin. bir ~rncği. Oldukça da b:ı
şanlı bir örneği olduğunu sa· 
nıyorum. ı;Unkli entrikası:ıı ıl.ı 
Jıa başında. birinci perded-! •r. 
yırcıyc \'ermekten kaçınınaa ı~ı 
halde sonuna kadar i1~i ı:ck
meyi c\ircinin diklcatini u: a. 
nık tut~a) ı bilmiş. Ço~u rlıın
~ ct romanları, piyes'eıi si.içle· 
rini, bır ırrı oku~ ucuya, ~ej ir 
ciyc çö:ıdlirmckten atır-ıar. füı 
o\·unda \azar biraz d,ıha zer. 
bİraz daha ağ'am ':lir yapı i • 
tıy<'n bir başka :,·o·u denemek 
i tiyerek, entrikasının bütün 
ırrını \'eriyor. Böylere birııci 

perde de dlişüncede bc1irer.:>k 
ge'i::;eıı. açıklanan hlr cinayet 
tnsarı.ı ikinci perdede gerçek
leşiyor'. Son perde de clnaj Pt 
tnsıırı iyle ger('eğinin :ıra,ında
ki farkı görü) o ruz. Frederiek 
.Knot, bu bakımdan, yüL crre 
dna)ct hikayc~inin sa\'unduğu 
bir fikri. .ııııta ız cinayet u a
maz fikrini bir kere daha ı~
lh or Bu düşünceyi biraz daha 
g~niş'cterek, daha yaygın bir 
anlama ula tırarak. •Her a'an· 
da bövledir bu; dü~'c gerçek 
ara ında küçilm enmi> ccek bir 
a:,Tılık var• dı~ emez mi) iz? 

Edgar A"en Poe yazdığı ci· 
navet hika) e:erini röıme, 

bir de 
0

birleştirme dis e iki ana 
un ura dayı)ordu . Pı>'ısyc dedi 
~imiz ınıfa giren hika~ c. ro
man. tiyatro'arın ço •und:ı 0

1
-

du:u gibi. bu oyunı.la da. ayl'l 
un urlardan fa)da'anıldığı ıı. 
a' nı un urların, benzer errnc 
gdre, daha çok ) a da dalı ı az 
u la'ıkta kul'anıldığını g(ir.i
'\Oru-ı. Ama dayandığı teme: 
~ınsurlar. yapı, ha,·a aynı. 

Burada Qzerinde duru1abl't· 
r.ek bir nokta var Aynı unsur-
ar. tı\ nı yapı. a' nı cinavet te

ma ı) in bır ne\ i şıır arama~;ı. 

nn da çıkılabilirdi Ama ~ade
ce du.Unce) e da) anarak, dli· 
şünmenin iki ana unsuru olan 
çöz'im'eıne ve bir'eştirme gibi 
unsıır'arı kul'anarak, ö'çüılen, 
hesaplan bir 5ilr havası e ti
rebilmek F.dgıır Poe gibi sayı
lı nzar~arın i i. Cinayet piyes 
ıe~inin hayli basarılı, tıpik bir 
iirneğl o'arak kabul etsek de 
bu oyunu, ~·azarında bu katl.ır 
yUklU bir işi bt'kliyebi'ir mi-
vız" 
• :cina' et Yar• ın konusu, 
kısaca. • öy'c, Tony Wcndice 
ad ı e ki hır tenis şampiyonu 
var. Zamanında Unfindcn fay. 
dalanarak zengin bir kadın'a 
e,Jenmiş, Ama bir umıın son
ra karısının, Margot Wcndl-

'Ankara Gan na 
Gazeteciler 
Ahnmak istenmedi 

(Başı 1 incide) 

müdür'üğünün delaleıi~ le hadi 
seyl takın edecek yerli ve ya
bancı gazetecilere birer kan 
,·ermişti. Bu kartlarda gaıcte
cnerln re imleri ve isimleri yıı
zılı idi. Basın yayın umum .mü 
dUr!Uğilnün ve protolrnl umum 
müdUrlüğilnün mühürlerinı ih
tiva ediyordu. Ba ın yayının 

tavsiyesiyle büıün gazcıecıler 
orada toplannıı,lar ve husu i 
bir otobüsle gara götüriılıniış
lerdir. 

Fakat "arda ·emniyet anı:rlc 
ri Jlariciycniıı 'e basın yayın.o 
"İriş kartlarını tanınıamış1 ar 
ve gazetecileri gara sokmıımıs
lardır. Bunun lizerine gazete· 
cilcr isuı yomı terketmlsler ve 
hususi otobüslcr•ne dönmUş'eT 
dir. Ankara polis müdUrU Fa
ruk Oktayın bu resmi sırjş 
kartlarını tanımayışı karsısında 
gazeteciler i tasyonu terkcımek 
üzere iken hfıdıse Dışişlcri Ba
kanlığı umumi kat:p mua\'inl 
Muharrem Nuri Birgiye ak et
mıştir. 1\luharrem Nuri Birgı'· 
nin enerjik müdahalesi \'C lçış· 
lerJ Bakanının emri ilzcrıne po 
lis müdilrü Fanık Oktay gazc. 
tecilerl gara sı>kmak mecburi
yetinde kalmıştır. Maalesef hu 
üzücü hAdiseye bütün ecnebi 
gazeteciler de şahit olmuşlar
dır. 

Stevenson ameliyat oldu 

Ch'cago 12 CA.P ) - 1952 sc 
çim eı-inde Demokrat Parıinın 
Cumhurbaşkanı adayı olan Ad
lai Stevenson lbugün burada 
oldukça mi.lhlm bir böbrek amc 
lıyau ı;eçirıni~tir. 

- 58-cc'in kenclbiııi aldattığını ö~
rcniyor. lfo'az kıskanf ık. bı· 
nı da para hırsıyla karısını öl 
•liirmr~ i kuruyor. Cinayet lıi· 
kayclcrinin çoğu kahraman:a
rı gibi patatojik bir tip Tony 
Wendıce tc. Diı üncesinde kur
duğu tasarı) ı bir başkasının 

tatbik etmesini Lo;ti~cır. nu l~c 
U\gun c ki bir arkada ır.ı bu
larak yarı antaj a. yarı p.ıray. 
la kandırı) or. Ama haurl:ınan 
cınayct gcrçekleşmıyor. Ha~
got Wcııdıce, kı a bir boıtı.ı·· 
madan onra kocasının kendisi 
nı o dürme) c ka kışan arkada. 

M OSK OYA' DA 
r 

19 Şubat akşamı Moskova'ya gelmiştik. Her nevi prO'~a;: 
tokol ve beynelmilel kaidelerin üstünde, emsali oı on 

görülen bir mercsimle istikbal edilmiştik. Merasif11f\l~u, 
bütün Moskova · katllmıc:: gibi idi ·ee ~ garmzonu ~ ıı ıet 

mı, Lesgatc'yi ü'dlirüyor. Aı·· 
ıık bundan sonra gerçck'c ha
yıılin, cina~ etin kendisi~· e ta
s:ınsının oyunun kahraman'arı 
arasında tartışı 'ına ıdır. Her 
an biraz daha olaylar açı!a. ay 
dınlığa çıknrılarak. hata'ar, te· 
sadüf'er hesap'anıırak, gerçek 
ten. o an biten şeylerden. işin 
ta arı ınn doğru gidi'iyor. Ger 
('ek meydıındıı. göz erin önlin· 
dedir. Bilinmeyen katılin kur 
duğu tasarıdır. O da bilinince 
katıl anla. ılacaktır şüphesiz. 
Sonunda da açık anıyor. Ama 
o) unun kahramanları içindir 
i,in acıklaııma ı tabii. Yoksa 

L ____ _ 
,'Uo•kora )olunda 

1 !121 yı'ı şubat ayının seki-

alınına~ı Eehepsiz değıldi. Rus 
yanın bazı bölgeler nde a ay ş 
lamamiylc ıenıiıı edilememiş
ti. Yer )er Zeloni adı \er'len 
Ye mensuptan ekseriyetle kÖ)' 
lıilerdelı nıiirekkep olan ye 
me\·cuıları b'n'crl aşan muka
b ı ihtilal çeteleri bulunuyor
du. Hunlardan en mlihımleri 
\'OToııej havali inde bir mek
tep mııalliminin kumandasın
da faaliyet ;:rösteren çete ile 
Rezan havalisinde l\taruıa ıı
d ndaJ.:i bir kadının teşkil et
ti~. çete idi. Bir de b n mc\'· 
eutıu Mahno çetesi vardı. 

Bir Tehlike 

_ ______ ,/._ car• 

öğrendiğimize göre )'Oc Dok 
kesmek iste' en yukarı tve!ı; 
~r.ııiğlm Mahno .. çt~ıts ka 
Çele :ı:ırhlı treni !!O':° Dok 
sademe etme<len c;ekıtıt' et ve 

Dok~ 
l\lo!kna'da nasıl et\e~ 
kar ııanmı tık? zu~ 

19 Subat akşamı ı.ıc.! tı lı 
.. ı. uzuJ gelmiştik. Ha\'a ço ı ) 

C)ircl'er İÇin her 5ey, SÖyJedİ. 
ğımiz ı:ıbi. başındanberi açık· 
tır. 

<:öriilclüğli ı:ibi. .cinayet 
'\'ar~. ıne' inıin tipik unsurla
rını toplayan Po b~·e bir oyun. 

z ııci ~ünU hıı ıııi bir ka
tarla Bnkü • Derbent. Gorsı1y. 
Ro tor • Harkor • Kursk • 
Orel \ e Tula şimendıfer yo. 
lııııu takip ederek 19 şu balta 
i\Io•kornya gclmistik. Gerek 
Bakiı'dan ayrıldığımıı zaman 
ve gerekse yolumuz iiıcrinde
iki bazı şeb rlerdcn geçerken 
hlikümet memurları. •ubaylar 
ve nıcra•ım kıtaları tarafın

dan selamlanmıstık. HCT ta· 
rafta b i kabul edilmic, do t. 
hatıa ınilltefık muame'esi ~ör 
milştlik. Rnkü'dan sonra Rus 
yanın kı ı blitün ş;ddetiylc 

kendisini hls•eltlrmiştl. Her 
yer knrla örıiilU icll. Sehirler 
\'e kasabalaı· kiliselerin par
l::k kub1Jcleri ile ıcfı-ik ohınıı
biliyordu Hararet sıUndllzlerl 
sıfırın altında 20 ile 2,1 ara
sında de~lşiyor, geceleri l<e 
daha çok iniyordu. Mlinakıı
la•ın bozuk oldııtu sık sık 
lekrarlandı~ı hıılde yııtak'ı 'e 
yemekli vagonlarfüın milrek. 
ken katarımız cok lvi ıe h:n 
ed:ım:ştl. ncıık •iirıot normıı
lin dununda id Bu rla. tahr.., 
edilen simcnd Cer •ebPkesll"'·'l 
henü:ı: tamır olunmadığını gi.ı. 
tcriyordu. 

tu. Barometre sıfırı.n-orl u' Dı 
> ırmi yediyi 1ıosterı~ı}: 't rniı 
t::syon d:ı pek kalaba J1 \nka 
Jarın başında buluna~ rı: •Cdı~ 
ve Harbiye Komiser.e "'- \nka' 
ıncssil!eri bizi aHoS ~en ~ 
db e se:Amlamışlardl· Fi f ilet 
lık arasında Tiflis \'.e ç Ankı 

Kursk'dıın sonra adını şimdi tevakkuf etmedikterı ~ , G 
hatırlıyamadığım bir i tas. den daha evvel ı.ıo tf iec~ 

yona hareket edeceğimiz sıra- gelip sefarethaneye ıı!ıı. - l\I 
da zırhlı tren bizden ayrılarak olan arkadaşlarla Sür 

ıCinayet Vara l\lulısin F.r
tuıtrul'un ö'ciilli. her anı. her 
sahne 1 üzerinde :ı) rı duruln· 
rak. değcrlendirl!erek is:enen 
mizanseniyle. uygun bir tem· 
podıı ba arı~ la ah neye kon
muştu. E erde heyecanların mU 
ba aga) la veri'erek dramatik 
tesirin elde edilmesi. böy'ecc 
ko'aya kacı ma ı çok mümkun 
ken. bu )ola gidilıni)erek, ağır. 
çok ö1çul0 bir oyunla bu 
gibi piye terin he\ e::anlardan 
cok düsUnceye dayandığınm 
he'irtı'mesi miıan enin en Ö· 
nemli ~anıydı bence. 

diğer istasyona yalnız başına da Yardı. ~t aı. 
gitmiş ve ondan sonra biz ha· İstasyonda bizi ııı J şk 
.rekct etmişlik. Fakat biraz. muntazam bir merasl ..ı tı 
sonra yeni bir hadise olmuş. nı selamladıktan sonr~r: ) e 
katarımız birdenbire durmu • nan otomobillerden ~ ' O 
tu. Katar şefi te\•akkufumuzun murahhas heyeti reı5~ n ı 
sebebini şöyle anlatmıştı: Kemal, Doktor Rıza • Jf :ın 

- İlerı'de mc\'Cudu k"laba· !erle ben binmi.tir11ı· rı: ' fer: 
" 'e Harbiye Komisere ı e 

lık bir çetenin yolu tahrip et· mcs illeri de aynı ot~ ıun 
ti~ınl sanı~orırz.. Bizden a}rı· yer almı~lardı. Diğerd0, ı , c 
lan lokomotıf ) olu mua\cne e- Jere sırasiylc trka. .ara 
el ~cklır. Efer tahrip olunmuş bindirilmişti. İkametli!'~ 
i ,e, gcrıye dönecejUz.. sis cdjlmiş olan bin•~ 

İhtiyat tcılbirlerl Demişti. Şefin verdi~i bu ''Ol bonınea .Mo l;o\a 
malfınınt üzerıne biz de katarın ~arnlzonu mcrasirne , ne 

O) nıyanlar da ayrı a~ rı bu 
havaya uyarak ağır, ö'çü'ii o. 
) unlariy'e, pıyesın bu özelliği
nin belirme ine ~ardını ettiler. 
Yarı pata cıjık, bir cinayet ta· 
sarı ını ı.llışUnılc yasıvaıı, son
ra da başııdııma) ınca, i5in i
çinden ı~ rılmak ıçin çare er 
:ırı~ an Ton\· Wcndıce'i Agah 
lllııı. k:ıranlık bır ı:eçmi ı olan 
Le gate'ı Cabit Irgat. }.!argot
nun fı ıkı Ha ida ~ ı Sndri A ı· 
şık. Margot Wendıce'i 1,A e 0-
raloğ u birbırlerlnin oyuıı'an· 
nı tutan. j lennıi , rahat bir e
da) lıı CJ\'nııdıtar. 

Bakü'dan ='losko\a')•a kadar pencerelerini eşyalarımızla ka- nııştı. Otomobilimlı ~ , cı ı), 
olan yo'ruluğıınıur nn b•r pıılmı~tık. Bu eşyaları siper \aş ilcrleyirdu. Bazal'. d unc 

giin siırnıüştit. Beraberimizde ~apara!\ silahlı bir \'ııziyette nerek kumandanlarınrd ekil 
sekiz 1'ürk neferinden mlirek- neticcve intizar ctıııistik. Rus rına mukabele ediY0 

kep uf:ıcr.k b'r nıııfreıe vardı. zablli~in kumandasındaki ma- dolar clC\·aınlı oıarale kı 
•t111! 

Sovyeı lıiikumeıi de Ho 10\ - klncli liifek takımı ile bizim u- calıyorlardı. ~terası 11 rnzu 
dan geçerken lıtr Rus subayı- fak müfrezemiz de trendl'n i· kıla'ımn bir tünıendt-' <'kıtl 
nın kumanda ında b r makı- ncrck civarda mev:ı:i atmı~ ve ·fazla olduı.tu anla~ıl1''() t ı " 
ne'itUCek takımını b:ze muha- etrafı ke$fe baş'amı tı. Hava Her nc\i protokol ' )r. 
fız olarak veı m tı .:\rrıca şı lıenüz a)dınlıkıı. Akşam olnı:ı- nelmilel kaidelerin . 
mali Kafka~ adan onrıı kata- mı tı. Aradnn b r mlıddct geç· emsali az gorülen bJf 
rımızın cinünde ıırhlı bır kıla- mi ti. Lokomotif tekrar Ecle- merasimi yapıldııtı ~~ Dr. 
\UZ treni de gitmcğe başlamı•- rek bizi bağ'amıc:, \C )Olumu- tı. Çok müteha ,,is 0 ı )c,f( 
ıı. Bu emniyet tedbiı·Jer nın za de\am etmişlik. Bıliıhare <De~ 
~----------------------~~- ---------~~ Ad 
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1->e ŞİKAYETLERİ 
Dinleyen ,.e Derleyı>:ı: 

,\ hmct R<'flk ~O\'.\:"J 

Harçlar kanundaki 

aksaklık 

TiYATROLAR 

* UÜlt 1·h \l'ROS t: llRA31 KIS· 
MI - Pazartcsl'den başka lıer ıı:ecc 

Cinıı) el Var ın tem ilinin 
l'gi çeken bir yanı da genç bir 
aktörün, llıı dun Dormen'in, 
salınelel'imizcle i'k defa görü
nıisıi oldu llalclun Dormen'in 
de Miifetliş Hııbbard rolünil, 
replıkıcriııln nüanslarınıı ka
dar etıid ederek. arıyarak, bu
'aı·ak oynadığını sanıyorum. 

'.l'iy:ıtrodn ) ora tına provadadır. 
Temsil provada arannıı~. bu· 
ıunmus, > aratı'mıs bir düzenin 
tekrnrıclır sadece dil ünce i· 
nın doğru'uğunu, Küçük Sah· 
nenin öbür oyun'arı gibi. °Ci
nn~et \'ar• da bir kere daha a
çıkladı. 

· k k d 21 ne, Pıt.zar matine 15.30 da SO KAK-
Bır o uyueumur me tubun a 'T.\ • Yazan: Elmıır Rıce. Tilrtçeal: 

(5887) sayı'ı Harç'ar kanunu. Aaı.ıde Z~ybeıı:~ıu • 'l'cl: 42157. 
nun ~i2) nci maddesindeki ak·' * ,ı:ıtm ·ıiYATR<> tı l\ullıml 
sakliktan bahisle sunlart yaı.ı- Kll>~tı - Sall'dan bll$ka ber ceco 

21 de, Pazar sür.düz U.30 da ~m-
yor: l.EK il \SllllS KISK.\!oiÇLIÖl • Ya· 

(Alım, satımlarda bu kanuna mn: Louıs \'emcuıı. Türı..,csı: Bur-
tevfikan bir har(' a'ınmaktodır. han Fele~ • Tel: 40409. . · · · . . * UllR Tl\'ATllO tJ E.'dNÖSU Ovunu Tevfık Sadullah ba· 

sarı) la dilimize çevirmi~ti. 
Alı~, satım. be~~lı az ;ı:örülüı se RUl.t.'ı' - Perşembe, C'umartes1 
ra) ıcin takdıri pıya a ı e alakıı· ve Puar uu 21 de, a:rrıca Paqır 
sı ol mı) an varidat memurunun. 15.30 da \ ' \ "Ll Kız - Yazan: Jacqu· 

l Churchl· ıı, Eden ve tadilat komisyon arının rılh:ıyc~ eıı De9'ftl. Tt}rkçcal: İh&lln Bornn. . ' * GF.l'\('Llll Tl\'o\TROSll - 00· 
lakdır komisyonlarının dirayet- H.R \OLU _ Komedi a pentc • 1·ıı. · 
leruıe, kabiliyetlerine bırJkıl. ı:an: A 11.. Mllnc • Tilrıtçc&ı: M. Bu· 

Dulles go" ru"' ştu"' ler mıştır. Bunl:ınn tesblt ede,•eği rıan • Sahneye ı.oynn: Avni Dllllgll. 
bedc'e kar~ı her ne kadar D.ı,.. Salı. Çarşamba ıuare 20.30: Car.-m· 

. ~ . ba matine ııı 30 - Emlnöou öarencl 
Cila sı 1 inC'icle~ ret ~urasına ıtll'aı. o'un;.ü,ı'ir~C' Loıtallnd~. 

Amer'ka Dışişlcri Bakanına Ce de oııbinlcrce işin buraya ~~\ki * MUA:\ntEıt K\K\C\ • Oeee· 
nevre konferansında Kızıl Çine birçok vatıındaş'arı rencide rt!c- ıorı saat 21 ae. cıımarte.sı. Pnar 
kar ı çok ~crt b r ıavır takını!- cektir. Bu takdir JıAdlse 1 ek~erı ;e~~1~;1;.:1 r.e c1B11.ı.t KAR.\~OLU. 
nıaıııas nı tııvsiye etmic: ve böy. yelle alım, satı ınlardan lıir bu· * 1 L:\İ st:s orLRETI - Teı: 
le blr hareketın aks• tesir ya- çuk. iki .sene sonra vuku bl'ldu· 
parak Çin llind ı dava ını daha ğundan gUnden gilne munzam 
zor bu· duruma sokabilereğini farklar kııydedcn ga~·rimcnkul 
hatırlıtmı tır. İngıltcrc Dışiş- fi)at'arında eski rayiç'erin hu. 
ler• Bakanına göre Cenevre kon ıunması lmkAnsızlaşıyor. Muhtc· 
feran ı ba~lamndan e\'\'el bu lif hallere dayanılarak ucuz • 0 -

konfcraıı ııı 3 bu) tik de\'lcıin ya paha'ı s:ıtışlarıı em al tcşki 
Kızıl Cine knrşı birle k olarak edemiyor. Takdire dayanan lılr 
sert bir muıımele ~apacakları i- \'ergi usulü ve bundan ınUlevel· 
lanı komün;stJerce, propaganda !it cezalar düı·üst vatandaşı gay
malzenıesi olarak a-uı anılaca'k ri ahlakı yoll:ıra cvkecler. Zııyıf 
ve bekl<'nilcn netice belki de k:ırııkıcrli memuru aslana çe\ irlr. 
elde eclilcmıye~-cktir. Bunun ıçln a:ıın. satımlar esk!si 

Diğeı· taraftan haber \'erildi gibi mukayyet kıymete, daha 
ğ:ne göre, Anthony Eden ı;:ü- yüksek bedel beyan edilnıi~ e 
ney-doğu r\syad:ı komiinizınin buna istinat etıııe'idlr. Ancak 
ilerleme :ııin i.inilne gccilmesi i- beş senede bir umumi \'e dürüst 
çin İngilterenın o bölgede yapı bir arazi ve bina tnhrlri şarttır. 
!ocak mahalli b'r sa\Unma tcş- HaltA bu tahrir kıymet'eri i·
kilAıına s rmeyi kabul cdecr(iı timlilolere de teşmil edılnıeli· 
ni John r'oster Dullcsc bitdir· dir.) 
ml~tır. Bu okuvucunıuz hakikaten mü 
lhıllr. bııgiiıı Parl e gi<lectk him bir ~oktaya temas etmiştir. 
Londrıı 12 C A.A.) - Bu sa· Yolsuzlukların, şlkAyetıerin önli

bahk göru mcden sonra. ) et· ı ne geçilmesi ve ayni :ı:amanda 
kili ka)nakların bild rd·ğ ne go de\'lct ':ıridalının zıyııa uğrnma· 
re, )arın abah Dul!es ile Eden ması için .§.'eni bir tahrire ihli· 
arac;ında Uçüncll hır göri.lşme yaç vardır. 
dııha Japıtması çok muhıemel· 
dir. 

Dullcs. yarın öğleJ e doğru 
,·eya iiğleden sonra P:ırise git 
mek üzere I.ondradan :ıyrıla-

~ır _____ ------
Eisenhower ve 1956 

seçimleri 

Deniı:cilik Bankasının 

nazarı dikkatine 

Gerek meııılekcllmiz suların
da ve gerek ecnebi memleket· 
!erde seyreden \'apurl:ırınıızın is 
ke!e merdivenlerinin etrafları 
açık olduğundan inip binenler 

Wa hington 12 (A.P.) - Cum çok zorluk çekmekte \'e hele va
hur yetçı partının milli komite- purlar açıkta durdukları zaman 
si ba•kıını Leonard Hail dilnkü bu mlişütAt bir kat daha art. 
demecinde. 19j6 seçımlerinde maktadır. 
Cumhur·yetçl Partinin başkan Tehlikelerin ,.e sıkıntı'arın ön 
Elsenhoweri yeniden aday ı;ös- ı lenmcsl için bu merdl\'enlerin 
tereceğlni t:ıhmin ettiğıni ~öy- etraflarının kapatılması halkın 
lemi~tir. ba~lıca isteğidir. 
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19369: ils Kı.lDA.R.\ Gl~'~J at 
)ptı et 8 perde • Her ' fY 5 
<)Rrşamba, Cumart&al 1'1 n 
tine ıs te. C-" tm * Ktçi.' K UH~E - ~ G 
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• <Dası 1 incide) D TRABZON 1 

Ce!A' Yard~;c~ 1 
<Dokuzuncu em ole raf Parf ,· a 1 MustafnRcşıtTarakçıoğlu (Do 

\Tc Ağ a, ar 1 kuzuncu De\Te Trabzon Mı !et 
t B k rı l\!ılleıvekılı - Dr v \ckıh), Mahmut Koloğlu (Doku 

a anı). Ka ım Kufrc\i <Do wncu Devre Trabzon Mıl'el\e-
~zu~cul DcHe Ağrı l\Iıl!etvckı- kılı), Su c~man Fehmi Kaln)cı 
' a .s Ozturk <Dok \ksemscttınoğ u <E.ki l\lUlkı•" 1 r. ı•,zı"'·(',\',· • D ı t b 1 "' ıı k" ı k ı \ ı K" 'l > J ı H A uzuneu Müf t '" .... ·' cue an u mı et\c ılı), Fa ctvc ı ı), r mıra a7.lm 11 crıç ~csı • • , oğlu (Dokuzuncu DeHe Tr.ılı· 

il e rı ?ılı lchckılı), Nımet ' e tışı), ~e lıhatlln Baysa: Te' fı Şenocak (Dev' et Şu- ı uk Nahz Çamlıbel (Dokuzun- (Dcntz Fabrıkaları Umum Mu- !\Ic;DE zon l\lı el\ ekılı), ı:mrullah Nııt 
'e ~er <Demokrat P.ırtı ll tcıa. !:~ud~mu Be "dı)e Başkanı), r: ı lıza ı>. Sadık l'cııncek ('lem cu De\lc lstanbul Mıl :ehekılı), duru), Hamza Osman Erkan (Es Dr Hu-e~ın Ülkü (Dokuzuncu ku (Dokuzuncu Devıe Erzruro 

uru,u Bıı kanı - Eczacı), mc Hatı CTuccar). ~ız M h:-eınesı Baş Mucldeıumu Xadır Narlı (l)okuzuncu DeHe kı Af~on mı'lchckılı), Scfct De\Te Xığde Mtl' et\ckı ı), Gc· ı Mıl etvckıli) Profesor O:.m •1 

Mut r J\:ll,\S\',\ Bl'RDllt mı l\lu.ıvını), Rabını Sanalan (l)o J\luğla ;)lıllel\ekılı - .'.\lul'takı ), Gok~el {Demokrat l'aııt ıı bar n~ral Zıhnı Uncr (De"'e\ ııc- Turan (Ankara Dı: Taııh ve 
>c'\ 5 ~ a Zeren (Dokuzuncu Prof Felhı Çelıkbaş (Dokuzun ğ:ı Enınl\ et Başmüfettı-i) '1 :ır- Ccliıl Fuat Tüı kge'dı CDokuzun- kanı ı, :sadettin Yalım ( 8skı Be mm ol ları Umum l\luct.11 ıı .\h- Coğr:ıf) a Fakultesı Profesörtı ) . 
> re :ıı~urum !\Iıllet\ ekı'ı - ~.u De\ re Burdur l\lıllchekı'ı - gı;t Nnlcıoğ'u (Tılı kı~ e" 'şeker cıı De\ re İstanbul Mı Jel\ckı .ı), Jedı) e Başkanı), Selamı Dınçcr met Kadıoğ'u (.\k~ar Jv Re c· ı General Samı örbcrk '(Emc1-lı 
u ~otrat Partı Genel ldarc Ku- ~,konoml 'c Tıcarct Bakanı), F .ıbrıka arı Anonım Ş•rkctı 1da- ,:-.; nzlı 'I la bat· (Dokuzuncu l>cue {Adlı~ e Bakanlıgı Zalışlerı U- dı) e Başkanı), il asan 11 a• <ıll Ü

1
I General), Muzaffer HJruno., ı u 

z ye•ı), Kcma. Eren ())o- lchmet Ozbey (Dokuzuncu De\'. ıe l\fcc bl Başkan Ve'<ılı> Ve\· ıstanbu Mıllct\'ekı ı), .Zekı Sp ı- mum l\ludur ~ıua\·ını), :\usrel ku (Ne,şebır Hukuk Hfıkımı • (Yuksck Elcklrık !ılu!.ıen:i, ı), 

5 -

'Ck un)cu 
1 
Dene Amas)a l\lıllet· r~ Burdur l'ılı Jct,ekılı), Behçet se' \'aro' (İlk Oğrctı:n MUfettı- re (Dokuzuncu Devre Rıze ııı. Akın (Zıraat Bankası merkez Pıof Huscyın Arnı GokturK Olu Sc ahattın Karayarnz ~ E~kı Oğ-

u 'ıJ · smct O ı:ac <Dokuzun- Ka~aa P <A~ukat), Huse~ın Çi· şı) et\ekilı), Fıruzan Tekıl (l>oku- mudur mua\illl), Turan Güneş Jmk Fakülte~ı lıledenı Hukuk retmen _ ıstanbul B~ cıibc l\lec ı\ntal~a C'.11.P. adayı 
lam ~\~e Amn ya l\lı 'ehckili), men (Tilcc:ır) ı:nztıRl'!'ll zuncu Deuc btanbu• l\hllel\f!• (Hukuk doktoru), Cema: Tuzun Pro:i.), Rnsım Teoman mu.ık ısı Ü)C!ı) Ha ıt Ağan:ığ u lllk Oıner Hakkı !.ksoy 

c 

r O a;:~. ~3le~:~k1 )1 ı), Faruk Çol 1c a Ba)ar (Dokuzuncu 1>">- kuzuncu Dc\le Erzurum Mı' l't- Deuc 1stanbul 1ı let\'ekı ı), Ah nat (Zıraat ~Udu:u). hı (lla\a Km Hl erı .Komuta111ı. (A\uknt), J maıl Şener Cana~ı arti er ~ın 1 oray CDokuzunru Denr _ Hl'R \ 

1 

Prof Rıfkı Salım Burçak m:> kıli), Haclı Hu men <Dokuzuncu (Orman muhendı.sı), Nuzhet O- Hakımı), l\!· Ca\lt Ka!urmarı lğ Tcdrısat Mufcltışı) Sab::-ı Dılc1' p 1 

O
t ,\!\'K u•, re stanbu l\lıl etveki'ı - ~um· \eki ı - lıl i Eğıtım Bakanı} met Topçu (Dokuzuncu lle'.te K0.'.11\ \ • • f:ı Baştabıbı), A ı Uhı An .. :ı Kn kınma Banka ı M.ı~.ı\tr e.ır.· 

0 man Şevkı Cı;e .• kd:ııt <Do u hurbaşkanı), Kenan Yılmaz <Do Rıza Topçuoğlu (Dokur.urcu De; lstanbu ı ?ttıl!ct\ckı 1 - iş.;:) , Or Halı! Oz)oruk l9. deue ıım .~ l Rad)o Tcknıs~rnı). den), PertC\' Sanaç (A\ukat). 
CBası ı incide) 

e<ınc D • li • ;u~uncu Dc\Te Bur,a .Mıllct\c- re Erzurum l\lı'let,ckı'i), S:ıbıı gcncra Nuıı \'amut CGene'Kurl mıllel\ekılı, cskı Içışlerı Daı..ı·ı OltDU 'TlrıiCELI dır 
rt1 u e\fc Ankara Mıl et>ch.. 11 - Mı ı Sa~unma Ba.-ar.ı), Erduman (Dokuzuncu deHe Er mny Başkanı) Prof Kemal A· nı), Hımmrt Ölçmen \ti deHc Memış Yazıcı <Dokuzuncu Dev Bahri Turgut Oka)giln (Tuc- Dığer taraftan. Şevket Ada· 

e -KAda~et Bakanı \ e D P. Ge- Hu usı Ko~ men (Doku•ırncu Dıw zurum l\lı lct\'ckı 1), Bahadır Dul tay (Tıp .l''aku tc ı Ordınarrııs 1 Kon}a mı ilet\ ekılı >. Hcmzı Hl- re Et'rzurı,ımD k?ılı.Jct\ekDı ı). Fc0\Zı car) , Mehmet Ali Demır (Gazı· lrnandan•e;•maep\ı~Utlı~~~~~~:~e kl~~~~ 
't (~ru u tı~e i), Pror. tılu!ılis re Bursa l\lıl et.'·ckllı - Demok. ger (Dokuzuncu De\'rc Erzurum Profe oılcrınden - Kaıakem.ı ) , rent (9 <leue Kon~a mı! ct\e· Boz epe o uzuncu eue r- :ıntep San:ıt Enstıtusu l\IUdüru), J "' b 
i, ıelctv~:ıu~u::_c~·slklei 'E. ckonAonm!<ıavreJ ratk Partı l\lec ıs Grupu Baş' an l\11 le'\Ckı'i), il amit !jevkct ln- Lutıı Kırdar (1-:Skı İstanbul Va- kılı), Zen at Ebuzzi~a (9 dcHc 1 du l\lı ' .cl\•ekılı ) , Refet Aksoy Cclııl No) an { Elb.ığ Orman Bas pbau~tu.s.ın~ıkbaırlldmraıllmarcd;~ın. ı~ve~:; 

car 
1 

B L Ve ılı), Sadettın Kar.ıcabev <Do cc• (Dokuzuncu Dc\f~ Ankar:ı 'ı ı - l\lllstakı'), l'ror Emin o Kon\3 ınıllcl\ekılı), Sıtkı B.ıı· (Dokuz.uncu Deuc Ordu Mıllet- müdur.u ) • 
, 0 I> c akımı) Sc) fi Kıırtbck "uzuncu Dene Bursa l\Iıllc'' c· l\111 et\ ek ılı) Or"cn"ra' Iı:.'1ak nal ( ı eknık Uım ersıte Proie or c:ak (!l dene Koııı;a mıllcl\ e- 'ekı ı), Ceınıl Bengu (Ankaı a CIH'A olarak savcı'ığa muracaaı ct-
rı~ .~:~ı~~ncu ,~ckue Anknıa l\!11- kı 1), Agiıh Eı ozan ( DokuLuncu A \'Ol Akdağ °cAsk~ri 'I eım ıı !lfııh leı ındeıı), Xızaınetlın A 1 Sav kılı), Fahrı Ağa oğlu (0 de\! c l\ludcieıııııııımisı). Bekir Bıı) kal Jlasan Oral (9 deHe Urfa lıklC'rını soyled 
eteı l k - r,s ı l\lıl I S:ı\ unına Dene Bursa 'Mı :etvekı'ı), naif kemcsı cskı Başkanı). ı\0b-l(ı'ka· (Ba hakanlık \'uksck Muı .ıkalıe Kon)a ınıl cl\ekııı), llıdayet A} (D P 11 Başkanı), Sabrı İşba. mıl!etvekılı) , Celiıl Oncel (9 de~ Şevket \dalan, scçım cıutla
u~.:t ~ ~nı), Mumtaz Fa ık 1 cnık \yb:ır •(Dokuzuncu Dene Eur- dır. Eı) utt (Tcmyız mahkenıes lll•yeti Ba kanı) General T ah~ın dıner {9 de\l"C Kon~ a mı ilet· kan (Zıraat Bankası Zıral Krc· re Urfa nıı!letHkı ıı), Ferıdun rıtıın scçımler n sonuna kadar 
lıt: lo uz.uncu devre Ankara l\lıl· a l\tıl chekı'ı), Ha uk Şaman Raportoıiı). Cemıl Önder (0.tu \.'azıcı (Bırincı 'Kore Tugay Ko \ekllı), Muammer Obuz (9 dev dıler !lllidur Mııavıni), Fazlı Er Ayalp (9 de\TC Urfa mıllet\ekt- nıha)etlcnm yeceğındı:>n bah.s 'e 
~~~~~~~'cu DDca:rıelannkll:ıır:nacı.'bl:ıı\Y- (Dokuzuncu D~ue Bursa l\lıllet D P. i•çe idare Kuı J n Bıışkr.nı mutanı). Neemı Ateli (Yüksek re Kon) n mıllel\ ekılı) Abdı Çı tekin (Avukat), Fazıl Erım (Dok lı), Ferıdun Ergın (9 deue Ur- bu me\'zudaki C:a\aiardan hıç 

• ·• \ckılı), Sc' im Ragip Emeç ('i>J· - Tuccar), Şe\kı Er :.'.'r (\'iık- l\hnıar D J>. lı Başkanı), .i\ıı· lıngır (9, deue Kon: a mıl:ct· tor) , Dr. Selahattın Orhon (Fat- :fa mıtıetvekılı ) , General Saım bir net ce elde edı nı 'eccğıne 
et\ckı ı), Ta .ıt Va fı O:t (Do- kuzuncu DeHc Bursa Alı •e•~e- sek Su .Muhcndısı) E;ııt Tun. zım Bezmen ffabrık:ıtör - Sa- \ekılı), Tarık Kozbck (9. deHc sa D P. İ.çe Başkanı) Onhon (9. deue Kocaelı mı Jet· kanı bulunduğunu ıf~ıle etm ~-
u~uncu Dene Ankara M t' - kı ı), Mufıt Erku) umcu mo ,ı,:. çel <Ba~ ındır ık l\luduı ı ı. ııcı- nayıcı). 1''ahrı U aş (lstanbul Kon)a nullcl\ckılı), Prof. Ham- . mzı~ \ekılı), Muzaffer Tımur (Sl\c- t r. hmırdc Hıılk Part ı ÇC\TC· 

~ c ılı), .Muh ıs Ba~ ramoğl~ 'mo. zunc De\ re Ba ıkc ır Mı et\ ckı- sıın Numıınog u CD.>k'oı ). ıtkı Merkez Bankası l\lildUrU) Dr dı Ragıp ~tadcmır (Dil - Ta rıh lızct Akşnl (!)okuzuncu Der rek Demokrat Paru ı'çc başka- lerınde Demokratların ~e~ını-
t ~zuncu Dene Ani.ara Mı' et\ - il), Ali Feruh Yucel <Be cdi)e Ça\u oğlu Ustanbut Sa\Cl l\lua- P. Zakar (Şchır Mechsı 'thesi Coğraha Fakullcsı profcsorle· re Rıze Mıllct\ckı 1), Oman Kav nı ) , l\lehmet Hatıbolğu (Tilccar) den sonra her ne\ ı srçım suç-
rt .). Hamdı Bulgurlu (Dokuzun Başkanı), Dr. İbrahım Ökt~m \ınt). \C D P. İdare Kurulu Ü~e.,.ı), rinden), l\lustafa Bağrıaçık (Is- rakoğlu (Dokuzuncu Deue Rı- Auz Ozba~ (Gazeteci - Eski lnrını affetmek vaad ııd-:! bu-

o ~ Dene Ankara l\lıll~t\'ekı ı) (De~let Hastahane ı Bali Opera ı-:sıuşımm Se\'fı Goğen (Yuksck Orman l\Iü parta \'alı i), Re)han Gokmen- ıe l\lılletvekıli), Kemal Balla Beledıye Başkanı) ıunduklarına dar bir ~ ) a do-
1~ \ ~ız Eren (Dokuzuncu Deu~ torU), Muh'is Erdener CTilccar Kemal Zc)tınoğ u (Dokuzuncu hc~dı i _ Daımi Encümen U)e- oğlu (Adlı~e Bakanlığı Ba mu· (Dokuzuncu Devre Rıze Millet- UŞAK 13•maktadır. 
~ a~ır:ğ l\lıl ct\ektlı), Abd:ıl,:ılı - l tan bu Şehır l\lcc ısı Ü~"" Dcue Eskı C'hır l\Ill'et\e :ılı, Ba ı), A eksandr Bacapolos (Rum fetllşı), Ru,tu Özalp (Belcdı~c vckı ı), l\Ichmet l\Iete (Dokuz~n Hakkı Gedık (9. devre Kiltah R. Çerrcl'ln ada) lığı Af) onlu 

e • \nkar l\ulp <Dokuzuncu Dene ı), Baha Cema' Zara CTuccar). )ındır ık Bakanı), ııa~'l'l Po':ıt· Kız Lisesi l\Iiıdurtı), Zıya Kök- Reı l, ~üksek muhendis), .Mekkı cu DeHe Rıze l\lılletvekı ı), .tth "a rntlletvekılı), Yusuf A'snl (9 Jarı se\lndirıtl 
,,~, a • ı ehckl 1), Omcr Bı- Snbahattın Çıracı~'i u (Arnkat) k k d n n k D J J \f on 12 (Hu usi) De r· n <Dk C'\l''ı:\KL",\l,I', an (Do uzuncu Devre E kı•e- turk <Sehir Mec ısı Ü)esı \e D Keskın (lstanbul llelc l\e aş- met l\Ioıgıl ( o uzuncu eue devre Kütah)a• mıllel\ekı!l). oı ' ) - • 

. i;/4 o uzuneu Den·c An~:ıra ,, .... hır :\lıl'ehckıli - l\lalı)c Bııl.a- p 11 Idaıc Kurulu iiye ı - Şo- kan ~ardımeı ı). Tc,fık Fıkrct Rize illıllctvekılı), Buse)ın A- han .Jcngız (Maarıf Bakanlığı mokr:ıt Parti ada~ l stesm ·1 r:ıd 
AIJekt\'ekı ı). Atıf Benderlıo" u Emin Ka afat (Dokuzuncu Dev nı), Abıdin Potuoğ'u (Dokuıun rnrıcr Cemi•cti eskı backanı), Baıan (Adalet Baka. nlı{:ı nıüfct gun (Trabzon Holgcsı Orman Orta Tcdrısat Şube miıdurıl), yodn okunm sı sırasında. Af-

ıÇ , n ara Beledıyc Ba~kanı -°'D. re Çanakka 1 1 11 t k 1 J • (,..1 d ylar ar s nda n~, avol ~ G ~ c 11 ı e ~e ·ı 1 - cu DC\Te l~skışchır '\lıl'el\ckHı, Hanı i Soryano (Sı~ortacı), Na· tısı>. Sabahat tın_ ~onmcz 11 u· Başmlıduru). • Hllcım Yılmaz (Eşme Zıraat mu yon a a ı a 1 ~ • • 
ostf; ene• İdare Kuruıu lhesı) Gilmriık ve Tekel Bakanı), Be- - Demokrat Partı l\teclıs Gru· ci Kuı t (Tıırkhe Işo Scndıka- haııır), Ahmet Koyuncu (Dok- SA1'1SUI" allimı). lan genel mildlıru Rıza Cer-
\. \CC~ı inanç (0 P. Jl Başkan~ dıı ı:nustun <Dokuzuncu Devre pu Ha kan Vekılı), '\luhtar R:ı~ ları Federa ~onu lla~kanı). toı ), ~luhıttın Guzelkılıç (Tuc- Tevfık İ'crı (Dokuzıınzu ncv- VAS çel in de ismin n bulunmaoı ~eh 
3 s· dühendıs), llnzım Tı.lregiln Çanakka e Mı"ehekılı), lhsan kuı t (Dokuzuncu l>eHe Eski~c- intıR car, Tıcaret Odası B:ışkanı), re Samsun Mıl'ct\ekıll -- T. B K ı Yil k ğl (9 uncu r mızdc büytlk bır sev tı~ uyan 

urayı De\ et llaşkanı). Milm· Karasioğ u <Dokuzuncu l>eHe hıı l\lı 'lct\ ekı ı), Sa'ıh Fuat Ke .. d ıı- KUl \il\"\ l\I M Backan \'ckılı) Ferıt Tü ema ru 
0 

u ı dırmışııı. Af) onda çok se\llen 
bt ı Tarha (D' ç k Dr Ekı em lla)Tl lJstlin aı; ' ' .L • w • dcHe Gtimu~hanc m.ılletvekılı), b hs yet 0 an Rıza Çerçel. 

l şka ) 11 l\nnı l\luha eb:ıt ann ka e Millet\ckılı). 1-'atın çecı (Dokuzuncu Dene 1stan· (9 de\Te lr.mır ını'lct\ekılı, Sıh Ahmt'l Ihsan Gursoy (9. ele\· zcl (Dokuzuncu De\lt' Samsun Hılmt Duı maz <D p ıl ıdare ku. j ır a ı 
ııı: a t nı' Fuat Zıncırkıra'l CU- Rilşlu Zor.u (Kuzev Allantık bul l\lı ctvekı ır, u:eıi sezen hat \e So )al Yardım Bakanı), l'C Kutahya miJletHkı ı),. Ah- !\il lct\ckılı>. Şukıu U urıy ~ı:ıo ruhı başkanı), Hamıt Kartal (D. e\'\elcc h<'mscrller nın ısra:• _u 
a lr ırma Bakanlı •ı mll teşarı), And aşması Kon C)lnde Türkıve o:skişehır Bclcdı)e Başkanı), Oman Kapanı (!1 dc\Te lznıır met Ka\'Uncu (9 dcHc Kulalı- kuzuncu Devre. Sa!11 :.ı~ • 11 et· p ıl dare kurulu ilyesl) Muslıh zerınö .)Oklamal:ıra crırmek u
ır. g6ncraı l\luzaffer Ergüder <rs Daımi De'egc ı - Bilyüke'çİ). i mnıl Sa.)ın (D P ll ldare Ku- millchekllı), Mehmet Aldcmır )a mıllel\·ek li), lh an Şcrıf Oz \'ekilı). l\luhıtlın Özk<!ıc ı (llo- Gorc~taş (Gevaş Beledı;e \'CD zere adaylığ • nı ko~mu~. fakat 

sı, nıl rdu Komutanı), Şeref I\:~- Safaettın Karanakçı (Maı aş Va ru'u Başkanı - Eczacı). 19 dc\'ı c lzmir milleh ekılı) Cı- gen (9. devre Kutahrn mıllct· ku.:uncu Deue Sam un Mı ilet. r b k ) gerek tanıdıklar•nın Havayol· 
r; ı k. lcngu (A\-Ukat 'e Em ,ık ısı), Nurettin Fuat A 'pkartal GAZIA~TEP hat Baban (9 dcue İzmır 'mı\- yckilı). sule.)man Süruri Nasuh \ ekılı), Haclı 'Vırr CD:ıkuzuııcu · aş anı l'OZGAT !arı ıdarcsındc bacladığı ısl!I-
~ .~n ·ası Mcc ısl İdare Ba kanı), (Cumhurbaşkanlığı na~)a\eri - A'ı Ocak (Dokuzuncu Dc\Te Jctvcki'ı) Abıdın Tekon (9 de\' oğlu( 9. deHc Kütahya mııtet· De\Te Samsun l\lıllet\ckılı). F.k· Haşım Tatııean (9 de\Te Ycrz halı )nrıdn ~ırakmaması. buru 

e er Gokçer ( ~\Ukat \e Bek· Kı:rmay Yarbay), Ser\•et Se\gın Gazıantep Mı! et\ckı'I), Sutey- re lzmır' miilctvckilı). Peıtev vekilı), Haluk Nıhat Pepc)l (Es rem Anıt (Emnı)et MldU::-fı), gat mlllel\ekılı), Ihsan Aktürel sundakı ta\St)cden, gerekse ı
tıv / e (Meclısi fızası), Fuat Sc\'- (Adalrt Bnkan'ığı !'ılüf"lt15ı), , · u man Kurancı (Dokuzuncu Dev- Ar:ıt (9 deHc Izmir mıllet\ekı- kı Klltah)a Va ısı), Jsmaıl link- Rahmı Ozan Gtimuşoğ u (A,u- (Şuravı De,ıet 5 ınci daıre bJ~ dare per .. one ın n ısrarı üzerı
ot tın D~kuzuncu DC\re Ankara rı Tugaç (Ankara Er!<cıt Teknik re Gaııantcp Mıllehekilı), Se- lı), Behzat Bılı:ın <9. deuı iz· kı \'eral (Eski Tıcaıet. Umum kat) Abdul ~b Keleş:ı,:ı :ı. <?-vu· kanı): Numan Kurban (D.mok· ne yokla~alardan bır mudd~t 
d~ a ctv~ ı'ı), Alı)e Temuçın (An Oğrctmen Okulu 1ıludilr ıu:ın- lahattln Un'u (Dokuzuncu Dev mır mıllehekı'ı). Necdet Ince- l\luduru), Ali Galıo Bub.k CD P kat), Hamdı Tekay. (Çııtçı - rat Partı ıl başkanı), Dany:ıl en el mıl etvekılll.ğı .aday yok-

•
\, tu:~ ?ı~~~U~~~.nık Oğrctmen O- nl). re Gazıantep l\lıllel\ekilı), Dr kara (9 devre Izmır rnılictvekı- ıl ba~kanı), ])r. O~man Özbıleıı Tuccar), Abdullah hk.'.'r Çıf.t- Akbel (l\Iaarıf Bakanlıl!ı Teknık lamalarından çekılmıştı. D P. 

ÇA~KIRI Samıh fna {Dokuzuncu De\ re 'ı ti), Sııdık Gız (9 dene lzmır (Sıhhat \c ktimai l\IUa\enet çi), Salım Çonoğlu (rüccar), 0. Öğretım Genci ~1udürii), Alı nin, yüzde yırmılerden Rı~ Ç.er 
a Dr. Burh~~;:~;\~\nat (Doku- Celal Boynuk (dokuzuncu dev Gaııantcp l\lıllehekılı). Ekıem mıl!ct\Ckılı) Ballık Okereıı (9 Bakanltgı Sağlık Memurları O- mer Glirış <Tucrar) ı ÜnlUSO) (Amasva Orman Baş çel i Af) on adayı olarak gos-

:un lJ re Çan kın l\lılleh eki1ı), Dr Kr. Ccnanı (Dokuzuncu l>eHe G:ı- ı elene ı o kat mı"el\ ekılı) Rauf kulu oğrelınenı). sEHIA'S Mudurllığü Zatı~lerı l\lüdüru), termesi. halkı son derece mem 
~· <ı ~u K evre Anla ~ıı. l'ılı letve- nan Çığman (Dokuzuncu D"\'rc zıantep l\lıllel\Ckılı), Ce\•dct sıın Onursal Oıınır Bclcdıyc P..ı~ka- l'\f.\1,.\1 \'A . Sınan Tekeliol':lu (Dok~zuncu Talat Alpay (T.uıkı\e Iş Ban- nun etmış. ve halkın arnısuna 
ıı ~ U~c· ~nan Akmanlar <Doku- Çankırı l\Iı chekılı), 'l.ıh ı.ı l'\a (Dokuzuncu Dcvıc Ga1ıarıt<>p ııı), Arı{ Glıngorcn (Tcm~ız Bi- Muhittin Ercncr (9 .dc\TC iz· Deuc Seyhan Mı •etvekl' ı). Se· kası hukuk ınusavır{, a\uka~). karşı genel ıdare kumlunun 
_.ı ckı ~). ;,'.r~·afı~n~~~aal1neanl\lı(ID'ı:>0t: h l Uygun <Tarım Bakanlığı Mıl et\ ekili). Ihsan D:ı) ı CDt'- 1 rlnci Dnu c B:ı kaııı), Abdul.alt mır nıil'ct\ekılı), Ah F ıı at (Tuc dat Barı (Dokuzuncu Devı e Sey Mahmut Ataman (H~kırn), o- bır eemı esı o arak kabul edıl-
f" u Tcfıış Hc~etı Başkanıı . \. ım mokrat Paıii ı· Başkanı). Abdu \kcr Oktısat \C Tıearct Ba!.aıı- caı Ye çıftçı), Zckı ,\dı~:ıman han '.Mıllet,ekılı). Selım Serçe mcr ı-:rzurumluoğlu (Şarkıfla mlştır 

~un~u Dene An ta ya l\lıl et- Emrem (A~ukaı). lbrah m \v- kadir Atık <Şeıbe t Doktor). lığı 'l'cftl ile) e' ı Bası • nı) \Ju· (Adı) aman Yenı} ol ılkokul o - mokuzuncn De\'re Seyhan l\lıl- Ka) makamı). D ğer taraftan Havayo'ları i-
c 11 • Ahmet Tckelıo • u (Do· dın (J\a tamonu !\la:ırıf MudÜ- GIRLSU:\ ammeı ~a,uşoğlu (Nafıa Bakan retmenı), Bedrı Tulga (Bclcdı}e Jehekı ı), Cavit Oral (Eskı Zı· ı dar<:'s pcrconel umum mudhr-: ::~~)~uf\~~:~ T~nkut /a(Dol\khulzcu~n- tU • Tabır Akman (Gem ık kay Harretlın Erkmcn <Do.rnz.un- lığı l\lustc arı), t\lclım 't .ı\lı Sc Ba kanı), Dr. Abbas Aslantepe raat Bakanı - l\llistakı ), Nu- ZOlliC:Ul,D,\K lcrının aday ı::o~ter 1mes ndcn 

1 
d .. makamı), eu D ne Giresun .Mı' ~h ekıl. - bük (Arnkat vr ınuhr.:ı ir , , '\lu (:Sağlık \ e so ~al Yardım Bakan I rul afı Tolon (Cumhurbaşkan'ığı Prof. Fuat Koprulu (9. dev· do'a) ı uıuntu çındedırlcr. 

\t >r ~re An al)a Mıl el\ekılıı ÇOnt•n Ça ı•ma Bakanı), Hamdı Iloz11a~ zaffcr Balaban (Daimı Encumen lığı mutehas:.ıs.aıından>t Doğan umumi katıbı). Ahmet Kınık (içi re Istanbu' mıllet\ekılı \C Dış· İçeldc • 
m 1°:; Okur C Srrbc t He~ Zıhni Vral <Dokuz:ınc•ı De\'- (Dokuzuncu Dene G•ı:e~un Mil· U) esı. tuccar), j ha!l 'ıpahıo~'u Doğan <Çıftçi), Kemal Ozmum- iş' crı Bakan ığı Mustcşa;ıl. Ah- ışlerı Bakanı ) , Huse)ın Balık )lcrsın 12 <Hususı) - De-

ı~ 
0
Yuksck ~~~ç~~·ndı~tılliı ÇKı(~n1u);: r Coruh l\Iıl et\·cki.ı), Dr. l\Ic· leh ekı'ı ), Tah•ın Innn~ CDr ku- (A\ uknt). ~l'bıi ıttı .ı clnı:i1 ıı.- cu ( Dı ;çı), Nacı Berkman (91 met Topaloglu (lstanbu F.mnı· (!) dcHc Zonıtuldak mılleh.c- ı mokrat Paı tı dun ehrımızde 
r E cıt Bumın (Dokuzu , u D ue zuncu T>e\rc Gır~ un \lı Iet\ekı- c-c , e hukuk ; r"tıncr. ), uri) c devre sam un mıllct\ ekılı)( Alı ~et Mudur l\hıa\ ını). Zahit ~k-ı ki ı), Suat Bıı oı C9 ckur Zon- ılk açıkha\a t planlı$ nı ~ ap-

ıııı ) ~re ~\er Karan (Doktı7. ı cu Çoruh :\h 'chekı ı). l\l•ıı.aff r ö- ı), Mazhar Şener (l) ıkuzıı11cu Pınar (Ooçcııt _ fsı 1 nb•ıl t ı•ıHr J\)han Vclloğlu Dr \lı 'J urfan· dağ (Adana Bcltdı)e na kanı guldak mlllel\ckı ı). A\nl Yur· mı tı Ik bın kadar par J n n 
rzu~~-n~~ ct\ekı ı). nal <Dokuzuncu DeH.:? TQ~at De,ıe G.ıc un lllı l"'t\ckı ) Aci •ıtc 

1 
Fen rak ), nr Brhçet t::z da (l\lalat)ıı Çocuk \C Do um Çıflçı - Tuccar), Emer B:ı· dab:ı~rnk (9 (!ene Zongu wak iık etıı bu top anlıda mı! 

Ad lı eli.ek ı). Hılmı Çe tıkçıo u mın Tufckçıo • u (Dokumncıı (t:ı;kı Bakaııl:ırdan .nrns~al:ılo) Hakıme\l Baştabıbıı. Saıt ~ğar tum ıı (Gazetecı. - A\ukat), mılletvckılıl Cemal Kıpçak (9. lel\ck lı ad \!arı k0'1U r k De 
le nan Mcndcre (Ba bakan), (Demokrat Partı tı B.ı '·anı), l>eur Gıreı;un "l\Iı lc~\ekı ı~. no KAltS (B('ı;nı Bc'cdı)c llaşkanı), Sab· l\lehmet Una'an (Zırat Damıtım de,Te Zonguldak mıl!ct,ekıh), mokrat Partın.n döıt sene ık ıc. 

: :ıcnderes <Dokuıuncu Dev Yaşar Gumtı e' (Po ta, Telgraf I gan Ku) mı:>n ( dokumncu dc\l c . • · •• rı oıbck (A\ uk:ıt>. l\IU!ettışi), Mustafa Akçalı <Cc)' Nusret Kırışçıoğlu (9 dene Ça. rantını an latmış! r \ P seçım 
ak) ;n Mıl etvckıh - Içı:-;• rı 'e '.I'elcfon Genel !\ludur'uğu Zat Gıre un Milletrnkı'ı), nr A ı ~a I ~·c,ı.s k~orıl~b~o. ~\r' '"~~:. J\1,\1\l~A han Ilc'edı)c Bnşkanı -.Tılccar nakkale milleh'ekılı). Sebatı A- kaıanacak'arını soJ'emış:erdir 
uz anı • Dr Nnmık Gedık (J)o. Is'eıı l\ltiduru) cı I>u)duk (Dokuzuncu De\TC mı lehe: il • .r, as . ~ m r Samet A~aofılu (!I dcvıc l\la- - Çıflçı). İsmet Us'u (Çıf•ı,;ı - taman (Tekirdağ Valısı), Hakkı D ğer taraftan şehrım•zdc ktt 

,,.. }I ~ncu Dcue Aydın Mı' lehe· ÇORl'M Gıresun Mı ıcı \ekı ı), .\~1.ı ılalı 1 devr(' 1'-3rs ~11 leh;J'ı ı), il~~~~ nisa millet\ ekılı, eski Uasb~kan Tuccaı ), Lutfı Sezgin (Çlflı;ı). 1 Hılfılcı (Zongu dnk Bc'cdı) e rulan J\lustakillttı De•tcklemc 
ıP:u 1

0 
Dr. Bakı Ökten (Dokuzun- Ali Rıza Kı'ıçkale (Dokuzun- izmen en P. ıı idare Kııı ulu Aktmlm (!) e~ıe ~~s ,m 1 Yardımcısı). t cvzı Lulfı Kara· sUr.T Ba~kanı), Sabıh Doralı (Çatal- Cem) ı:>ti de Turki.)ede ilk kn-

IJ at ur~c A~dın 'Mı let\ekilı) Ce cu Devre Kay erı ::\lllletvekıli) Başkanı). 'ekili). Oıgcncra! ki _bu ~an~n: osrnanoğlu (0, de'ile Manisa mil Bakı Erden (Dokuıuncu Dev- agı.ı Elc:...trik ::iantralı Mudurlı), dın belediye b3şkanı l\lufıde İl 
~~ın M llUt (Dokuzuncu Devre' Ay Dr. Sedat Baran (Dokuzunc~ GÜ~IU~HA~E ı \lazlum lskora CE~ r u y~'k lel\ekılı, cskı lçistcrl Hakanı), re Sıırt l\lı t:etvekilı), Mehmet Edıbe Sa~ar (Avukat), Necatı han ile hukukçu Hamdi Ongun. 
/ıın (~ c \ekı ,), Dr. Necatı Çe- Dene Çorum Mı"etvekilı) Ba- Ha'ıt Zarbun (Dokuzuncu Dev ınutanlarından), Alı Topçu Iıh Muammer Alakant (9. deHe Daım Süalp {Dokuz.uncu De\.re Dıken (İ~i Sendıkaları Ba~ka· avukat Fethı Elgiln, muhendis 
~ G · P. it İkinci Başkanı) Na ha Ko'daş (Dokuzuncu De\'~C Co re Gumüşhanc l\lılletvekilı), lln- sek orman mlihendısı), /n Zonguldak mılleıvckılı. es- Sıırt Milletvekili), SuJt Re~ilk nı). Mustafa Kcnıaı Tanrıkulu. a\'U 
~ ın e~lccı <Dokuuıncu Denc

1

Ay- rum Mı 'ctveki'ı) Hlisevin Ortak 'ıs Tokdcmır (Dokuzuncu Devre i Ak u (A\ukat), ı\cvruz G~n ;ğ kı De\lct Bakanı), Muzaffer Kur (Avukat, İstanbul Şehlr l\lccltsl kat Mustafa Boro, mılletHk il 
e C •(Dok ı leh ckı l>, Nıhat l)TJboz çıoğlu (Dokuzun~u Dc\'i-c Çorum Gumuşhanc Mı 'et\ ekıli) İsmail 1 du (Eskı n~edı~·c Baska)nıF c banoğlu (9. deHc l\lanısa mıl- U) esı), \ C)Sİ Oran (Doktor). l'lesleklerine gore D. P. adayıan Şahap Tol, mılletvekılı Salth 1-
·~ M 1 uzuncu Dene Çanakka e l\lı ıctTeki 1 _ A\'ukat) Şevkı Hakkı Baykn (Erzıncan 'valısi), mal Ka~a < nye Sa,cı 1 • e~~ :et\ekılı. T.B.M.M. Ba kan Ve- ~İl\OP Ankara 12 - Yeni Demokrat nankur, m llel\'ekllı Halı! A-
1" *anS~ekılı - E kı Zıraat Ea- Gurses (Dokuzuncu n~vre ç

0
• Oıcan Sarı (Orta Okul Milduril), Yeşı'kayn (Nahhc MUd~ru~, mı! kılı), :;;em' i Erı:ın (9. deuc Ma- Hakkı Yemcnıci.cr. <Dok~.ız~ın. Partı adav hstesınde dort ku· talayın ada) ıklnrı ıç n çalışa-

t1 ,1 .a 
1 
K Zilhtlı Uray (Tıcarct Bor rum l\hl'et\ekı ı). Kemal Terzı- Ekrem Ocaklı (Genel Mcctıs U- zer Taşkıran <9• deue Kar nısa rnıllct\'ckılı). ltıkmet '.lla· eu De,•re Çorum Mılletv~ki 1'· rucu, lAnı Ba.)ar, Koraltan, Men caktır 

P ontroı Muduru) oğ'u (Sungurlu D. P. 1 çe Bas- ~esı), Zeki Basnğ (Doktor). lchekılı ·~lu~ takıl•) ~ur (7 dcue .tanı.sa mıllct\ekı- Hamdi oıkan (Ankarn Teknık dcrcs \e Kôpru u ıki yerden Tarsusun Al'cfendi köyunde 
ı '° s lk RALIKE iR kanı) Cevat Köstekçi (İskllıp UAKK,\Rİ KAsTAl\10~ U K t _ ıı. cskı Ve kıl ımustakllıı), ~r. Zıraat l\lüdüru). RüştU Ozan CDı aday go terılnu.ştir. Bugtinku pazar gunü yapılan muhtar !e-

' ~ 1 Yırea ı (Dokuıuncu Dev eskite edıye Balikanı), Yakup t'bedu'lah Se\'en (Demokrat Zı)a ~ermen .<0 de~~ffe~s ~- Nafiz Körcz (0 devre Manısn §isleri Bakanlıl!ı lkıncı Daırc. Ü milleheklllcrındcn 260 tanesi bu çımine Demokrat Parıl 'te Halk 
tnele a~kesır mıllet\ekıtı· - 1 lct Gürsel (Zıraat Banka 1 Ankara Parti ıı lkıncı Başkanı_ Avu· monu mılletvekılı), ~l. mılletvckıll, Adnan l<araosman- !;Uncu Şube l\ludüru), Nusret Ku sefer de adaylar arasında 'tar- Parti ı ile müstakillerin adayı 
uı r akanı), Em.er Gurc'ı (do Merkez Şube i Müduru). Kcm:ıl kat). 1i Muhto , (9. devre. Kasta~~~ oğlu (9. deHI\ Manisa millet ve· ruoğlu (Zafer Gazetesi .Mu has~ dır Listede geren deHe mıllct katılmış. seçun sonunda l\lusta. 
ek~ncu nevre Ba'ıke ir Mıllct- Bıberoğlu (il ldare lle)cti U)csi HATAY mıllchekl ı), Dr, Nazıfı 
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t kı i), ~luhlts Tumay (9 dene be Müdurıl), Hılml Oıen (lır:ıı \ekili oıma)an 281 aday vardır. kıllerı Destek'eme Demeğ.nin 

/et ~ k E kı Ekonomı 'te Tlca· - Avukat). Dr Ce'iıl namazanoğlu cnoku- ;\abel (P deue An taba ,n:~a~ct Manısa rnilletvckılı), Sudi l\lıh· Uonatım Kurumu Teftı~ Heye- Bu fahsı)ctler arasında Yargıtay ada) ı 100. CHP. 9 oy almıştır . 
.,..'J<Dok a :ını), Esat Budakoğlll DENİZLi zuncu Devre İçel i\lıl'ct\ekıll, D \ckilı), ~asrı Aktaş (Baş Naıım çıoğlu (9 de\Te :\lanısa mıllcl· ti l\tuduıu), Selım Erengıl (Çıft uycsi, Danışta) Başkanı, c:Skl Demokrat Parti adayı tek oy 
tı"!ctve~ı~~)ncu ,°CHe Ba ıkesir l\l!l Baha Akşıt (Dokuzuncu Dev· p Genel Kurul Ü~esı), Abctıı•- Hıısu&ı ~alem :\llldurli~,uın '\hı- \ekılıl, l\lclıh Ko~er (İstanbul çı - İstanbul Şchır l\leciısl U· D~nıştay tı)esı Sa~ıştay Baş· :ılmanıış, sandık baş•nda bulu 
ıunc ' \acıt Asena (Doku- re Denızlı l\lıl'eh ekı'ı) Hefct 'fa lah Çıl'ı (Dokıızunca De\ ı e ııa. llatur ( r skı Orman U k ·.,.1u •ı eknık Ünı\ crsıte profcsorıerın )e::ıı). kanı, Umumı J\luı aka be He~ eti nan parıı mümes~ılınln de ken-

.... kılı) u Dene Dahkesır Mi lehe- \'ııs:ıoğlu (Dokuzuncu Devre De tay Millet\ ekı ı), :\lıthat K.ı~ey duı uı • l\luzarI(eBr 1" 11dsa lıçk~0~3 ' den). lla)Tİ Blıke (Gorcles ~ele- SI\'AS Ba5kanı bulunmaktadır dı parlısıne oy \ crmedıği anla-

ııtlkuzu' Ahmet l\ocabı~ ıko""'u (Do· . ( k D 1' 11 B k ' Hılmı B Dura a) ın ır - d 13 k• ) 'd l d 8 fe~ r 1 t şı ncu D J b n ı ı m lletvekılı), Alı Çobanoğ. rı Anta ')a aş anıı. k 1 ğ ll k ık MU~aurı), hluıaf ıy aş .. nı Nurettin Ertlırk (Dokuzunc:ı ,~ a) ar arasın a pro ~o , şı mış ır. 
cf'ck lı) M~\fe Balıkesir Mli'et- lu (Dokuzuncu Devre Denız•ı ·~ekıp inal (Antak~a Belcıl:)e anı ı u ı •. • Ha- MARAŞ Dcuc füvas l\lı lletvckltı). nıfal 11 reneral \C 1 Amiral \ardır. 

~ f.U D ' ctepa Iştın <dokuzun Mi Jetvckllı), Dr. l\lus~fa Gill- Başkanı), Fevıi Atanan <AHı- !er Tano\cr (Kastamonu 'ıft i\cdıın Ökmen <D~kuzuncu S Bu arada Genelkurmay Başkanı 
#' llluh e\'rc Da ıkesır ?ılıllct\ckı'i) cilgıl (Dokuzuncu Devr Deniz- kaO, Şcmsettın 1.Iursalo~l,ı (Çıfl 7.lne nrnkatı), salım Ese~ k<.: Devıc Maraş l\lillctvet>ılı - Zır:ı Oç~n (Dokuzuncu De\'re ıv~s Orgeneral Nurı Yamul. Gene-

l>cvrarrcm Tunçay (Dokuzunc~ 1ı l\lıllet\ekı i), Prof. ıeJımnt Ka çı), A'ı Muhsın Bereket.oğlu Eçı), Slıltc~~~nür~"ğ~ar m~:u:ı~~ at H:Jtanı), Ahmet Kadı~1ğh1ı :Do l\(~~~~~z~~~~·D;~;~~~::s ~:ı~:~ ral ~1ıuzaffer Erguder, Yaşınkı-
t' \'ah ca Balıkcsır Mılletvcki'I), rasnn (İ'iıhiv. at r'akilltc,i Deka- (Çıftçı), Şc\ket Sarıcalı (Çı{t .mnı~ e • ., • kuzuncu Dene l\1aı:ış ... ı e \•e· lıç, shak Avnı Akdağ, Tahsın 
l > Pehan (d k J ından) Ö'- (O nc.u \ckıı.i), şe,kı Ecc\lt <Dokm:un-

jll' re Ba• k o uzuncu dev- nı), maıl Hadımtıoı;lu <Ada'et çı). r • Kı\ \ sı:RI kıtı), Remzı ... süz ,,,.uzı.: cu Dene Sıvas l\lı\let\'ckilı). HU Yazıcı bulunmaktadır, Ada)· gos 
}\ 1 

1 e ır Mı 'ct\ckıli), Arı! Baknn'ığı ?ılustes:ırı) Hıımdı İÇEL 1 Devre ?ıtaraş l\U'lctvckı ı). \h· terılen ;}cdı Valı arasında S:ıfa-
.,.. ..,a ıkPsızoğ u (Dokuzuncıı Dene S • Refık Koraıtan (9 dc\Te içe ... (l> k ne Devre se)ın Yuksel <Dokuzuncu Devre dd' b . A 

o csır MI ancar(Adalct Bakan·ı~ı :\luCct- Rcfık Kora•tan <Dokuzunru mı•tetvekıli. T.B l\I 1\1 Baskanı), met Boı.unğ o uzu. u Sıvas lıl c,l\ckıli), Prof. Ahmet e ın Karanakçı, Se atı ta· 
re (Dok • llet'tckill), Halil İm tı5l), Ali Rıza Karaca (Doktor), Devre İrcl Mıl'etvekı'ı - 'Iur- d Ka)se· Maraş lıllehekilı) Abdu'lah Ozel (Tekn'ık Ünıverslte nektö· man, İsmaıl Baykal, Mustafa 

,,, 1ctv•k 
11

u,zuncu Devı·e Sıv:ıs Mil- Osman On~an (Ytik~ek !\llih"n- ,. Fıkrı Apa,dın <9 c\-re Aytemıı (Dokuzuncu Dc•He l\la G Bnğrıarık \ardır Ba)ındınık 
..Jt B"aı • Sırrı Yırca'ı m P. ' kbe Bü~Uk l\lı let Mec ı•i Baıs· rl mılleh~kılı, T.B M.M Ba~kan l\I h O ru), :\'urettın Turı:aY (.ene· ,. 

... ~~... ~kanı - TliccJr} Ahn1et dıs). kanı). Hüseyın Fırat ())okuzu.ı- \eltıll), Karni' Gundl'S (IJ. de,·re raş l\lı"cl\ekı'ı). :ız ar zsoy ral) Kfııım Oskay (Ziraat Ban· Muslcşarı Mu:ımnıer Ça\'u,oğlu, 
~ O' ~aernagur <Doktor), M"k.'·ı S:ııt DIYr\RBAKm cu Devı c lı;el l\tıllctveltt ı). Dr Ka,. cı ı mılleh ek ılı. D P Genel (Dokuzuncu DeuK~ '.i.\laı aşil~Jll~! kası' J\tildüril), Ethem Err\ınç Ulaştırma. ~ıustesarı Fuat 'Zlın-

1 ~ " ('l ' ' Yusuf Azızoğlu (Dokuzuncu Azı• K"ksal {Dokur"ncıı l)e"re t · ) \ekı ı), lahmut aıa mı; ·' 1 0 d ncu cirkıran, Irıctcri Bakanlığı ••us-
J " uharr'() ıı · · .. u .... • dare Ktırulu sekreter U} esı • •· ) (De\ !el De mı~ o arı o .. u ,. " , t1 • "'k ı • ~ıuk Dem.r. Devre Dı•·arbakır "ı "'l\·ekill) • moral Paı·tı" 11 Ba•:-.anı · tecarı Ahmet Tlıfek, Adalet Ba. 

.,.. • r. on J m • • • lçel Mılletvekı!i), R:ışt•i Çetin lbrahım Kirazoğlµ (9 devre Ka\ " İşletmr. Mlıduril), Bah'.!tlın Orne w l d 

! l ı İç '!' omı ve Tıearot Bakan· Mustafa Ekıncı <Dokuıu:ıcıı Dev (Avukat), Ibrahım Gurgen tYiık srrı nııllel\ekllı, T.» l\l ~ı Hı l\IARDI~ kol <Haydarpaşa Lisesi l\lııduru), kaıl!ığı l\lüste~arı smaıl Un ım 
..,. ~ tunde Mhcar~t Umum Müdlirlil- re Dı)arbakır Mılletvekı.I), E· sek Orman J\llilıendisi). Yakun vasct ·'ivan k,ıtıbı), Gcmcra' ıs- Cc\det Ozturk (D:ıkuzuncu ıl\lemduh Turhan (Zaı ıı l'çe D lı adaylar arasındadır. 

şav r). yup Şahin (Dokuzuncu llc\ re De k • u •ı • t k ı ) R dli d P 
l'll "'Cl 

1 
Çukuıoglu (Avu at), '.lrhmet lI ınnil Beıkok (9 deHe K:ı)scrı Uene l\larılın ,, ı ev~ ı ı • c- P. Ba~kanı), Abdurrahman Doğ 7 Cmum 1\lu r arasın a 

....-ı ''U • ,... K niz'i !'ılı lctvekilı), h an ııamıt k ~ f D ~ ı 
0 

1 ınnu Ürr.sın (Dokuzuncu nal (Serbest Doktor), H:dayet ınll!C'l\ ekılı), Meni Dr.veııo~ u şıt Kemııl Tımuro~ltı (Oo uıun ru) ol (Suşehri Bel~cliye Baş- T T Umum Muduru Arı e-
~•'"' ı~estvre Dı'cclk l\lılletvckı•ı _ U· Tığrcl (Eskı Milletvekilı - l\llls Sınanoğ'u (Yuksek Z\r:ı:ıt l\!il. (9. dene Ka,_·serı mılletvekllı>. rn Oe\'re Urfa l\lıl'ch•ekııı>, Ab kanı), Hüseyin Çıtı! <Avukat), mirel ile lla\'a)olları Umum Mu 
,. ~ u tak!!), Ragıp Karaosmanot,lu h k 1 (D k ç ı b ı kt • _J r. -nırına Bakanı), Dr. Tıı'ut o. k P 

1 
endısı). Ömer Mart (9 devre Çanak 3 c ı durrahınan Bayar o uzuncu Nuri Demirağ (Tüccar - Mus- dilrü Rıza erçe u unma a-

ş-'1 a

1 

l <Dokuzuncu Den~ fü ccık (Akhısar Dcmo ·rat art 'ie Be ISP.\R1 .\ mıllcl\ckıh), Osman i\uri Dcnız Dl'Hc ?.lardin Mı'letvekili), Ab takıl). dır Cumhurbaşkanlığı Seryave· 
r el\ek ı) cdı:e Baljkanı), Halı! Turgut Zuhtu Hılmı Ve!ıbeşc (Doku- (A\ukat D•\elı D P. 1:re baş dull..adır Kn ııv (Dokuzuncu Dev rl Nurcddın Alpkartal, Cumhur-

J" ı.u~ ı 1 • Sevki ll:ı ırcı C Do. (Ö" t ) 'leh met Ünal (A· ·- ~ 1 EKIRD .. G- l f " ~un D bre men • " ıuncu l>cuc Ankara hiletveki- kanı), s'e~ et llacıpaşaoıtlu (Sı re M ı din \lı Jel\ ek ılı), nahnt·. n. backanlığı Umumi KAlibl Nuru 
··~"-'k cu evre A)dın l\111 el\e- \Ukal) .... krı· Arığ (Doktor) " 6 

• • i 
;--""' • I), Ismaıl Se'çuk (Avuk t). • "' 1 ' ı - Eskı Ekononıı ve Tıcaret ,a Munllım Mcktebı l\IOduril), tın ı-:rdcnı (l)emokrnt Parti J lsmaıl Hakkı Akyilz (Dokurnn lab Toton, Başbakanlık Husus 
!Jrl' Rİllrnöı. EIHill'\E Bakanı). Kemal Demir:ıtay mo- Hakkı Kumıen (Sarız hflkımı). Başkanı>, Etem Al bar {Bctedı· cu DeHe Tekirdağ Mıll0!.\•ekıll), Kalem Mliduril Basrı Akta:,: a· 
~ ,1 .. Sa't Göker ( ıuteahh t) ·e RUkncltin Na uhıoğ u (Doku- kuzuncu Devre l parla l\h lehe KIRKI. \REI i ~e lla kanı). Halim Şatana (Tllc Zeki Erataman (Dokuıuncu Uev day:ar arasındadır Istanbul Şr.. 

• t tuncu Dc\Te Edırne Ml"ct\Cklli k • ) D ı ı k ~ ı Ara (l\lalatja Ccn ıİakl- ı ı • r rfan Ak.,u (Dokuzun ııUsnu Yaman (9, deHc lstan car - Çırttı ı re TekırdaC( Mılletvekılı), Fct- förler Crmiyeti Başkanı ı e ı ın 
°'.: ÇI l), F<'rıdun Fıkri Dil un c• <Do - E 'kı Adalet Bakanı), l\teh- cu DeHe Isparta Mı'l,..l\ekılı), bul mıllet'ieltıh), cfık Baka~ l\ll {,Jff\ hı 1\lahramlı (Eski Demokrat ci başkanı, Turkı)e Im Scndı: 

11 

.. uıuncu Devre Bın .. ol ':llılletvc. met Engınun <Dokuzuncu DeVTe Snıt Bı'giç (Dokuzuncu Deuc (9 de\le Kırklareli mllichekılı) Nurı Öl an <Dokuzuncu Dev· Parti il Başkanı). Samım Yac:e- lrnları Başkanı, Zçnguldak İşçı 
• ..ı, "'' ı ı k k B Edırne l\lıi et,ekılı), Cemıı' Köp Isparta l\lıl'etveki'ı). Dr. Tah ın llıkmet F'ılız (9 de\·rc Kütah~a re Mu""la l\lı' <'hekı' ı - Eskı Ça deıe (Demokrat Partı Üsktidıır Sendıkatan Başkanı ada) ı:ostc-
v- 1 t - • i Tür l)C J~l\I;: Mi· rü u (Dokuzuncu De\'re Euırnc T 1 (Dok D ı t 9 ı:; d .. 1 d ıı t k'l mıllctvc 

d
e Mcclısı Ba kan \eklllerin- o a uzuncu erre spar a mıllet\ekilı) ~lahmut f~rbil ( . lışma Bakanı), 7.cna ... an ıı- ilçe :Başkanı), Necmi Arımnn rılmıştir. mus ıı ı • 
en). ınılletvekılı), Orgeneral Kema' l\lil:et\ekılı) dcue Kırkiarl'lı mıllchekıü), imci (Dokuzunrıı DcHe .:\luğla (Çorlu Belediye Başkanı), Ferıt kıli adayı arasında Alı Fuat Ce-

~5~; S 'nh 
1 
L ' Yaşınkılıç (Jandarma Umum 1 TA!\BUJ, 1 :ıı. A ı Ccl liın (TUc eaı ). J\lılletvekilı), Nntık Poyra,ı:.oğ'u Alpıskender (Dokuzuncu Devre be~oy, Hamdullah Suphı Tanrı-

,r>",, e h •t • Komut.anı), Sabahattın Parsoy Celal Ba)ar (Dokuzune:ı Dev- KJRŞl', JIİR (Dokuzuncu Deuc i\hıı.:a :ılil- Dı~arbakır .:\lı"llet'iekı!l). o\er, :Kadir Kadı, Lutfı Kırdar, 
'ıs p- Oa a a, ın ınan (Dokuzunc.ı (Be cd B k ) 1 'I k 6 

J 

/
-,,ı re"'t'trıc Bıtııs Mılletvckı ı). Nu- ı}c nş anı , las:ın '' a. re İstanbul l\Ullct\ekllı - Cum Amiral Rıfat Ozıleş (9 devre letvek\lı), Akıf Saııoglıı <Dok.u TOKAT Behçet Uz, Jllkmet Ba} ur, Tezer 

n Ba D sutoğlu (Eski Bcledı)e Daska- hurbaskanı), Adnan l\lencieres Kırccııır mıllet·· ckılı). Burhan zuncıı Devre Antaba '.'.lıllet\ekı· Ahmet Gurkan (Ookuz.,ıncu T,,,kıran, İhsan Hamit Tıgrcl, 
b ıt 1 ı ut (Dokuzuncu eue nı - Zıraat"ı) "' • 1 ". 0 s Mı! el\ekıli). • (Dokuzuncu DeHe lslanbul 1\lıl Ulutan (i'ı!allvc Bakanlığı Hazı- :ı), Y:ı~uz Başer (Dokuınnı::u Deue Tokat lılleheld!lı, SelA· Ca\'ıt Ora, nurı Demırağ \Br-

EL zı(; lctvekılı - Başbakan), Prof, Fu ne Umum MUdilr!ı). Kadri Ero· Devre :\luğla Mıl'etvekilı), Turan h~ttın Gulut (D P. il Başkanı dır. Dığer adaylar arasında 31 
~ t Gencra r,~~~l~clen (Doku· Şe'tkl Yazman (Dc>kuzuncu ad KoprlilU (Dokuzuncu Devre ğaıı (Ankara Vali Muavıni), Ah Akarca (Mıl's Beledıye Ba~ka- ve A\ ukat) Mehmet Şahin <Es- Demokrat Partı baskanı, 30 a-
6'~ ncu n Dc~re Elazığ Mı 'et\'ekıli) . O- ıstanbu! l\lıllet\Ckili - Dışlş'e- met Onertılrk (Bolu :Kız Oğret nı). kı Beledıye ·Başkanı), Hasan J;(nn vukat, 26 Beledbe Baskanı, 18 
~ l°:&kı B evre Botu l\lı lchckııı - mer Sanaç (Dokuzuncu De\•re rı Bakanı), General Ali Fuat Ce men Okulu MOdürii), H. Sillcy- l\IUŞ gal (İstanbul ~ehır l\leclisl Üye doktor, 15 mudlir, 21 tüccar, 19 

~"' Cuıeı ~bınrır ık Bakanı), Ihsan Eliııığ Mı ctvekilı). Suphi Er- bcsoy (Dokuzuncu Devre Esk~e man Beklaş (Tüccar, s:enel mec Şefık Çağla) an (D P. ı: İda- d - Avukat), ihsan Baç (Es- öğretmen, 10 >ilk.sek muhendıs, 
,ıtllıl'I Mı th o;cuzuncu DeHe Bo u ~ene (Dokuzuncu De\Te E azı' hır l\lılletveki ı - Eski Büyuk !ıs U)esı). re Kurulu Başkanı - Yuksek Or ki Malı)e l\lilfettfşl - A\'Ukat), 9 müfettiş, 5 bankacı, 6 savcı, 
"~ <t>okuze;cıl.), Mıthat Da)ıoğ u Mı'lehekı ı), Genen! Ilusnü l\Iıllet Mec isi Baskanlarından - KOCAELİ man Mühendısl), Şemsi Ağao~· bmer Sunar (Turhal Şeker Fab 11 çiftçi, 7 hiıkım, 2 eskı mlllet 
ııll Ve\, 1) u~cu Deuc Bolu Mıllet· Gokluğ (Eskı Yurtıçi B5 ge no- Mu takıl), Hamdullah Supbi Tan Ekrem Alican (9. devre Koca· lu {\'ılfıyet Dalml Encllmen Ü· rıkası Munbasebe Müdürü), Os· \ekili, 1 bucak milduru, 1 bU· 

Or Lcİtrı abrl Conkar (Tuecar), mutanı), Seliıhattin Toker (A- rıiSvcr <Dokuzuncu De,Te Ma- e:ı mıllehekUl), Ziya Atıt (9 ~esi), Hayri Erdolda (İstanbul man Hacı Ba!oğlu (Sl\aS Sa\'Cl· yük elçi, iki banciyeci, 2 mu. 
re D 1 d.) 0 B O u'türk <istanbul Be \'ukat - Polis Enstılu)u Öğret- nisa l\tl"lel\ekili _ MUstakll), dene Kocaeli mılte .. ·ekıll), Ham Soforler Cemiyeti tki:ıci Bash· u), Hu'usı Bozbeyoğlu (Bafra harrlr, ı işçi, 1 müşavir, ı mil· 
~pJıl f a.kan ?ılua\ını) Rccat ) n 1 J" 1 (Çift ) b 1 k 1 h kuk , • • mcnı • Dr. Mukcrrem Sarol (Dokutuncu di Ba~ak (9. dene Kocaelı mil- nı _ D. P. ıı darc Kurulu v· Sa,·cısı>. Yusu! U uso)' '' • tcı h t. 2 kayma am, u 
~ fP 

Ralıkesirde 
Balıkesir 12 (Husu•i) - C 

H P. mılletvekıli adaylarının 
kapalı ) erde toplantı yapmala
rına m~nı olan Kurtdcre rnuh
taTı hakkındaki şıklıyet bugun 
adli safha~a ınli.kal eunlştlr. Bu 
hAdise ile ılg li olarak konuş
turulmı) an CHP. milletvekili 
adaylarının cumhuriyet sa~cı
lığınca şahıt sıfallyle ıfadeleri 
alınmıştır. Şahitler; vaki şıkA
yetın doğru olduğunu !:Oylemek 
ıe. kendılerı koyden ayrıldıktan 
bıraz sonra muhtarla yardımcı
larının • bız büyük yerden emır 
aldık, bundan dolayı onları ko
nuşturrnadık• dedıklerını il!'ie 
etmektedır. 

Elmalı'ıln 
Anlal~a 12 (T,.!efon'a) - A· 

day >Oklamasını kaybedcıılN· 
den Elmıı!ılı C H PP. 1ı Nıyazi 
Aksu 'e B) nı ilçeden D P. li 
Ö;:ııer Turkış taraftarları !>irle
şerek m!Jletvekılı aday~rına 
karşı cephe almısıardır Bu se
bepten Elmalılı seçmenler ne 
Halk Partısıne, ne de Demokrıt 
Jara oy \et mi) ecklrınl açıklımı:> 
lardır. 

Bu ıkı ııahsın taraftarları bir 
tablA üz.erme: .. o P. 'e CHP. 
adayları, kazamıı.a uğramadsn 
Fınike') e gıdınıu elimlesını yaz 
clırarak Elmalı ılçesinın gıriş 
kapısına kovmu•lıırdır. 

Tahkikat 
CHP. İstanbul mi'letvekili 

adal)arından Yeh·art Bez:az bak 
kında, Kuloğlu ocağında ~aptığı 
bir konuşma ı!e ıktisadl polıtıka 
)ı tenkld ettığı ıddia edı.erek 
takıbata başlanmıştır 

milşavlrı ıle Ankara Emniyet 
memurlarından Su,eyman Ca:ıar 
bulunmaktadır. 



--- ' VA.TAS 
"' l •I~ 

---·----------------------------------- 13 • ' - }9.1" 

'Gümüşhane inkişaf 
Etmek isf iyor C. M. P. ADAYL RI 'Mrl. Tifo Ankara' da tezahüratla karşılandı Kestel köyünde 

<Ba~ı l lııcıd"I eıyrılmı~tır. Butun gtizcrgtıh bo- (' ' .. akaY.dcı 
mızın arasından geçtiği sırada,, ~unca tO,llanmış bulunan halk, JeÇım mun 

9
k 

rna ı 1 incide) b b ı ) 
dan e\ \ c brı kaç defa zı) aret cr.a ı l i n cıde) 1 Sekreter Yardımcısı), Cemal iş K,\ YSERI Emırlioğlu (Avu~a.t), Fuat E· uttin gemıll'rın su ay \ c eı atı Çankaya·~ a kadar coşkun teza- ( ttu;ı 
ettım Her seferıındc bu munze-j A.U,\ S \",\ ak (Doktor - C i\l. P. Genel Tahsın Karakaş (ıh ukat geh <Emeklı l\lba)) • Abdurra- gu\ertedc sa~ ın lllare.,al Tıto'· hilrtıt gosterısınde bulutnoustur. kani olduklarını b ,a 
vi yurt ko~c)ınde ılcı ı doğru a- l\lustafa Altınay (Tuccar). 5a ı ldaıc Kuru lu Ü:;esı). Şevket A· C.M P. Ka)sl'rı ıl başkanı), Zalıı hlm Gtı.cıı (Dış doktoru), b- )a sefam rcsınını ıfa ctmıs er \e ~Iarc~al rıto'nıın ı\nkara·~a 11e. söyledıler B zım bU nın 
tı mış bır adım. rdııh ~ 0 unda mı Pa~aoğ u (A vukal), Hakkı Ar I ı ı (Yuk ek l\IUherıdis - Erzu. de Ağca (Kadın ve doğum has- mail Aroma (Samsun ik ıı~ı no· uç defo •Sağol ' • n ı clası) le kcn- ıı ~i hadbcsını ıoo den !azla )er 1 ladığı ınız . particılık ş 
katcdiim,ş bır me afc) 1 gorme· p;c ıoğ u < \ vukat - llllistakıl), rurn eski Belcdı) e Başkanı), llak talıkları mutchass1.>1), Scyfeltın teı ı). :\luaııınıcr Gunc' (Hukuk dısını sclamlamıslardı r. Bu sı· lı 'e ) abaııcı ~aze•eı•I ).r·ıpu t • dir k 
fı çok arzu cıtım Fakat ıtıı I Nımctı!llah K~ çuoğ u, {Avu· kı Ulaş {T~ıccar - C l\1 P Er- Söylemez (Doktor), Ahmet Sa· doktoru) Olusta,..ıl ı , Su~t ıacla ::ıanl'.'ak ecnıısinde bando kıp etmiş 'e b 1 .ı(e ' ış ı.:nıe ... Koyde han"i ıarsfJJI 
ederim kı 15 ene e\\ e' gordu· kat), 1'.ernnl N umanoğ u (A rn- turum lı idare Kuru lu Uycsı), lıh Ulkucr ( Yuksek ınıihl'ndıs), P!e\ ne Olıınakal:it \'ekaletı De· Yugo,Ja\' 'c Tuı k mı ili marşla. lınmı~tır. Mareşal Tılo'u ıı ıı An- (1C Usıiln ~ıkııca~ın• ~ 
lliım Gümlısanc}ı dcğısık bır kat). • . Nazmı Akdağ (Eme.kıt General) , Turgut Coskun \'enidun)a (E· niz Dalresı Başkanı \ e \ uk•ek rını ça mıştır. . , • kara'ya gl'.'IiSı muna ::.ıct.ı}, e b~- B rbırlerinl ınc-tmeıııt~ 1 1

H 
çehre ıle lenıden gormek kabı • \:'il K,~R.\ Raıf Dcnıı (Çiftçi). Naim Çapçı nıekli sub:ı)), Beşir Ondcr C<)ıft Dcnizc:ilık Okulu ö~r~tmeni - llllorcsal Tıto, ~crabcrınde .' u tun ~chtr bal raklarl. SJıı•Cn:nış nakaşa açmamak ıÇ 11 dıl 

" olmadı. lnsanı gene so•gun yuz- Tcvfık K .mıl Kopcr er (Profe <Tüccar - Tıirkiyc Işçı Sendi- çıı. Cebbar Bın~ol {Tuccar - ~lüstakil> Nuıcttın Ge;zo·n (A.I gos av)a IIarıcı~c Bakanı ~oca \e ışıkla donat~ lmışıır · rnp \erdiler: f tj 
lil ve sessız. l\Ie~'a 1 gene mus- sor. - Eskı Bu) Uke.çı), Hasan kn'arı Ikıncı na kanı) , Necatı Tenı ), Şevkı Dağdelen (Yuksek k t) ' • Popo\·ıç. Protokol Umum l\IUdil· Mareşal Tıto yu 'ı ıkuml'.'~ adı· - Rey a tmak .,·ıJı 
terisız, halkı gene gurbetçı Gu- Re ıt Sığındı.m (Profesor - Dok Karacıbıoğlu (i)a\a Vckı ı> . Tay rnUhl'ndıs), Şüknı Bı)ıkhıın o;. \U a · sıa f-1.\:\ ~İl Slo~c~ SmodlakGa, ~a\ 1er~cri 11

1 
a 1 'aknbu!'dpa kf·arFSı l .. \ an Dı• •· Seçım sandığının° bS, 

muşane çok cephe ı ha\ali dam· toı > Hu e) ın Namık Orkon (Pro ) ıp Cınıs'ıoğ' u (Doktor) , Behzat ml'klt Alba) ). Refık Cınoğlu Celal Tl'kıncr ( A \'uk:: - C encı a CJey 'c cnera ..,u. eri Ba anı ro · uııt Kopruıu. r lu 
Jarına sahıp çıkı.ması~ı bek ıye fesor - Muharrır - Müstakı'), Gunes <Emcklı A b:ıy). ıTuccar). ı P Se)han ıl başk:ını •• Ragıp mon)n olduğu halde kendi.sıni :ı un L.•~ k:ınlığınd.11. hr.}et d" ı g ~;rada aramızı 
bek'ıye nıha)et )cnı )enı h r Hasan Dınecr <Sekızıncı Dcue l.~Kışı:niı~ KH:Kl.AHEI 1 Şen.}ıız (A\Ukat}, Orha:ı Şapo•- ka~ı .. mağa ,ı;:clcnlcrlc bırllkte a)_nı .renle Ankan·,, :t\det e t- lim gelm şti. Kö}iİl1 
ecım ) ılına .,ırmış \e 2 ma) 1 • Af) on Mı lchckılı - Avukat), Ahmet Oğuz Clktısat Doktoru Ferıdun Cıciogl u (Eczacı )a (,\\ ukat), Sacıt Yarımoğlu "Acar motortıne !.'~Çnıış \'e uç mıştır Mareşal. Tı 0 bu akş:ı ın , sınıflı. 260 ta ebe ı b r 

ta iştıriık ctme(:c haLir.anmı.- Sa ıh Aktar ( \ltarba ı> <Tuc. - Tuccar C 1\1 P Gene 1· CM P Kırklarclı ıl ba~kanı>.I ( \ukat). Rıfat Çamurdan ( Avu a\cı botunun re!akıtındıı saat' ~emcğını hu usı sıı ette )l'DllS" oldu unu r ftıharla • 
tır. ı car - Muteahhıt), Etem Sıl~ı- daı c Kurulu U.} esı ). Cıhat 1\lut l\luhıttın Sarı altık (Fabrika.

1 
kat) . Taccttın Çelıkel (Avukat) . 6 4•0 ta Uzerınıe •D~t Yugo~hıav tır. . tışki~ler için dersler 

GıimUşane halkı emınım kı 'pilroğ u <Tuccar - Çııtçı), l · ı ~er (Se)ıtgazı E:skı K.ı.}maka.ııı J, tor ), Ha)rettın Akanrmak •Dok Mustaıa Yazar CEmeklı l\luftu ), )anın sa.}ın e\·let aşkanı, oş 'hırk - ' ugosı.ı,· ı_ıraıet madığını sordum J\ 
yeni bır seçım bck'erkcn tek rnnı • aCa Akay (Avukat - An lh:.an l\Juzaffer Saıana ( \vukat tor). Ah Bor (Tüccar) . \ ' cemet Ekrem Tunısa <Diş doktoru) . geldınıııı ıbarcsı bulunan takın anlaşıııasm.ı dnır şu güzel cc,•abı aıdıff. 
bır CAY ten1ennı etmft'"ted"ır o kaıa c i\I P. i l Başkanı), ScJj- - :'\lusta.kıl) , Abdu' alı Yon ·ıl'r t ·n Ba~ ım ev k k ) \1 ' u 1 (1) d kt ) R altından kara~a il) ak basmıştır Belgr:ıd 12 (AA 1 - BııgÜl'l<U B k- 'd okU' 
da k;z:ınacak partı ~ngısi O· hattın Una~ (Avukat - C l\1. CKu)urncu _ Sarraf), Adıl Gı•n • ,,r ~~w;;~~.İ~ mıınar ~dr~~~111 CY~~Sl'~ z~ı:l~t· mı~~:~ Eu esnada Sclımi)e"den at ılan 21 «Borbau gaze le:.ı Tııık i}l' ı le b lmi)e~ v~~,<:~ııı y~~ 
hırsa ol un Gumusanenin dc!"t 11'. Ankara l Sckrct.erı), Pert~v çoğu (Tul'.'car), Orhan ı:rs-u rr Osman l.lolukbaşı (Kıı.ehır dı ı). Kcınalcttın \kdemır (Yuk pa[.e tlop ı le tmilmtaz mısafııımız Yugosla,~a ara:.ı~~ 1 d ımza'l':ıan ııı i z. ana~ız. babarıııt p nd 
\e dlh a:arına sUr'at e sahip çı- ı Rıza Bı·kışoğ'u. (Avu 'ıt - ,\nka r A \ukat >. Zeki Sıdal ('! ıırl\ı• c mı letvckılı) .• \Iınıet Bilgı:ı rn('· sek zıraat ınuhcııdısı), lsınail se am anın ış ır. l enı tıcaıct 'e m ııı , ele cın r.ş· efcrbe rlığındc okUl u p 
k b • ra tı idare Kurulu ilH•sı> :\1 1 " dk 1 K r d ras 0... C , 1 P K h" . b L" • ğl ( 'I k 1 K . 1 Bandonun ça' rlığı Yugoslav ve ma5tnın ıki meml~lwt :ıra,ınc!r. .. ,, 1 el 

ı ma ı ve u ıhma gornı.lş • • · şç ı ..,en ı a arı on e c ) .. ıı z ıcı - " . ırşe ır ıı aş· ncçıo u " usta ı - ara ısa ı T!ıı k mill ı mars,: arının dinlcn· ı iktı~adı ınuııasc!>ct.erı ıırttıı. oe;0ıcnı;.ı ş er hır. Tıır~ 
)Urt kose ının refaha kavu ın:ı-ı yecih lJık (A\'Ukat - Ankarn 11 Hukuk ı\lü :ıvırı) knııı ) , Osman Alışıroğlu ( .\\u· :\laarif memuru), ,\hmct Yazıcı k .. ıı unun er 
&ıdır. Duşununtiz, Turkı}ede '.en idare Kuru u ııyc ı>, Kema· Ça- c:ım:sl'~ kat). 'I ahır Taşer (Urfa Ağır~eza (Oğrctıııen - l\lııstakıl). ıııe ını mutca ıp 'larc,al Tıto, maktan da mulı ı :n aa• el rı he Kestel kö),line benze 
disıne ba"lı o'an kaza mftr ı.· r ~ırlıoğ u (Ylık ek '1ıcarct mezu Fahri Çııkır (llukukçu - Tuc.. nıahkenıcsı bnskanı). :'\Jchmct Sl:\OP berabcrınde Dışıclerı Bakanı def ıttihaz ett ı {:ine Jcı ı · lı r ):ıtı 1 k k d r 1 

0 " Pror. 1''uat Köprilllı \ c Garnızon ııec'retmcktedır Bu • azıd:ı cı. mcm " et ne ·a a 
11'.'rının \I ıi\ct mer"ezınden b 1• nu - llu takı> . A ı T1Qakı car). A iınttın Gune~sır Ct.aze~c Mnhmudo~lu (Bor ceza bakımı ~ Suphı lfatur {Hukukçu - 8 Kornutnnı :\'ecatı Tacan ile hır- dırnle •o\le demek ıcdır: olaK~k . 'd 

11 
r ,t 

) uk o'du •u ıl l'r bırkilÇ tarıciır (Çıftçı >. Hafıı Ya •1r Ku oğlu cı - Robcr KollcJ i\lezıı.ıu) . KOCAEI.i ıncı deHe Sınop rnillet\ckıli - 1 k b ld ,, h d " • este e \'Cr e 
Bun ardan bırı Gumu anı:dı-. <,Hukukçu - l\lal•.> ccı ). Bl'kır ~ukru Eren (Edebiyat Faku' •n· Abdurrahman Bo) acıgıilcr t r\- C.)I P. Genel idare Kurulu üye- ı 1~e aşta ~a~c~r 0 d u6 uht n ı z uCumhurba kanı Tı to"nun dc:.t ter tam bıT ·kardccl ~ 
Buraya bağ'ı Bayburt kaza~ı ) F.ro.,, u Cl\luteahhıt). Şukru Bı; sınden Mezun - Muftiı). P'ııh- nıkat - Zonguldak rnillet\e).;ı. sı), gmcr Kok (Yüksek orman ~e m re ~ını 1 a c c? 1 ıram Turki) "le )llptı~ı tı)a ret. _.:.ı şarlar • • \ralarında • 
~ıı merkl'un birkaç nırs'ıdır çak~ı (AHık.at) , Husc\ın Hamı• ri Ekmekçı (Tucl'.'ar>. Mchm•t ı - C.:ıı P. Genel Sekrcte~ı •, milhendl ı - 8 inci dene Sınop ıtasını te tış etnıış '~ sonra memleket arasınd .:ıkı ışbı rlı~ı- okt H ttıl · rıilrr 
lktısadcn de Ö)ledır Gumiı,:ı- ~enadam <Eczane ahıbı), A ı Rıza Kuğu <Fındık Koopcratıf e adcttın Hazar (A\ukat - Ko. mılletvckıli - CM P. Genel İ- tekrar ihtı~am kkı~ns n,ı!1 ~arşı· nın ~aı nız ıktısadi de • . he!' ı:;a· ~i u~:ııe/,,e ~:hsUI t 
ne çok >akın bır mazıde \1 a\ct Kalaç <Ka ecık c ltı Be ed~~e rı Bırlığı Muduru), Rıfat !:kın c:ıelı C.l\1 .P . ıl başkanı), Sadret· dare Kurulu iı)e~ı) •• \hmet Ko· sına ,gckcrek ads. erı (c.:ımbamı~ hada kuvYetlcnmesıre )O' aı;.:- lerı içın goçmenıere ~ 
merkczı olmak 'a fını ka~b-et- Baskanı - Çıftçı). Ahml't Oz· er (Yenıgun ve Zaman Gazete· tın To bı (Prof~or). ;\flıenct seoğlıı (,hukat). Liitfı Ilorno· tır i>S er en ısıne nep ır a caktır .Turk \'e Yu •os'.ı lkt:· h" . b J ıer. a 
ıtıll'k tehlıkesınc mle de • du.. turk < Çıftçı), A ı Rıza Uzun be,>. lcrı Sahıp'crınden ), Ahmet T~- Akar u < \Ukat), Bakı ÜskUd:ır va!ı (Hukukçu - Tuccar - Fab ğızdanl •S1l!ch dı) c mu.kal be~- r~ı he)etlerı, iki mcmleget ara r.a~ugQne~es~:l e~OO~ 
muşııir l ıe bunlar Gumı.1·~- lı (Po atı Bcledı>e e kı Ba ka· ra ı <Tuccar - ÇıHçl) , Art{ u. Iı (Tucc:ır - ~aklı)NI - Sa· rıkator). };'ccdet Ergor (Tuccar cı~ bu. unm~ştur ~lısafır mı n sında kar~ılıklı ı $bı,liğıı ıa \U· lek ,>etişt rivor kı btıC 'anı 
nenın birçok da\a arının bu un· nı - Çıftçı - Mü takın. Emer na COğıctnıen). na\lcı ), Orhan Bekir Gursn.> Muteahhıt - Ankara ıl s:cnel huhsusı tren6ı ı5\0ııkdara,\a md Ute\e~: cut bulması \e ınkisaf dınesını: munu köye .göı,:menıer • h 
duğunun bır de'ılıdır ~akı dağ Olur l\lı et Gazctcsı 11,\1 ,\Y (Uskudar savcı Yardımcısı). meclis U)esı). lla)rı~e Soylircn cı en saat e rla; ıırpaşa kat'i ~urcttc azmctmı~ıerılır. 1 ~ 11 rıll d 

Her Giımuşane 1 bugun içın s~.hıbt - :'\tatbnacı), Fa ık l\lut u Sabri Sa) ın (Eczacı .- c ?ti. \ ahdettın ı\)tan (Bınekli DcniL <Lbc nıeıunu). dan hareket ,et: ışt!~· 1951 de Turk - Yugo~'a\ til'll" I ~~d\ı~ zı~ae~~c~~u ~e) t J 

kazanacak partı hangı ı olıır~a ( Iucear). . • P. Hata:r il Başkanı). Kasım P ı .\lba,>ı) . ~urcttın Şıpa! (Enıeklı Sl\"ı\ S 'n ıııa ı a retının ~ekunu 3 mıl )O!l dol:wı backa ~chzec 1 ğe de ı 
o un ev, ela refah ve \ ılavct A \ili:\ . kın ( Fabı rkator). Nedım Can.kat Kur .\lba~ ) , A 'ı Rıza .\ : :ınalp :'ılehıııet A 'i Derman (Doktor \. Ank

1
ara 12 (IJkususı)tl -

0 
Dol ti bu lmazken, eeçen sene . Ş~batta \erm i ştir. Sen~de ııÇ '

1
k. 

· •·cma le ak (Uo"tor rıft c D k o t ) ı t ,. k (A k c 'l p · r ı ı ı Jd ugos aı) a nın 1) mc ı eı e Ankara'da ınızalanan • c ıkı mem . • "' 
"i C ~I l' Genci Kuru1 Uve ( \ k t) F' ' · (T l b k ) \' f z· ı · Başkanı l\lareş3l Tıto bu akşam !"ket arasında iO mıh on dolar· 

1 
• ı""J u t 

olma haysı) etının icap arının " ~ "' • - .. • ı o tor - pera ur • nıe 1 a 'ıı ,ıt - ••• Karaııı ırse opera tor - C,:\J >. Gene ııre • 1 k lo taze fastıl) e .. '" 
) erıne getırı'mesınl 1 tı)or • - · • • - şı ı vu ·a . C\ZI l.uvencı ııc ı çc aş ·anı , ll-'>ll ,ıya Ko~c· Kurulu ı,>e.:;ı), Turan Karayap· \ k 'd 1 k , hl ' . • • ıo tursuluk \e do,,. 1 Partıler )oklama aı mı :>apıp sı). ~arnık_ Kor~\'. (C. M p ~~- ı car>., Ahmet Orhan Guze' o;-1 men ( \vuka~), Sefer Arutan rak (Tıiccar), Tahsın Tiırka) ~-n ara. al p~r ~ '~ n~u s<;:~ lık tıcarete tmkan \eren anlaş. ;>etişt•:-ır. Koytin bıışlı 
adaylarını tc bıt cttıkten , onra dın 1 Ba kan \ ckılı) . A af Kor rnek ı l'ılenıur). Ha an Ozbek ( 'ukat - C M P Hendek ılçc (A rnkat - Sh·a~ C M.P. il ba~- 1 ır .~ıucıkas ıı~/ alr ı. abııc ı . ki al· nıanın ne kadar doğru hesapla· ı mahsu iıne mu~•eri ııı: Jrt 
Yeni bir buhran lç .ıııe gırmı• }ak (DoktorJ, Re at Ozbaş CTuc (llııtay Bblgesı işçi Sendika ları başkanı), Kı.ımıl Kodal (-Emeklı kanı). Ilifat Sescn (Emekli Al- ar r ugos il\ a)ra ar ra da) andığı ıırCaşılmıştır. . . ba!• er ~ !\ ıc sus.lenmiş tak'ara Sırpça . . . Bu bakımdan ko) d a i 
bu unu:> orlar. r.u buhran bılhas. car). \hmet Karcı oğlu <Tuccar), Fcdcras) onu Başkanı - l\lu ta- memur). ba:> ) , Salahaddın Canb:ıy (A\·u- •Hoş gcldını~ ıbarcleri )azılmış lkı memll'ket ış adam arı \ c ları ırna ile takip t # c 
sa Deme.krat P:ırtı içın cıddi Nacı Yı maz (Tuecar) , B:ıhaet- kı) Re rt ı\nıımıır n:meklı lla· K O:\\'A kal), Burhanettın Nal bantoğlu tı lstas,on caddesı \C ıstas,.>on mutchassı.sların ı~ ~aptıklnrı zı· müe se ec"nin aça('f!~ \1 
bazı safha ar go tcrmı tır. t:mu tın G~ney Olukukçu - Tuccar) ııcı)c la ahatguzarı) Sııffct Unan (:Mu takıl (A\ukat), Ahmet Bağoğlu (Tuc · • 

1 

varetler, ıktı adı me eleler Uıc- lardnn bah etmek ete 
mı~et e bu bolge erde )Ok ama- Ha) atı Bı~go' CAvukatl .• bdur· IÇEL o u :nslX) \argıta) u)e:.ı), Fahrı Kamıl carı, ı:-.;evut Horasanlı (Tuccar) ~\~~;;~d:ıı~~ı~~ıdelst~m\n~~e~~"l~ r.ııde kar~ılıklı anlaşma)a \el düm k i köy halkı 1.1 ~ n 1 
!arı rnüteakıp birbırıııın a•nı rahman \ organ~ı .ar 'ruı:c'lr). Zekı \çıkalın (Tüccar) . llils Ccbccıoğ u {Avukat), N'urı Top Reşat Erco kun (iktisatçı), Ce- d k 1 k • k k rı mas.ını mumkun kı1 mıstır. Ye der nden derme teli< 

" il \1 IKEsJR E d (A k t) • N b Tü ) b K " ı k (E ki Ağ B anına as ·er er, ·ız \ c er e ız· d t• · k 1 kl "' clr. ten oltn partı iç ıhıılfiflnrı . ' • • re\• , em vu a • / ' ı a- as C ccar , ~a n oyluoğ u mal A ·su me · ı ırccza aş cıler ha l kalanmıştı. l\larc al Tı· n.ı ıs ıc~rc~ reJımı • ar•ı ı _ı buna um tler bağla"' 
başgo:.tcrmıştır Gumu anede de Ah Fahrı l erı <Balıke ır Me ldır Hayta (Doktor). Kem.l Ş:ı· (Tuecar - Fabrıkator), Galip kanı>. Doktor l\luharrem B"rhe· to'nun trenden ıneceğı )Crdcn l tıcaretın ınkı~ııfına \C her tkı meleri dıkkat'e t~kıPb 
yoklama ara gırıp kaybeden Bay bus!ı . ~ fuc~ar). Zckı llak~d1rr hın_ <Doktor>: C~lli ' ta~~l ~Ot~ Bılgc (A\ ukat - C :'ti P. Konya kimo~lu (C.1'1 P. I>b arbaktr ıl 

1 
tas) on me)danına kadar o'an meml~ketın ~ alkın~asına daha Kestel' den buyuk " 

hurt ilçt' başkanı nusamettin'lc ( \\ukat - C. 1\1. P. 11 Başkan >. Doktoru - 1 urk Ha J "ur.ıınu ıl başkanı), Mustafa Barçın başkanı). Recep Kandemır CCer saha,>n ~ol halısı serilmişti. lla!r çok hızmet edecektir.• !ıkla \e tekrar ge~ 
Ke~kit ılçe başkanı Arnı. ne ba- Rakı Tur (Tuccar ,- ?'~ı zı). lliı~ eskı Genci Ba kıını ), :\!:ciye Er- ( Mu~tııkıl - 7.ırant B:ınkasında atel)e inde işçi), l\uri GiJ\ en ı•ın onunde Tıto'nun hususi oto. .Galeba gemi i kumandanının daha yakından goıw1#l hasına 0 ura aday olmak için doğdu lncccfc (l!.mM ı Sub:ıy), guvanlı (lo:mek'ı Ogıe:mcrı). kontro or), Ahmet llatiboğlu r Emekli Vali luavmı), Rıza Bal mobılı :;er almıştı. Saat lS 45 zı}aretleri t'IVle ay:ıldım i\l.eJ!lJ;S 
çok hırçın bir vol takıp etm.r- Hılmı Kaptanoğlu (Do\:toı ), Ah is l'A:'llBUI. (l\hıstakıl - Doktor). Saip Ata· ta <Emeklı Alba)) te Cuınhurhnşknnı Celal Ba,ar :'ı!uhterem mısafırım lz \'ugos. köşcsı Kestel gı bı o (1 n 
lerdrı. Jlattıı bu· ıkisı partidt'n nı~t r;ı)a Barudi (Doktor) , Zl'y- Ahmet rahtakılıç (C ~I p Gl'- dcmlr (Profcsor, doktor), mı..... fEKIRIHG :\1 B k R f k I" İt . ı •. \ Federauf Halk Cıımhurıye- kemmel ruh her ııırs 
ayrı'ıp mu taki adaJ o'ma.ıa ne abıcl~n Tun:ı, (Avukat) Vrdat ne! Ba kanı - Avukat), Sadık nu Goncıı (Tııt·<'ar), !llustafa o,,ınan Kaı:.l\ell (Cı l tçı). ~, ,. · ec ~"' b a: ·an\d e 

1 '1"0~ an . , ::ı.ı , ı ·t . hepimızın içi rahat et P e 
bıle teşcbbus rtmi~lı'r. Bu ı ı-.• Oruç ((.11rs7, ı.aLetcsl ~nlııbı), .\'doğan <C \ l P. r.t'nel Başkıın ı)za)dın (Dış do'ktorıı). Hasan Jeıınaıı GUrelıın (Tul'.'car - C. ~·e a~ a ·an nan en eres tı Ba .. !tanı. areşa, ı oyu mem f. u 
içe başkanının ~oklama arı :..:ı·· O ınaıı Nıırı Cokl.ıalkan C \:t· Vckılı - Srkizıııcı de,re ;\\fon .\kdo•an ( Tuccaı), l\lustaf:ı Oo. l \I l' ıl bakanı), :'\lustaf:ı \!Jh j ı.tas)ona ı:e ldı l cı d~aa; ı~ da lckctımı2c .gctıre~ G~leb ~rma;ı /tı 
betmelerıne ragnırn bu ısrar ı İı ı,aı) l la an Ba rj ~,an bay < Bı mllleh ekılı - C:eneı al), Osman ğ .. nbe\ Olmt:ıkıl - lstanbul ramh <Çıftr;ı - i''abrıkııt .•l' , hu~usı tı en f ara gır ı ıto nuıı wru komu.ıı~ı cra cr.n e ı - . mız 
reketıeri Demokrat Partı tc .. ki- ı ıncı l>euc Ba ıkcsır Mı ct·.ckl Rolukba~ı < Kır,l'.'hır mıllch ekı- Kon a Lezzet t...ok:ınta ı sah hı> Adnan Habakol < \. \'Ukat>. ~le! ıh şehre ı n ı ı top atı larıvle selam 1 kişılık maı~ l'.'tı o)duğu halde dun lsfanbul'dan lıfı 
talının ba ıca buhıan seoJebı 'ı). j nıaı Hakkı _Atam~n (En.ek !ı), Fuat Arna (A\ukat C l\I !\ec tı T:ı$baş ıA\Uk:ıt) •• \lı ra·r Cbrkmcn (Tuel'.'ar - C 111.P. l ı.· l~ndı Tıto, B:ı ) ar Menderes ',c saat 10 30 da \ ıılı ~e Bc.ledl)e 
olmustur. Durum cıddi bır m:ı- lı 1\1~ t)C Mlıfclt151). \ a !' 1'.kı; P Genci idare Kuru ıı il)cSı J. rık Kendı (Oğretml'.'n ) . }~aık tnnbul ıl idare kurulu U) ·sı) ~or~ltan tarafı~dan h~r~re_t: Ba-kanı Prof. Göka~ ı makamın: 
hivct a ınca Demokı at Partı ~"- cı (Çırtçı), Şnhabettın Kurane. suphı Batur (llukuk~u E iti Ture<>un (Enıcklı Ka) ınıı anı) ilamdı Şan ıtiırk ( Fmckli suba\ ı ıstık bal edıldı. '\ ugoslav '" !'ürk da zıya ret ed~rek De\ lct nc ı ... 

• (A\ ukat) s 11 t k 1 l' :\I p G 1 a~r"m Okan , Doktor op"ı a' rnarşlannın calınmasını ıniltca: ledne \'C kcndılcrlne karşı l _lan 
ne1 merkezi Trabzon mı ct\C'itl i ı ınop mı e 'e ·ı ı • or O~harı 'k a' .,\ ,.

3 
' TR 'BZO!\ kıp l\tare al Tıto ardakı askerı bul da go·tcrılen cand:ın alı.ıka· 

Mahmut Goloğ unu Gumu Jne. •• • mı.ı:cıK n_eı idare Kurulu lı~e ı> Snad t t ). •·• ç l "' u .. t>. Lfi Ahmet Ih an Bır ncıoğ u { ~- kıta\ ı tl'ftı etti G:ıra konan bır cian \e dosı luk ıezahilrlerındcn 
deki Ih ti Ar ı durumun tah\\ıkı · l-\am Qc (Tuccar -:- C. :M Kaçar l \\ ukat - C ~I P. ll Ba Uf ~lutJ ı..ı _t Enıeklı lb:ıy >, \h· 'ukatı. Alı Alıgı l <İktısatçı - mıkrofonla f•"\ Jet Ba~kı:nımız eolayı teşekkür etm·şt ir 
ne memur etml,. geçen hara P Buısa l na kanı). 1 kcnd<'~ kanı - CMP. Genel Id..aıc l<u· met Ata. Ko "oglu (i\lustali.ıl - Tuccnr>. ~auf Ergin (\uksek bu 7.1\aı l'ttcn du,du~u memnun Vali' Bl'ledı~e· B:ı.kan Vc-

d Kırmacı <Tuccar - C M P Bı ru u U\ e ı) Ahmet Oğuz ( lktı· btanbul da Akschırlı ·uccdr}. h d _ 'Yu takıl) ııaşım . · c ' ' bura) a gelen Go ol! u urumu · • · • ' • · . • mu en ıs " • lu" u bc'ırtr.n kı.a bır hıtabcdc kıl Prof Göka" saat 16 dn Ga· 
. .. k b"' 

1 
ıecık 1 Ba kanı) Em er Suba· at doktonı - Tuecar - CM. Kl 1.\11\ ,\ G · d ( L'm kil ubıtı\) '""er· r; ı · • ' ince ıyerc... genci mer eze ı - ' , • , • , . , una~ ın ... e 5 .,. • "" bu' undu. Bunu Yugosln\' Devlet ll'b'e giderek gemi komutanının 

dırmıştır. Geni'' merkez Goloğ- C \rm.ıtor) 1 maı Hakkı Çer I Genci idare Kuıu .u lne ı).

1 
Kcma 1 anıkoğlu ( rucl'.'ı>r - \er c~ıırkan ( \\ukat) llavatı B k h t b . t k" tt" . d . 1. 

k (E k A ba\) • d K r ('I ı z 1 Od B k ,. 'l l' • • • ıı~ anın•n ı a c ı R ·ın c ı. Zil arctını ıa c ctmış ır. 
!unun raporu uzl'rine Baı;burt mı - me ı c · 1 ' Ka ı\-can a ı u ı:ırrır - .ııan a ı a~ anı - ",, . Pır:.elımoğlu ( lktı atcı tuccar), C ~ rbn kanı Celiıl Ba'>'ar 
\'c Ke'k:t başkan arına işten e'- nı~ .o , t Oğrctmen - C\liı takıl}, 'ı'usuf ıl başkanı>. \bdumıhman Şeref ;-.ıu tara llatiboğlu (Tuccar d urr.. u k. ş · 
çektirmi tir. Burhanettın Ilı gın ( nş::ıat :'.hl Kemal Teıığıışcnk {Pıofcsor -1 L,ıç { .\\•ukat - :\lü takil . Kc· l\!ustakıl). y 11 uf Çebı (Koope- cı_nıştır 1

• 

Bu tedbırle D:-nıokrat Par•i tealıhıdı). Mehmet R~$ıt Atlı 1':Skı Adalet \c Dışı~leıl ilakn- mııl .Kaçar (Jlukuk~u. tuccar1, ratıf murakıbı). ııasaıı Bahadır Scvgıl ~ rntanda ,lanın , 
listesı uzerındekı mıinakn•alnr (Çıftçi - Eağınmz), fe\ZJ U- nı), Cenıalettın .saraçoğlu (Ga. Alı l nlurr (Avukat), Halı! i'.k- (Tuccar) Zekı Kall\aoğlu (Ik. Dost\ ugo lav <.;umhurba~kanı 
bitmis o'makla berabcl'. te ki- çar (,.\\ ııkat) zele<'i - Ba,ıııulıaı rıı ), J<:nis Ak nıekçı ('I uccar), Celal O~rrlcn' tı at~ı _:_ suıııcrbank i~tanbu l meml~ketııımc şerci '~ı ıııışlcr-
l1t .. d k h k ı · k t HOI.U ay:,:cn (l~ kı BU}Uk J;lçı \'C sc- Yartanoğlıı (Tilccar), E'lllll ,\\. cube ınde uzman ıktı at o!!ret· ct.ır. Kendılerıı.tı ,\nkar:ı da. SC· 
.. ıçın c ·ı uzur UL u ıır a E • D k cı• , F h v ~ 1 1 ki b k b ht ı k daha artını tır ~mın :ınzı · ucl'.'arı. e - kızıncı devre btaııbul mi'lelve- c.cmıı· (Doktor - Zeytinburnu ıııcnı _ \ l ııstakıl), A'l.ız Yene! _am ama· a u:u • a ıy~ı ı 

_ , mı Durukan (Emekli Kurmay kılı), .\bclulhak Kl'.'mal Yoriık dispanseri baştabibi) . (~fil.ta- (Emeklı Albay), Fazıl Akkay Otı)makıayız \C emın!m kı sız.lcr 
. , B~nunla beraber.. ~9J~ Albav - C l\t P. İl Ba kanı), (Pıofesoı - .ı.\\ ukat - E kı kıl), Fazıl Gonen (Edırne 13a- (ıhukat). de bcnım kadar bu ıı) arctın k~y 

.s~çım erını 9ooo. ara secım erı Nurı Lef er CTuecar), Xı) azi Oz mıllct\ckıllenndcn) • O\lusta· rıf Mudıirü - (Müstakil). 'I u:-.; cı::ı .ı nıetını \'~ chen~mıyetını tak~ır 
nı de 13,000 oy faıJ;~~le ka.zancı~ kan <Kooperatıf Mııhasıbı). İs- kil>. Liit:h Bornovalı (Hukukçu 'Iı\Lı\T\',\ ismet Ba\kara (Hakim -:'ıJu,, ctmektesınız. Hız bılh.as a bU)uk 
D~mokrat Parti. 1_954 ~.~çını crı maı' Ala) (i'aklı)erı), Mustafa yuccar - i''abrikator), saffet Yu uf Zıya Yucebılgin <lkti· takıl), Vah~p Kışoğlu (Lise ta· dostumuzu memleketımızd~ g?r~ 
ıçın de çok ümıtlı goru mekte· Gokçcsu <Tuccar) ami Orhon Unan (~lustakıl) - (Yargı ta,> ü- sat doktoru, C.1\1.P. Malatya ıl rih bğretmenı _ Mıistakıl) Hak meklc 'e aramızda kendı cnnı 
dır. • k d d r t o-:mek ı Suba~). KAmıl Arıkan )e ı). Sadrcttın Tosbı (Profc- ba kanı) . Faik l\luıaffer Amacı kı Kulua p (Çıftçı). ' ı:.eliımlamakla bUylik b3htlyarlık 
. Ha'k Partı ı l'n 1 ~ ay 1 .c- (Tuccar) _or). A •1 Kafıı<lar (l\lustakıl) - (Avukat}, Hcdı! e Yuccbılgın q ; \K duymakta~ ız. Bunu \ck~ar o a· 

.sı~ le ıhtılaf ız bır şekılde scçım BUR~ \ (Yargıtay lİ)('Si). Muammer Gü (A\llkal), Surcna Uğur (Ecza· Ahmet Tahtakı ıç (C.l\l.P Ge· rak huzurunuzda tebaruz ettır-
hazırlığına gırmi tir D P. ıçın- Saadet Kaçar (A\Ukat - fs. nel (l\lustııkıl) • (Hukuk dokto· cı emekli Alb:ı)I}, Omer Yılmaz nel Bn kanı _ A\ukat), 'Fuat dıkten sonra fıındı sozli Ekscliın 
de'ki ka>na madan ı tıfadc ede- tanbul c l\I P İ Ba•kanı). l\ı\- ) y t E (0 kt (Ç ft k t) ı a bırakuorum " rck metot u l.ur propaganda fa· .. ru ' errnn nı:rz o or o· ı çı u u a . Arna <C M.P. Genci dare Ku. s • '. 

mı' Koç (Tül'.'car - l\lilteahbıt pcratör), Enver Kok (Yük ek )l,\':'ifs,\ rulu uyc i _ A\lıkat). Orhan l>aha ~nra Iıtu da ştmları 
a'iyetı~ c scçım neticc'erı tize- - Bursa C M P. İl Bn hnı), orman muhendısi • C' ) 1 1'. Gc· Jlmnü Yavuzer (Avukat). Kc. Sa\a (Doktor). As ım Zıhnıo~- so~lemıştır: 
rinde mucs ir o'mağa çalışmak- • ·r ) ... k t ı tadır. c. H. p Bayburt bö'gc- Hamza Peştclı (Çı tc;ı . r 1 ·re nel idare Kurulu uyl'Si - sınııp m,ı Beygirci (Tüccar - Teni Ju (Rize Ca) F:ıbrıkası :"ıluduru- ı lJost Turkı} c Cumhıırb .. kanı 
sındc kuwctlıdır Fakat outlı:ı Güneş C \vukat). 7.ekl Yücel <A sekizinci devre mıllet\ ekıJlcrın- C.\I P. ıl ha~kan \ekıli), Tlasih ça~ cılık mlıtehassbı) CclAI Ba~ar ın dfn etı :.a) csınd-e 

nıkat). Ha) dar Gurcl (Doktor), den), Xııtı Topbaş ('I ııe('ar) . Ca U,>sal (t\\ uk:ıl), Rıra Keten YOZG.\ T guzel nıemleketınlzı zı:, a;ct C•· 
vila". et "e\•resı itibariyle Dcmok- k rt ·) "' k k v ,. f Iluseyın Ay ut (Çı çı, , ... ıya21 Cer l':ıyyar Kaııkat <Do tor ope. (Tutlın e sperı), Zckı Roran ı:rluğıul ,\ kca (.\\ .. l..a~ _ c. ımek \e l'urk nııllctıne ge.(;\, ıU 
rat Partıyc nazııran daha zayı • Tutuneüoğlıı (Çiftçi). Şukıu ,\k rator). Xuıeddın \rdıçoğlu ( \· (Zıraat memuru), ct!ıaı Ergul :'ıl.P Genel Sl'krl'lrr Yar<IP1ıcı- goslav mıllctinin \e ee.:ek~c 
tır. Bunun'a beraber scçımın mansov (A\•ukat>. A ım '.ra k t M ı CM l' Ce (F'konoml ve Tıcaret Bakanı "ı k d h 1 ı· 1 ını 'l ıı:ı :ık kat'i nctıccsı üzcrınde rol san:bı , vu I! - u ıarrır - , , ~ ıe; sı ı. lsm:ıil Akılo~arı (.\•ruknt - ·en ı şıı s sc am ıır ı u . 

(Doktor), Nurı Ersöz < rueca:-), nel idare Kurulu iı~e O. J'e\fık rnportoı u), Hakkı Uyar (Dok· c i\Y r. Yoı,g.-ı il ba kanı). omer tan bilhassa bahtıyarJık dujnıak 
o'an bü,rukçc hır tarafsız. kiıt C· Salım Cc\nt Aya p (F.mek!I Ge· I~amıl Kopcrler (P•o{csör - ,E,, tor), :\'aci Sırat (Eski Defter- gvcı (İl ı:enrl ml'cİisı u~esi ve ta)ım. Memlckctınlzdckı ı.:anıe· 
si vardır. GUm~şancde seçımın ncra ). Nıyazı K""bay (Yük rk k B'" k El ) O h ı. l d ) ~ h t Tü l (A k t) R h k el b k t -.aderını Demokrat Parti içinde· v.., ı u~u. çı ' r an ı rı;;ı ar • ' ı a Le \U ·a ' c- c ki Yozgat millcnckılı). l\IUSt.ı- tını er ne a ar ır ncZ3 c 
kı ihtilUtan a ınacak netice i'e l\IUhl'!ndıs). Saıt fert CBur a lş (.Mu takıl) - (Demokrat lşçı ~at Aksu (Avukat), Pervin Ata- fa Kenır CTuccar _ Çıftçı). K:i zı)arctı nıahı)etınde 1 e .ıc. ıs-
bıtarafiarın tcma)ulü ta) ın ede- çt Sendıka'arı Bırlığı Başkanı). Partı i Genci Başkanı - Hukuk manoglu (Erzurum C • .M.P. li~c- zını Ku)ucak (A\'Ukat), Saım tıkbalde her sahadakı ış'>ıı Ji 'ı 

Ç \ :'\AKK \l.E doktonı - Anıkal), Ahmet Ham sı), Rıfat Arman Cithaltılçı tile· Olcav (Akdağmadeni e ki Bele· miz ıçın bunun !!a)et biıj ük bır 
cektır. t mail \talny (İı;tanbul Şehır dı Başar (Mustakil) • (iktisatçı car). dl\c Başkanı). ı1 ~cref1ı (~un· ehcmmı)l'lı haız olacaJlına ·ı.1,. 

lltec ı i üre ı). ~lı Rıza Kır e· Istanbul nıiilctv!?kıli>. Yu,,uf Zı- J\l ,\R.\Ş gu°rtu l'.'eza hAkimı). Ragıp \'cnı. \etle emınım Bu 'esile) le z • 
Damlacık kövünde \Cr (Sckıııncı Dc\•re Mı 'etvckı· ~a Yucebil.gin Oktı at doktoru - Sadı Kazancı (Yargıtay rapor- av (Tul'.'car _ C.l\I P. il ıJrıe ı<!k Balkanlarda barıs ve guvcn 

ı), Turgut Mete (Öğretmen), C.'M.P. Malat)a il ba kanı), Ce- toru, hıikım) , Sadi Scçmcner: kuru u U)esı). lıkle ılgıh mcselcll'r - )i'ını Tür 

ı.:ımı~. 
maşı 1 lncidl') \hmet Çetın (Çıftçı>. Numan mıl Beraha <Ekonomı 'e mali 1(Dcvlet Deminolları 7.atişleri , :\ • • kı)e, Yunanıstan \e \'ugosln\-

:?alto (Tuccar - Komısyoncu), işler eksperı), lskcndcr Taner eki Umum l\ludüriı), Ali Kafa· ZO Gt:LD,\K ~a arasındakı tcdafui isbırlıği -
~!Uıeakip ak~:ım yan· pazar 

gecesi Demokratlar a)nı koy
lerde bıreT ~13i a(I toplantı yap
mış:ar. ılk toplantı l''ucak ko
yünde olmuş. ant Hl 30 da bas 
lıyan toplanıı 21 de bitmış l'
lucak ı.övli hU)lilt bır ek
seriyetle Demokrat. l lucak De
mokratları kend top antılan 
sona erince yola çıkmışlar. Dam 
!acık kb) üne gıtm !er Demo'k 
rat Parti başkanı Burhan l\la
fler jiple. kôyliıler yaya olarak 
saat 21.30 da Damlaeıf(a var
mış'ar. Ve kôvün merkez ndeki 
bir kah\chanede m "firlerı 
bek'iyen Damlnl'.'ık Dl'mokraıla 
rına iltıhak ctm eler 

Cemı Be libas <DAva Vel:ili). (Avukat), Yusuf Turcl (Avu- dar (Yargıtay u)e 1) • Pliısta- Abdurrahman Bo)acıgıt:er \C ı:erekse milletlel'arası mahi· 
Hıiseyın Rustcrn Öge CSıgortacı), kat) kıl), Şemsettin Beki oğlu <Zl· A• ukat - Z onguldak millet- )etı haıı ıneselell'r hakkında 
Rüstem l\lıırt (Emekli ~lahkemc K,\RS rant mütehassısı), Zekeri~ a Gii · , ekili - C.~I P. Grııel sev.re- ı•okıai nazar teaıısindc bulunnbı 
B:ışkfıtıbi). Ali Ataman ( Fabrıkatör \Cnr.n (Oğretmen), Kanber niş tcıl), Zateı ,\rsankan ( Yu\sek leceğıın .•• ı;o) !erken, Turk dev-

(',\~ KiRi Bıriııcı dc\lc ıııılletvekıli). Cen· vııno •lu (Avııkal), Hacı Eıgeıı kıııwa muhendbı). :\luammer Jet adamlarının da kanaatlerine 
SUlcyman Seyfettin A)demir giL. Ekıncı (A\•ukat - J<:kıncı (Oğrclıncn). Keskınel (Doktor operatör - .ıştırak ctt!ğlmı zanncdborum. 

(Çıftçi - İ' Gene: l\lec'ısi Uve. gazetesi sahıp 'c ba yazarı). İs· :\ WDE C.:'11 P. Zonguldak il ıdarc ku Kanaatımcc bu üç memleket, bil 
ı), Hazım Dağlı (Avukat), 9r· mnıl Hakkı Alaca (A,•ukat - C. rııchmet Alı Dl'.'rnıan (Doktor rulu başkanı), :\ecati Gök~ı- hassa dlın.>anın hu kısmında ba-

han Sn\:ı (Doktor>. Rahmi in- l\l.P. Kars ıl başkanı): Mehmet opera tor - C .. \I.P Genci İılarc ğıl (Yıiksck makıne miıhcndısı ), rışı ıdamc cttırnıek \ c bağımsız 
ce er CTıiccar - Acenta), Os- Polat (~liltcahhıt), l\lustafa Ye- Kurulu ıi~e ı - Derman Hasta· llalıl Altınok (l\lühendı~ - l\Yli Iıklarını korumak m ksadhle, 
man Uluta (ı\\ukat), Hüse,in niaras (Beledıyc enclımcni iı)c- hanesi sahıbı), Xazmı Hamza tealı!ıit). Ragıp Ertem <EK 1 mtiı;tereken hareket etmek hu-
\'aııcı (Oa\a Vekılı). sı - Tüccar), l\lusa Akdemir Kadı (ı\\ukat). Tahsın Kıtapçı memurlanndan - Yiık~ek lktl· susundakı kati azımlcrı sayesin 

EDİRNE (Ardahan mahkemesi başklltl- (İktı at doktoru), l\Yahmut Scy sat mezunu), Ba)an Suat Yıl- de. mi!lct erarnsı gcrginlığin a· 
Ahmet Scnge 1ı ('füccar - C. bı). Mehmet 'l'uran (l\lutcahhıt) menoğ u (Tüccar). Kemal ,\ k. maz (Doktor), Ragıp Kutman za tılmasına geniş ölçudc yarclım 

!\I. P. Edıme lı Başkanı), 1-'ethi .Musa Doğan (1".1.brıkatör - 11 man (Avukat>, Halit Aka (Dok- ('fuccıır - Mutcnhhıt), Arnı etmişlerdir \e istikbalde daha 
Erimçnğ (Avukat - Sekizı~_ci genel rnecli i U)CSi), Nı}nzl Ka tor), ı:mın Sıralı (A\ukat). Ha- Diımer <Emeklı Vali). Niyaz.ı da yardım edeceklerdır. 
Devre Mıl'el\ekl i). Mehmet Ok )a <Tuccar, Belediye üyesi), Zc. san Çorakçı (Tticcar - Ak nıar Acun (:'ıluharrır). Zeki Kahya. Bu ı$birliğınin bnşka herhan 
tem (Sekızıncı Devre 1ı 'ct\'c- ki Aras (Tuccar ve çiftçi). ıl genci meclis tı)esi). o(llu cikti atçı - lktısat oğ"ret· gi bir sckılde tefsin 'anı 'e 
ki ı ). Tah in Özbek (Doktor), K \S r ,nıo~u RiZE mcnı - Siımerbank İstanbul şu , Akıfılarn a) kıı ı o'acaktır Çun-
Şevkct Kırgıil o:mckli Kurmay • Enls Akaygen (Emekli Büyük Ali Kala)cı (lstanbul Tıcaıet be lnd~ uzman - )liıstakıl). klı Balkanların barı :c;ı mcmıe· 
A'bay), l\Iiıfıt KıingU (Çıftçi), E'çi • 8 ınci devre İstanbul mil- :'ıfalıkl'mcsi fız:ası), Enis Kepenek kctlerı :ırasındaki isbırlığı, yal· 

m, \zı(; letvckili). Baha Atao~z (Tue· ( \ vukat), Xurettın Kanto~lu Milôno Fuarı açıldı nrz de\ !et adamlarının arzula-
lla ıt Tuncaral ( l<:mek'l Ağır car - Genel Mcclıs üyesi), Senet ( l~nıcklı Vnlı). ~Yuhsin Guloğlu rının ifadesi cleğıl, n)nı zaman. 

Ceza Bakanı - C. \!. P. fi Baş. ,\k<lağ (Biıincı dc\•re milletvc. C.\ vukal - C.~f.P. Rıze ıl baş- Mıla ııo 12 (A .\,) - Tuıkhı>· da 'lurk. \'unan \r Yugosla\ mı! 
kanı>. 1-'ıkret Mcnıışoğlu (A\'U" kılı). :\'ecatı Erdem (Eski Bo u kanı). K':ıınıl Arıcı (Diş dok· rıın de ıc men katı ldığı 32 lllL'l tellerinin harışı ~ağlnmak. baıış· 
kat). Tarık Sağman (Emekli Su Ağırceza mahkcmc.:.i uycsi - A. toru). Namık Koray (Tüccar - mılletlerara ı ~tııano fuarı bu- çı bir fşbirliğlndr bulunmak 'e 
ha)), Sü'eyman Onur <Emek'i \•ukat>, Hamdı Ulutaş {Emekli C.M.P. A~dın il idare kurulu il· b"•ln İtalyan Heıslcurnhuru tara- arnı zamanda bağımsız \'c hür 
Öğretmen - Çı!tçi), Yasın Go· Alba)"), Nurı Sancak (Emekli ~esi). fından merasimle ııçılmışıır. Hıı b~r &ekılde gclışmck hususunda· 
ğUş (A\•ukat) Binba_şı), Ahmet Cemal Tümer S \ıJSl'N l.Qmctl temsılen pa'1onları 9,~- kı samimi azımlcrının lfadesidır. 

EUZ L'Rl' t (Adıyaman hukuk hakımllğinden Yusuf Kemal 1'cogırşenk (Pro zen Tarım Vekili ile diğer resmi Yaşasın Tlirk milleti, ~aşasın 
• 'urettın Ardıçoğlu (Avukat emekli - Avukat), .Adil Yilec- fc:.ör - Eki Adalet ve Dı işle· ıc\at ve arada Tiırk pavjonuna Türk • Yu<'o lav icbırli~I!• 

Mersin limanının 
Temeli 25 
Nisanda ahhyor 

rna~ı ı inC'İde) 

tır. Cumburba~kanı Ceıtıı Ba
yar, BUyuk Millet Mcclısi ba$ 
kanı Refık Koralıan. Başbakan 
Adnan :\lenderes ve d ğcr Ba
kanların iştirak edeccğ: bu tö
rene a.)Tıca 60 bin klşinın ka
tılacağı tahnıın ed ılmcktedır. 
Ankaradan 200 kişilık bı r da\cl 
li kafılesı 14 \'3gonluk hususi 
bir trenle )!ersine gelecek, Ay 
rıca Kom•a, Nr~cle Sl'yhan. Ha 
tay. Gazıantep 'e Maraştıın dn 
~ irmı bc~er k ı s ilk heyr.tler da
\'et olunacaktır Davetlilerı ge
tiret ek olan hususi katar, A
tatürk iç n yapılmış olan \C o 
zamandan berı kullanılııııyan 
bir sahil hattına girecek ve li
r. :ının temeli bu hattın münte
hasındak ı kıyıda Cuınhurbaşka 
nı Bayar tarafından atılacaktır. 

O gun \e o akşam Mersinde 
kalacak o'nn dıı~ctlılere Bayın 
dır'ık Bıık:ınlığı tarafından 500 
kışılık ıki z yafet verılecektir. 
Toren masraflarını karşılamak 
iızere Bayındırlık Bakanlığı 
25000 lıralık ozel bir tahsisat a. 
yırmış 'e bunu l\ICTsine ~ olla
mışuı. Uç komite şimdiden tö 
ren hazırlı~ına başlamıştır. 

Cumhurbaşkanı Cellll Bayar, 
Büyük )hllet :\leclısi Başkanı 
Hefi.k Kora itan \ e Başbakan 
Adnan )!endere.sin Mers ine ya
pacakları bu ziyaret progTanıı
ra Adana'dan da Demokrat Par 
inın ıcnipliyeccği bUyUk bir sl
y::si toplau ile isı:enderundaki 
sun'i gübre Jabriknsının açılış 
tbrenlcri de eklenmlştır. 

Bal ar. Kora itan \ e Mende
resin bu ziyaretlerine bir pro
paganda maksadı atfeden C. 
H. P. mabfıllcri. 18 nisanda /\.
danaya gelme i mukarrer olan 
ismet İnôniınUn seyahat progra 
mında cleğışıklrk yapmak ta
sav\ urundadırlııT. Hır itibarla 
Bayar. Menderes. Koraltnnın 
Çukurovayı ziyaretlerinin aka
binde fnönunün ele bu bölge. 
ye O::l'lerck iki rak p parlinın 
kuweılerıni fıilen ö:çme imkiı 
n.nı hazırlaması rnümkündur. 

Karadenı ı ı;e.) aha t i 

Bağımsll 
Adaylar 
fstanbuldan müstat;ıl 

rla> lık arını koyan·.ır ' 
Qcman Ta,kınba-:, M 
gın , l\luammer Dcft'' 
nettın Ozsaraçoğllı. ~ 
rabrrak, lbı ahim sn Ö- \ t 
ket Ağırtopçu, Zekı :.. nı 
şıt Arıkan. l\Iu~tafa ~ 
kıl\ a. Samı SurUJan. ', 
zü~ Hıfat Kurtkaya, fi'' 
Tacettin Bcrger. ıta~ 
nar, İrfan Ba'uk, A .J 
kıı, Cavit Pekgor, :"· d 
Nurettın Se) man, S~ 
Ahmet Kayalı. Agah ',. 
Taşkıran. -;~hmet .A._S ıi 
tin llakltı Oıbay, zıb~ 
san Tıbet, Memduh f 
sur Ahıskalı. Emerftl 
han Sadi Kavur, A <1 

Rauf Önce, i,maıl ~~ı!L n 
le} man Suphı Ya,·u,... ?, 
Öı.bağ. 'Pl 

rd·1 
Ev\elce de bildi 1" •t ı 

Bavram adında bır bO) t 

~aylığı ~M~'._:~:--ne . 
lnönü bugün 
Konuşma 

Yapacak 
1
, e 

ması 1 h 
H. P. genci başkanın: ha 
ka ) erde konuşınasıll 
kılmıştır. J r 

C.H P. İstanbul tc; ı e 
aksam İı;tanbuldarı1 6 le 
mukıırrcr bulunıın 11 ad 
nuşması için Taks ~ı• 
l::ırşısında bulunun . 1' oc 
zıno unu temın etnııŞe! ç 
gcnr.l başkanı seç:ıııl tf, ıe 
dr nılıhim memle~e0,ıe tr 
rıne ve paı tın in gor ·., 
o'an bu konu~ma:.ırı• 
da yapacaktır. r 

lnonünün bu kooıı, • 
9~· e s 

bundan sonraki sl''Y J. 
k p etmek üzere ilÇ i 
iki Amerikalı gazeteC.f' al 
çakla Yeşilkö)e gel'?ı: 7 

Bir Alman fılm aJ~ V ıu 
ni şckılde bu se,·abat 1 
ğını bi'dirmiştir._.-/ rı 

Bugıin gerek Kemalpa ada ve 
gerek Ulucak \e Damlacık köy 
leTinde yaptıı"?ım tahk"kattan 
ö(lrcndi~ıme gör!' hfıd ı;ede par 
mağı gôı iı'cn Damlacık mııhıa 
rı Mustafa Yılmaz Damlacık 
C. H. P. başkanı Fettah Yı'maz 
, .e oğlu Veli Yılmaz derhal tcv 
k if ed"lmişlcr ve haklarında 
k~nunt takibata gecllmıştir. H~
d ısc esnasında Damlacık köyun 
den Mehmet S lbaş. Dam'acık 
tan Ha•ıın Sevmen. Has:ın Ö
zer, Hullı ı \ lcın. Bekir bı~cl
çuk. r:them Ku umcıı ve Meh
m c• Al Yaman muh elır \l'rle 
r"nc1l'n taş 'e odunla ~.ıralan
m. aTdır. 

- Ba muharrır - C l\1 P. Ge· bı~ık (Kastamonu eski Beledı)e ri Bakanı), Cem:ı'cttin Bulak oa uğrayarak Tiirkbcnin istth· Cumhurbaşkanı~lc birlikte o· 
nel İdare l ye i). Ve ı 1brah.m başkanı - Tüccar), Hüsnü Zekı (Avukat - C.l\I P. ıl başkanı), 1aı maddeleri hakkında ıenip he tomobıle bıncn Ekselftns Tito 
Hakkıo~ u < A\ ukat - C. M P Soylemeıoğlu {l\l illet gazetesi Rasim Ozantiırk (Avukat). Bahri yetinden ızahat almıs \C pavyo- Ankara'da ka1acağı mıiddct ıar 
Erzurum il Ba kanı). Ertuğrul umumi neşriyat mudürü), Ragıp Ccla~ır (Doktor), Huseyln Bıı- nun hazırlanış şeklınden dolayı Cında misafır edileceği Harici:ı,:e 
Akça (A\Ukat - C. M. P Genel Kutman (Tüccar). lan (Yuksck mühendıs), Sabrı tebriklerini bildirmişıir. Koskilne l:ıtmck Dzcrc ::ardan 

Ankara, 12 (Anka) - Cum
hurbaşkanı Celiil Bayarın l\lııre 
şal Tıto ile istanbu u ziyaretini Eşref ~ 
miıtcakıp Karadeniz vlliiyc~'e· Mehmet Emin KantUf d 
rinden biııılarında bir hafta ka Mc\'cra'ı. Ahmet \ 'U\ ~ 
dar tetkık sl'yahatine çıkac:ığı j hal Turkmert, Mehıne 
bi!dırilmcktcdır. ya can. 

-



VATAN 

Kininli Gripin 
• Ha~. tli ~ . adale, ... jnir ağrılarını - ~uratle 

lt' ... kin eder. 
•Grip ,.c nezle lıa~langırınrla birıçok 

fenalıkları ünlrr. 
• Ha, anların mua\' en zarııanlarclaki '3TI · " .. 

rılaruıa kar:-ı favdalıdır. .. " 
KİNİNLi Mideyi boımez. k•lbl ve G R i ,.,.i.,N 

4 saat ara ile günde 3 adet alınablllr 

Sallık n Sotyıl Yardım Bakanlıfınıa retml ruhMUru baiıdir. 

• 

SiZDE 
OKUYUNUZ 

Şu hakikati asla unutmayınız. 

Dünya yüzünde diğer her bir 

markadan fazla GOODYEAR 

lastikleri ile seyahat edilir. 

'Dünyanın her tarafında milyonlarca insan·ı 

son derece memnun 

bu lastikleri siziıi de 

niz icabı değilmidir? 

eden azami randımanı. 
kullanmanız menfaati· 

ı-

---------- ı 1\0:\'l'Ortl.U HAim: ı.En - 225 
DOICTORLAR. 

Mu tara Emil Bl.Ö\'E 

iliı 2i5 Arml\ utko~ F.f:lence ~o
Cılt, ~aç, kat 35 Telefon 36167. 

Dr. uıtau: r.r.ıt - Cilt ve ZUb· 
re ı-1 hastalık lar t.l üteh ııı:s ı.s ı 
lieyoğlu, lstik.111 Cac1. 407. Tel: 
U40G. 

il \Hfı.h ı; Mt'TJ-:H \SSl~I 
'f.\HI'l:YKF.lt - Elcktrokar
dıoğr:ım Cuınal'te'i öğleden 
~oııra ha talara nwr.r.ancn ba. 
kılır. !Iarb·ye Halli kargazi 
No. 8~. 

EMtAIC 

~ 
OlOMORll. p ZAltl - Oıom')
bil al ı nır .sat ı lır. Tel: 42735. Tık 
.ırı Yenıschlr Sert<ıı Ömer 31 

l:\'TİH \il ( 'Al\I \~IR FABRİ
KA si - Ç:ımasırlarınızı yıkar 
ulU n. Adresinize getirir. 

Fcriköy 81268, 

'l'EltC' (İ)m - lngil;zceden. Al

Harbiye Tel. 

İFA \ T RIH' - Hem· 

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtnot ltnntcırr ---
I .iıa 

3 ,ton 1 5 burgataltk 
Lif Ha'at . ................. 11250 843,7~ 20/4/954 15,30 

9250 693,75 20/4/954 115 

5351,5 401,36 21/4195'4 15.SO 

7180 538,5 21/4/ 954 14 
(4167 - gao/963> 

* 12 kalem muhle'if cins yağı pazar' ıklıı 26/4/954 günli saat 
l 1 d~ Davutpa~a .\s Sa. Al. Ko. da ~atılacaktır. Şartname i 
komısyonda 'e listr.~i üğ eden e\ ve~ ist. Lv A tilin kı mında 
goru ur. Tutarı 4792 .ıra, kc ın teminatı 718.80 ıradır. 

(984 - 4303) 

* i\ çık ek illme i'e 1200 kilo Vatka, atılmış Ye kalaycı pa-
muğu ıle 600 metre perdelik kumas açakı 21/4/954 çarşam
ba aat 14.30 da 1zmit Dz. ~a. Al. Ko. da ın alınacaktır. 
Bedf'lı 5180 lira. ~cç:ci tem·na tı 388.50 l•radır. S::ırtnamesi ko
mis) onda " öğ eden ewel İst. L\'. A. ilan kısmında görU-

(4034-924) 

GOOD/iEAli 
Nylon' dan mamut azami takviyeli binek lastiklerimiz gelmiştir 

Türkiye Umumr Bayii : 

)ATKO Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T.A.Ş. 
Cumhuriyet Caddeai No, 35 T•kıfm • lıtanbul 

'Telefon: 82240 .: 82249 1Telgrat adresi~ TATKO ·İstanbul 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim---)y~a~r~ıs;ı ~p;e~~i~n~~Y~a;.rısı 1~2;-;:a:y~v:a:d~e:yT.ıe:---.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~"iii: 

Bakırköy Eski Baruthanede kurulmakta olan .. .. .. . 
30.000 NUFUSLU KUÇUK ŞEHiR 

Yanında 9i par~a kalan ıl f'nİ lf' n azır ar , alann salı ı 18 ni,anda •ona ~rlynr. 
Son görme \'e satış ,unıeri: 13 ni an sa ı, 15 n.san per~emhe ut 12 30'dan 18 ni an pazar saat 9'dan 17'~e kadar her saatin 
başında mıies esemız onlınden ka'kan hu usl \U ıta arımızla maha'lınde gorilp 250 ira kııpora \ t'rmck surelıy'e beğendığ•nız 
ar~a) ı ayırabılırsınıı. .. . . . . .. . 

JURKIYE KREDiLi iNŞAAT MUESSESESI 

lane toplamak için 

yapılan bir teşebbüs 

Mi mi, 12 ( !\.) - 25 yaşında 
bir e mer guzeli haftada i5 do· ı 
lara 6 ay hıç inmeden bir dıre
t ln tepesinde )a.arnbıleeeğıni 
iddia ederek dokuz metre uzun
luğunda hır dırc~c lırmanmışt•r. 

Kim e~ız çocuk:ıırı barındırma 
yurdu açmak içın paraya lhtiya 
cı olıluğunn sö) leyrn 'l'erry L.ıu 
re adındaki ~enç kız 90 gün di
reğin tepf'slndcn hi~· inın"ıliği 
taktirde i5 do'ar alacak, hu nıUd 
detten ewel indiğı taktirde hır 
kuruş bi•e kazananııyacaktır. 

Kızın ho~ça \'ııttlı geçirmesi i
çin direğin tepe int' telefon ku
ru'mu tur. Terry Laure, giinde 
rüı.'eır.c te'efon a dığını. kadın 
er;.ek, çoluk, çocuk ht'ı ke in 
J..cndı ıne muvc1fr1tkıycı dilerliğl

::ıı o~lemekıeriır. 

MüeHisi : SALAHADDiN KARAKAŞLI 
Re~ azı t - Çarşıli.:ıJH 37/3. Reyaııt Pala kıt %,'Telefon: 2:i630 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLiGi 
İSTANBUL SÜT İŞLETMESİ 

15 Nisan' da Hizmetinize giriyor ! 
'lam bir güvf'nlc yavru'annııa kayna tmadan içirebileceğiniz halis \'e tem~ 

PASTÖRİZE VE HOMOJENİZE SÜT'Ü, 
GUnliik ııefis ve pa~tôrizt TEREYA <}I'nı, 

J.;n nefis \ e temiz YOGUR f''u, 
Em a ,iz paket \e kutu DO~DURMA' ını. 

Bu Devlet Mue e ,.!inden temin cdebi!ırsı111z! 
Ya\TU!arınııın ha~ atını ve kendi sağlığınızı emniyet altında bu unduracak b:. mamü !erimiz! 

sız.~ dalma ~unmaları içın bıı'kh'larınııı ı rarla tazyik edıniz. (4503) 
Telefon : 83958 

.............................. mr:o ............... ... 
is 'e 1'"i1ıngham. ı 

Bu pi otlar kendi erine tevdi 
edılen uçakları parça.ıyac:ık şe ı 

iTHALAT - iHRACAT 

C ki 
kı'de şiddet i hava ~Jrtlanna ve 

« omet » uça arını mancHalara tabi tutacai; ardır. 

BOTUN 
rüRK ANONiM ORTAKLIGI 

YÖNETiM KURULUNDAN : 
tecrübe edecek pilotlar 1 raklara kaza sırasında pıloıları * rır atıp atan husu~i ınekanızına 

ErLJncanda :imlr'lk lttısalindekj et \ e sebı.e yerine teslim Londra, 12 (,\ '\ ) _ , Yoke \'o rcr cştirilıııiştir. Arnı wmıı:ıda 
Şirkeotimiıın Ortak'.arı Genel Kurulu aşağıda ~azı'ı iş!trl 

gôru iıp hrara bağ'amak üzere, 29 :-;isan 1954 tarıhıne ra tla
yarı peı·ı:c-mhe ı;:iınü saat (15) te i tanbu'da ~:minonü Asmaaltt 
Cadde i inan llan Kat :!, No, 7 ~irkel merkeoz.inde buhınmal:ı rı 
rica ve il1n o uıııır. 

,artıya l~ to? ~oyun eoti kapa ı zart'a 3 ma)ıs l!J:;4 pazartr ke· \'e •Yokc Petcr ~ ad'ı Co 8000 ,.e~a 12000 ıııetre ırtif da 
ı saat 15 de Erzıncan ı .. v. A. Sa. Al, Ko da satın alınacaktır: hil\ uk süratleı de uçak akııı') akı-
Tahmın bede i 43500 ıra geçieı temıniilı 3262 5 :iradır. Şart- met uçak'arının ıığ ı·adık'arı fe- tının bir infi'ak maddcsi hA ınt. 
name,,! konu yonda görliliır. Tek'if nıektupların;n Iha'e saatın ıiıketın sebep:cııni ta~ ın etmek l 1H~ ıp ge medlğıni ıe plt için dl' 
den hır saat e\"vejne kadar komis)ona \ en.rne i. (1028-4534) rn.ıksadiyle Haviland kumpanyası hususi a etler ku •anılat·aktır. Pı * bu tip uçaklardan ikisıni, hava- ıotııır daimi tc siı e nıe~ danla ır 

da parçalanmak iızere kumpanya ııbatta olııcaklardır Başpilot il· 
As. :hti)aç için Trabzon ıeı; 'mi 125 ton arpa kapalı unla nın en ileri gelen dört pi otuna çakları Akdenizde dıişen ıki yol 

3 ma)ıs 1954 pazartesi ~aat ll 'de Trabzon As. Sa. A'. Ko: da te 'im etmiştir. Kumpanya baş ru uçağının tabi olduğu şart ar 
satın alınacaktır Tahmin bcde lı 35000 'ira J:eçıci teminatı 2625 pl'otu \"I hancılık aslarından . t ~·rıere maruz bırakmak tı-

u;~dır. Sartname.>ı komisyond:ı ıörülür. Tek if mektup'aıının John Cunningham'ın idare ınde 'e e~ı • . 
ıha: e saatinden bir .taat e\'vtli ne kadar komi >ona v..ı?rilMesi. • bu iş için çalısaeak pı ot ar şun ıere gerekli P anları hazır.ama 

U025--4JJ1• l.ard ır: Peter Bu,~e. l'ctcr Obo· tsdır. 

TOPl .A~"TI (; l.':liDE'Iİ : 
1 - Yö ~tım kuru u \'e denetçi raporlarının okunması. 
2 - J!l54 yı ı billinco H~ Urü tarar hesan'nrının telkık \'C tu. 

diki. yöne-tim kuru'u \'t' denetrinin ıb.ra ı 
3 - Ortak'arca, ,irketln \'aılyeti hhırası \e Atiye~ı hakkında 

gerekli kararların ittihazı 
4 - 1954 ~ılı için ) eni ,> i>netım kurulu U~e t'rı~ e de!let.(i ar 

,ı•mcsl. 
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BULMACA 
12345671 

... 

ıı <'"in he 
B.r nota 

n r rrnk 5 
Bir bP mad-

de B Kaı .. cıu-

13 :\ ban 195.,1 '.'\ ,\1.1 

' A ılı Y<' p ram. 
'1.30 O ID&\d n PlJ 
'1 4~ Haberler ve ha a raporu 
I! 00 Karma a'llbah mU:ı:1tl (Pi) ı 
tı JO P<"r l"aıth orkes:uıuından 

ıurır mu I< IPI. 
9 00 O nllıı pro ramı ve kapanı, 

Jt .58 A ılı ve ıı•o.,rıı.m. 
ı~ 00 Aaker aaau 
l2 O , adi Ho r 
l3 00 l\I 8 A)nrı .-e haberler. 
13 15 H lll Onıı'l'Inan ldareslnlt,.k! 

P.nd} o lon ork<'8lrası. ıq 
l\.lo art • aro nun d ıtl nü 
operuından ııvrrtllr b Mo-1 
r.arı fanta 1 mozalk, c • :\lo
r.arı Andııııl<' d ı l\.lozart 
Basil n ve nastıenne ope· 
ruından UYrrt ır 

l3 30 Oj; r ga teo ı 
l3 4~ Rad o sa n orkeatraS1nm 

l4 00 
11 

l6 ~ A ı ı ve ıır rıım 

17 00 Bu plildarı ""' r misiniz?. 
17 :ıo RAdro ı ,. tn ı ı ce 
17 4l ema at Er kmeu • h:net 

l rı hı • hl<r t l' ır n • 
!'.! uıtafa a >a ar'dan bera
ber arkı ar 

lS 10 .il.il r Do an ay • Mııstata 
Gr earrna 'dan beraber tur 
kııt .. r. 

18 30 Dıı le\ lcl l!e hasbıhaı. 
18 40 l\la 1)'1 l.atırlatan melocllltr 

Pi). 
ıı:ı 00 M E> A~UI ... habrrler. 
19 l~ Tarlhten b r , .. prak. 
lP 20 MııallA Mııkaddrr .Atakan. 
111 ·4.5 D nl • Ahlaki mu habe. 
JP.5~ 6e•kl ~vı n'drn ~rJ tabi 

mi (Ö •I Pil 
20 00 Se me me odll•r Plano MI 

ı.at F nmrn Keman· Frthl 
Kop ız V olonsc t:nnr Ka
lıa ıı. 

20 l!I R&d'o p •~I 
20.30 lncr ııa •Baıatl araban•. 
21 00 Trmall 
22 00 Si r ~\fası. 
22 ıs P ano bUrikl le ou urrle

rl (~!ıııı uz Oüntrl, Ali De
mir). 

22 30 i"ınıı: Mlllr.r orkf'ıtrulyle 
dana Pl) 

22 43 M S A)arı v~ haberler. 
23 00 Prograın ve kapan~. 

is·ı \'°'Hl l. 
12 57 Açılı vr proıı:racn. 
13 00 Habrrkr 
13 l!I Ra!fa Brorıe ~e 

IPl. 
1330 
14 00 

ı:> ı an O ven 
K ık ~le kr.ır .... erl a) 
lam \\alton· •façadc• 
JI ı bı Zdenko :t'tbl · 

rm• Pll 
14.20 Can Ak it 
14 45 Danı m 1 Pi). 
15 00 Kapan 

*** 

"11-
bale 
•Po· 

•• •• 
a nın unu 

iSKANDiNAVYA HAVAYOLLARI YENi YAZ TARiFESiNi 

Mısır· lsrail - Lubna n • T urkiye ·Avusturya - Almanya - lskandınavya • Amerıka TATBiKE BAŞLAMIŞTIR! 
Şehirler SK-872 

Perş ve C tesı 

Kahıre K. 05 20 
Telavıv "'· -
Beyrut K. -
ıSTANBUL V. 08 45 
İSTANBUL K . 09 30 1 
Vıyana v. 13 10 
Vıyana K. 13 50 
MUnıh v. -
Münih K . -
Frankfurt v. 15 55 
Frankfurt K. 16 45 
Dusseldorf V. -
Ousseldorf K. -
Kopenhag v. 18 45 
Kopenhag K . 19 50 
Stokholm v. 2105 
Osıo V. 21 30 
New York v 12 10 

1 Cum~ ve Pazar 

SK - 852 
Salı 

-
05 00 
-

08 15 
09 00 
12 45 
13 25 
----

1e oo 
16 40 
18 25 
19 ıo 
20 50 
21 30 

Çars 1000 

SK-826 
Cuma 

--
07 25 
0915 
10 00 --
13 55 
14 35 
15 55 
16 45 
--

18 45 
19 50 
2105 
21 30 
10 oo C.tes 

• En "011 ... j ... 1"111 liik ... lıa'a de\ lniııd<'ıı 
rııiil~~ckkil !"ı\~ filo'll lıf":- k ıta\ ı . . . 
kanat lari) iP gtHı:rlC'ndi rİ) or ... 

• 'frk \ıir miiracaat. tı·I.. lıir lıill'l. 

,,,... 

t ı•I.. lı i r ~irk t•ı l ı• ,10 rııı· ııı lc• k ı·ı i do
la;:a l ı ili r ... İ ıı İ ı ... C Pııİ-: ralı;ıı koltuklar. .. 
l-ı ·rııi "·ı " ' l..ı • ,fi" ·ı lı:ıkınıııııl:ııı IH'rl..ı • .. j 
ıatıııiıı c•ılc•ıı ıwfi ... \l'llll'klc•r. •. ııaclidı: 

İskandınavya - Almanya • Avusturya - T urkıye - Mısır· ısraıl - liıbnan 11ı::ı k la rı ıı ı n 

Şehirler 

Stokholm K. 
Oslo K. 
Kopenhag v. 
Kopenhag K. 
Duı>seldorf V. 
Dusseldorf K . 
Frankfurt V. 
Frankfurt K. 
Munih v. 
MUnih K. 
Vıyana il . 
Vıyane K. 
ISTANBUL V 
İSTANBUL K. 
Kahire V 
Telavıv V. 
Beyrut V. 

SK - 871 
Çarş. ve Cuma 

08 45 
08 20 
10 00 
10 55 

13 05 
14 00 

15 55 
16 35 
22 00 
22 45 

Pı·s 02 1 O 
vt C.tesı-

SK - 851 
Pazarıesı 

08 55 
08 20 
10 35 
11 , 5 
13 1 o 
13 55 

16 30 
17 1 o 
22 35 
2320 .. 

SK • 825 
Perşembe 

08 45 
08 20 
10 00 
10 55 

13 05 
14 00 
15 10 
15 50 

21 30 
22 15 

01 55 
Cuma 

r---

\ t' \:tt'l";llll \:tlldakİ l'P(\t"lılı• f'ılİııİt.. 

~iıİıı ıı:ırı ıııiiıı a ... ip lıarf'l..P t :!iiı ıiiıııi te:-lıit 
t•dip ~ \ S lıiiro larııı:.ı \ C\a :-e,alıaı ac·ı·111Poİ1.c 

m ii racaa ı t·d i ıı iz. 

DiKKAT: SAS, zamanında gelır, zamanında kalkar ve daima 
i~tizama riayet eder ... geç kalan yolcular için hareketini hiç 
b ir zaman tehir etmez Hava alanında vaktinde bulununuz. 

-----------------~ 
SEYAHAT ACENTELERi 

EMRiNİZDEDİR 

Pasaport. vıze gumruk muamelesl, otıl · 

lerde yer ayırtma Seyoihat Acentasını n, 

sızın ıçın, seve seve yaptıgı ışıerdendır 

Acentenız bu gıbı hizmetler ıçın hıç bır 

ucret aımaı SAS ın Stopovıır Plan .. ve 
yenı selerlerı hakkında malfımaı ıst ıyınız 1 .. ______________________ , 

rS<AIVDl/VAVIA/V AINLIJllE.J" 
İSTANBULDA: Taksim, Cumhuriyet cad .• Altınbakkal 

Tel. 83276 

AN KARADA 

* 

18 00 Açılı' vr Ar antln 
Pli. 

tangoları 'Jt' 
1 

Büyük Sinema, Atatürk Bulv_arı, .Tel. 28620 
faal * 

JB 
IS.30 

rarı ı rıkralar 

Meml<' r • haYaları 
u: bir 1 ı. 

ııes ve -----------~:;----------;--,---; 

GRA TİA- PRİM - WiKov - ... ırıoo 
lP 15 
19 4.5 

Haberle• 
Karışık akşam muzıııı PıPI 

R."ld}o ıncua h.,yeı,ı •Ferah 
na • 

20 15 Rad o ıı;112rtr&I 

20.30 K a "h r hab"lcrl. 
20.ll.5 K ilk ork•3tra er· Orh•n 

Borar 
20 ~o Hrplw. n saati. 
21 00 ıkran Ö; rr 
2ı.30 Ş lr c:ı n amı 
21 40 Cemal Klm 1 OönPnç 
22 OOfı•anb ı m ı elerlııdr 
22 10 Pl..ano d n..aıında er ln.ı-

ler cCemal Rı! lt Rey• 
22 30 ~ .. ma Köprü! • 
22 4!1 Ha herler 
23 00 Kambl o - Borsa ve propam 

Itır. 
23.0 Danıı m ı 1 ı fPı) 

23 30 Lem la Armıtron~ orkutrası 
Pi), 

23 45 vaı re t.val orkeatruı (Pil 
24.00 Kapaııı• 

1Z~IİK 
15 511 A ılı ve proı:ram 

16 oo TC\rkllln. 
16.30 iı;panyol mclO<lllerl Pi). 
16 45 Çe lifi orlı:ı ar •Ttlrlt mual· 

kbb IPI) 
17 15 Ba ııc-a programlnrın takdi

mi. 
17 20 Promt'nade Kon.st'r orkes•ra-

11ndan u.-ııen film nıllzl 1 
1Plı 

l 7 50 SarJ<;ı ar 
ll O ti rl u ırıı. 
l8 30 Ztybf'kler 
18 4 Çift 1nlı uatl 
ıa 5 KO; haYl\ları 
H 00 Habt'rltr 
19 ıs Kli ı Türk muuır. si koro 

AU 
19 45 KoTbo rlı:ıları rPlPı 
1955 .11.r re Edil)<> ıu ö-,el .!'•' 
20 10 eh rden a; ı ık hab rl•r. 
20 ı Rad " a et ı 
20 30 artıların ınııcrruı. 

21 00 D raber söyl ı oruz. 
21 30 f e mıtoloJlsl 
21 40 Rober o ı ıı le orkes r ın-

d:ın ıbı mO l(ıl lPll. 
21 ll5 R<ır a ve arınkl vrOl:TBnı 
22 00 Sarkıl.U 

22 lO Yayının 

11.K .,İK 11 :\İ\ 1 w.;ım 
20 ı ~ A ılı' .-e Türk mıuU:l!t 
20 4 Proı;ram Oda m Llil - Bcct 

hoYt'n dan p ıı.no <'Mrlerı ı 
20 (6 Sol ma ör o >:o ıu sonat 
:ıı:ı 5 Fıı d r ına ör 24 No in 

21 
21 l7 

~ı 41 

nat • 
Erol a vnr)U on•arı• 

Do d, r mın r 14 N 
, .,n ııtı "ona•ı 
Oı:ı 31 ~o 3. ın b~mol ma 
Or Sonaı 

Proıram e t.apanı, 

VATAN 
~ii ha~ı 15 6.unıstur 

4llou ıera1U 

Bl:r 11 
o~ a1lı'I' 
4lll a1lılı 
Stnelllı 

4..50 
12.00 
2UO 
, 2.00 

DtKKATS 

CAN 

11.00 
H.00 
ıs.oo 
U.00 

Guetam!u rOndtrU.:ı tn-ak "' 
•ıular a"rıdı ı,ıı, ıdıım..ıa tadt 

o.umu. lllıılırdaıı mN'all7et 
talın! •lfOml!L 

ABO!\l'.Lt:KIN 
OtKKA1tNE 

Adrc aeğıştırmek lstenll
diğl takdirde 50 kuruşluk 
no ta pu in eönıf Pril mP~t rica 
olunur 

~ ... 
MEMUR ARANIYOR 

Rlıro ·ş erinde trılısmıs 
01·ta tııh ili • a kerl'ğini 
) apmı bir memur ııranı

) or. Müracaat: ırkec Rli
\ Ük ro tane kar.ı 1 ıııımar 
\ 'edat Cad. No. 26 rı 

Unları. 

r--------"' 
VATAN . 

11,A~ l'I\' ATLARI 
Ba~ıı~ maı.tu 
'l ncı ve !S uncO 
sayfa santimi 
il ıincil sayfa santimi 
tıan sayfası santimı 

tahkenıe. icra, fapu, 

25.-

4.50 
3.-
2.50 

Nn•c>r illinlıırı cantlmi 2 !'iO 

4 - llOK'I OIC _, 

1 R i .~~~e ~ı~i~= ~,~ 
'\:ışaoıaşı Rumelı caa 

'ievlm ı\pt No 4 
l cı: 1!3!133 ••• 

E~ ~O~ J\IOl>l:I. H: 1-:~ il \Fil' I!;>l.EYEX 
K\I.ırnsi YÜK~l-.K. l'İATl UC'l'Z 

ORAK 
S K F ru ıman an 
saye ınde çok ha. 
m \'e kolay j 'er. 
Okun a tında ) a)
li teker'eğı \'ardır 

MAKiNESI 
Fennin en on te 
kcmmiıHitınt haız· 
dir. 5 ayak, ~ani 
20 bıçaklıdır. Bol 

yedek aksamı 
me~cuttur. 

r ı 

1 
ı.i~ans darlığından meHudumU7. a1dır. I 
Jhti) aı·ınızı ~inı<lidtn temin f'Cfinl1. 

L .J 
TÜRKiYE UMUM MÜMESSlLLIGI 

H. TERZİYA 
bTAN BUl •. (1a at.ı, Pcr,,cm'oe A:.azarı • o. 111 

Tc'graf adre ı: JIATEHZIYA~ - Ga'ata. 1 ................................ 
* ................................ . . 

MEHMET KAVALA FIRMASINDAN 
lstanbu merkeıimiıdekı ıc efon santralımız.ın numara arı 

l:l :\isan l!l.H tarlhınden itibaren 

47554 - 47553 - 47552 - 47551 
olarak d~gistirilnıiştir. 

.................................. 
lmtıyaı ahlbl: 6 1!\0A... KORI .. 

Unıuml Seırhaı \lüdtiril : n.ı. tıı \ F-'\EB 
Rıı ıayıda Ml'l'UI Müdür: 

IH \"'AD\ 
(\.i '.U.N) Gantrrlllk '" Matlıarılık T. A. " · - ht.ınlıaJ 

\ A 1' A N lll T il A ' 1 

PAZARLIKLA PARKE TAŞI VE KUM ALINACAK 

\luhammen 
,,l i ktarı Bedeli ı.. Teminatı ra1ar1ıı.. tarihı 

K ııın (Sul- 2000 .\T3 28000 
tan <.,;ıftliği) 
Parke taşı 1.50.00U Ad 60000 

4200 27 X an 1954 Salı 
giinıi saaı 10 da 

9000 27 :-\ı an 1954 Salı 
~iinıi saat 14 le 

ÜSKÜDAR • KADIKÖY ve HAVALISI HALK 

TRAMVAYLARI T. A. ŞiRKETiNDEN : 

Pencr yolu • Bostanl·ı hattı ~ol in•aatında lml':ınılmak 
üzere ) ukarıda go terilen 1?lın ..-e aatlcrde pazarlıkla kum 
\t parke la ı alınacaktır. Sanname i Levazım müdıirlilğıin
de görUleb'lir. 

---------------------------------------------
YUKLEME BOSALTMA YAPTIRILACAK 

' 
Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge 

Müdürlüğünden 
1 - :\lersiıı anbarımıza ';1elecek \'<'Ya buradan diğer ma

h:ıllere e\kedile('ek ofi. imıze ait hubub;ıı, baklı)'at ve.sa·r 
maddclt'r n bir yı' müddetle yük.eme - boşalıma i~lerı açık 
ek ıltnıeye çıkıırılmıstır. 

2 - Eksiltme 20.4.!154 tarihine ra tla) an salı gi.inU ~aat 
15.00 de .\!er in şube müdürlügü bina ında tesckkU' edecek 
"·ısusi komısyon onUnde yapılacaktır. 

3 - fsırkli kimselerin 8000 'ira neç ci tcm:naılarını eks;ıı
me aalinden bôr saat önceye kadar ofis \'emesine yatırma
ları 'e alarak la makbuzlariyle komi ) ona baş\'Urınaları la· 
zımdır. 

4 - Bu i e ait .artlaşma ve özle nıe ta arıları 5 hrs 
kar.ılığında Konya, i tanbul. Ankara, 1skendenın Bölge miı
rlilrhikleriyle 'lcrs•n şube mü düTIUğUnden ıemın olunab.lir. 

(44]!)) 

Opalid Derneği Başkanlığından 
De"rwğimizin o ağan!istii genel kuru' top'antısı 28 ni an 

Hı54 c!arşamba g!inü aat 16'da Tak~lnfdcki dernek merke
z.inde yapılacağından mezkur gun \C saatle bUlün üyclerın 
teşrır eri rica o'unur. 

GÜ~Dirn : 
l - .\nn nızamnamerın baıı rnadde crır.in değ. tırılmesi 

12 - F.konomı ve T carcı Vekaletıncc yapıl n tahsis'erın 1 
tev7J cek'ının gi:ıriişulme-ı. 

3 Dı cltlcr 

ETRAFINIZOAK;LERo RAHA TS!Z ETr.I' 
iÇiN YEMEKTEN ÇEKINDIGINIZ H~p 

• ARTIK YiYEBiLiRSiNiZ. 

KLOROfilli RADYOL iH 
j}_ SiZE BU IMKANI SAGLAMIŞflf< 
qu KLO~OFiLLi 

, __ 
HALK BANKASINDAN : ' 

I , Mü>~~~~~~ 3~= s~~~ b~~m~~:~ .. ~~:~SÔ 
mek tizere bankam ı tarafından nıu:.abakıı 
ıiş 'e şef '}.amzedı alınıuıkur • 

2 - Me !ekle a akalı yUk,.ek mekteplerden rnc 
arasında 6 Ma) ı 19.>4 tarıhinde saat ıo 
İstanbul. İzmir'dc yapılacak yazılı eleme 
kıızananlar • yol ma rafı b:ınkamıı tarafı~ 
mek üzere • Umum MıidUrlıiğlımiızdc bır • 
hana da tabı tutula('Pklardır. 

3 - :\fLı abaka V(' iıııt'han Şartname!crİ tJmUOl 
ğumü:de İzmir 'e h•cı nbul ıe~k·HiıınııLB 
rdilerck tctkık olunabı lır. 

4 - 'lemurin kanununun .ı ıincü madde< ndf 
haiz olanların gerckM \e~aıkle berab~:r. 
1954 tarih•nc kadar Uın um Mudurluğtin'lll""' 
atları Iüzumu ııan olu nur. 

KREM pt~ 
SiZE y~ 
TER•~ 

• VAAO f 

oOzGON ~~ 
SAHiP O 
ELINIZDf 

SABAH VE~ 
KREM P~ 

ICULIJ 

T. C. Devlet Demir Yollan 1. ci İş~ 
Müdürlüğünden 

Der'et Demir Yol'arı Emniyet te isatı senlsıııdt 
edi:ıııek üzere Sanat Okulu e'ektrık kısmından 111t 
ker:i~in~ Ja~nı ı ~ bulunanlardan lüzumu personel ~~ 

Talıp l erır. lla~clarp:ısada 1. ci Jşietnıc .Mudii' 
racaat'arı. 

-4 
ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'~~ 

23 Nisan Çocuk Balolcı'1 

23 Ni an 954 cuma "ÜnO aat 15 - 19 da 1': 
\e Konak Oteli ıı;alonhırında 'erileecktır Ker' 9 

01 
balo ko tümllıdür. Bıletler Kurumun Cağa oğlU11 

ke•lylP Kervans:ıray. Konak u:ell, San SınelllııS 
Lebon. Kitap Sarayından tedarık edilebılır. 

- ~ 
Ankara·M.S.V. 2. No.lu Sa. Al. Ko. S 

ı\ S Birlik ihtiyacı 'çin Aııknracla go teriJeccl: 
lim ~nrı;yle 428 döı-t J Uz yırnıi e~ız adet muh1c,~ 
da C<'man 913 dokuz yüz on iıç metrelık çelik ç,~ 
ıılc\' borusu k palı zarfla tın aıınaraktır. \tıı 113 delı 18000 on sekiz bin 1 radıı. Gcç·eı teminatı 1 

91 
) üz elli liradır fhıılcsi 7/5/954 per emb" günlı s3 
Ankara M. M. V 2 No: lu Sa. Al Ko nındıı l 

f;\ af \e şartname İ her gün kom S) onda \e ' 
'. ıl:ın kı•mında görülebll r Tal plerın be iri Ie11

1 atten bir •aat C\' eline kadar hn rl vacakları teli 
la,ını makbuz kar:ılıgında Ko. Ba, k. na \crnıe,9 (33 .. 

.. 
1 


