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Z i RAA T B AHİSLERi -ı 

Yeni ve kôrlı bir istihsôl yolu 
Yazan: NUMAN KIRAÇ 

Bugün ikinci sayfamızd:__ __ ı 

Ortadoğu · Komutanlığı için 
yapılıyor • 

yenı temaslar 
Nuri Sait ile :Albay 

hususta 
• 

• 
yenı 

Çiçekli'nin görüşmeleri 

ü mitlere yol açtı 

Du 

Suriye'ııiıı takınaeaiı 
yar(lıııı;ı bıığh 

tavrın, 

olduğu 

göreeegi askeri 
b e lirt iliyor 

muharebe e:;nasıoda 27 ncl alay komutanı olarak çarpı an :\Iehmet Şefik, beraber 
au~tığı Ali çnu la kucakla l) Or ( Ynzhı .> ind aylanıızı1adı r) 

~ehillerin 
Aleminden 
Haber · 
Ş 4""'•ı '::,:'y Al MAN 
il t,~ı ı:~n~ ? le ı:ı~lb or Li hir 
~ 'llıfrıdc n ıçın fllni insanların ,!· Ctlibn 

1 
anıldım, Çanakkale

~ llletiıı 0 
U l arımaılasında ~' · 

llıJıı. "'a°!Ubarck alemine okut-
11>' ı rıh " 

t "<ıllt .,- ın akı ını ehitlerin 
l)L ~Otd "" 

Barem hakkındaki 
raporun esaslar1 
Maliye Tetkik Kurul u'nun rapo
runa göre, aylıklar hayat paha

lılığına tôbi olacak 

Auona!ıd l'rtu 1 
Bey rut 12 - Ir.ık ve Surive 

nin ileri gelen ahsiyetlel"incİen 1 
:\url ı::ı S:ıit ile albay Çiçekli· 
nln LUbn:ında y aptıklan bir 
gizli toplantıdan sonra Orlado· 
ğu komu lan lığı teşkili mesele· 
sinde yeni ümitler belirmiştir. 

Gerek Xuri El S:ıit gerekse 
nlbay Çiçekli geçen aylar zar
fında, bazı ,)artlar tahlıııcl:ı bir 
Ortadoğu komu ı :ııılığ ı te}kiline 
taraflar olrluk l arını :ıçıklaınış
l:ırdı. Ancak o tarihlerdenberi 
iki memleket :ırasında bir türlli 
anlaşma zemini hazırlamıya inı· 
kan bulunamamıştı. Simdi iki 
devlet adamının gizli olarak yap 
tıkları görüşme ortaya bal.I ye 
ni ümitler çıkarmıştı r. Tahmin 
edildiğine göre albay Çiçekli ve 
:\uri El Snit Ort:ıdo~u komu
tanlığının te kiline müsait bir 
zemin hazırlaınaktndırlar. 

~ ~ had· uın, onların hisle-

' 

bıııdı 1 
elt're hakıııak iınklinı 

ıtr ••ıı •1 • • 
• 

1 
•ıı, ·ı ' ını ltt \ 11 asın, ıltrı •a Uı· k b : 'tı irıı , 11 d" a ) ragı anla da i -

Baı•e111 yine 14 deı•ece 

olaı·al~ sııııflaııacak 

Bu toplantı resmi hiç bir ,.a· 
çıklanı:ıcla bu lunulmamıştır. Her 
iki lider 15 temmuzda bulu~ınu5 
lar re iki s:ı:ıt süren bir konuş
ma yapmışlardır. İlgili hükumet ı 
lerdtıı hiç biı i bu toplantı hak-

CDevamı Sa: 5: Sil : 3 de> 
l\ .\TO'd ııki miimessilimiz Fatin Rüştü Zorlu. Güney Bölge Kunetlrri komutanı Amiı-al Rohcrt 

( 'arn r)·'i ziyaret etmi~tir. Bu, Zorlu'nun .\mir;ıli ilk ziyaretidir. 

te t ft da '"e hayatlarıııı l'\ e 
-dı llt ler ıı:d"n ~ uıbinlert e gr.n
li ~d, d ~\·lu kaldığıınm lıtr 

A 1ıını A uı.ao !-
Ankara, 12 - .Maliye Tetkik 1 -rr-;~IÇ!l!PliW-0~7'"~~~=-~-·-~---~ .. 

Ilı. erınden clerlnr. hl set-
l 

~aııııtıd 
l lkkaı a rr-hbcrlcrlm 'ardı . 
et.- c, e ,,.d ' ·. ·ı . ~- ·•rıı11 • ,. ı en e ,,;ı gnu mı 

~ tin aa katılnıı tını, llcr ka
~lliı ııı hı birer lıaına et cles
~ a~ ~~''lu hazırladığı , her 
t 11•.ı- ı, ) resinin ayrı ayn chit 
b~ tılıııt uguruıııuğu , her kö ede 
tıı ltııı.ı~ 1 • l~ıın;ıle uğramış e
~ Zi bu erinın yığınlar te t.il 
:.latırııı llıukadııe~ ı.a\a mt'\ . 

~~· lilah a ('anakkale gazileri 
ttd llı~ııe ~rlıaııa~lannı hnsrt'tle, 
•ı 1 lıı )Dılettilel' bize oh11 • it {'\• • 
~ P bite 'el lıu topı-aklarıl a 
~ llıııı Yan nıuaızanı i !erin ht ·e-

'11'ıııd!attı~~ı . hü) iik uıifeler 
~ ıı a ı ~ •tılıinlerce Türkün 
'ı lıııııı ~n lıe ilıtiğini, in an tn
~ 01tıııı ~ııtı:ırını na ıl aştı ğı 
~·t 11 ıı birbı _ısınıla birbirine ı.:a . 
~ ~tti hrıl le helAlla ıp hiç 
~ bııı td tsapta ~ eri tasanıır 
~atLhau:nıeyen mli ıı~' i bir \ "llr 

~'411 ıı: !1a ıl ük~eldiğini. 
~'4 da n ~1 fadaı.ınılan onl'a 
tıl 1Ctııı, e ırıbi bir nıuci1e yara-

. Onların agzından dinle-

Kurulu. devlet memurları rcji· 1 
minın ıslahı hakkındaki rapcıru. 

nu tamamlamış 'e Bakanlığa 
\Crmi~tir. Rapora göre, yeni ba.' 
rem kademeli olarak üç senede 
tntbık olun:ıcaktır. Barcının büt. 
çe~e tahmil edccc~i munzam 
külfet 42.5 mılyon, ordu \C jan· 
d:ırma dahil 65 milyon lira ola
rak tt'sbit edilmiştir. Bır tarar. 
tan lüzumsuz k:ıdrol:ır ilg:ı, di
ğer taraftan rand ımanın artması 
~olu ile önemli bir tasarruf tc
nıin olunablleccktir. 

Aylıklar, hayat pahalılığının 
azalı ş \e çoğal ışına göre ~ iizde 
~·irmi nisbetinde arttırılıp, eksil. 
tilcbile~ktir. Ancak bu, bütün 
memurlara değil, bu pahalılığın 
veya ucuzluğun te bit edildiği 
~·er l erde tatbik edilecektir. Ye. 
ni barem cetvelinde ücretler, 
memurun tcçiml nazara alınmak 
suretiyle tesblt edilmi tir. 

<De\·amı Sa: !i: ~ii : J de ) 

Kral Hüseyin 
Pazar günü 

(Jıuı > ~rı- A , 'd·yo h ı •ttttııı~ ltl I!\\ rlin ızendtıi mman a aı 1 r 
"ar:lar, ıh~; . h.ıqı maliıllel'İ. ..t 11o ıattd 11~m 
ltııı.ı'~ •so ı.;•:ı fırı7ah olan~ar Amman 12 CAP.) - S:ıbık 
lııJıı ~ilca)( de~ _ibaret kafıle kral Talla! ile Ürdün ha l kı, 
~r ~tıJııtblırn7i0 _kı~ı~:.e l ·~~k te- kralın tahttan indirild iği haber. 
t- ~s 'ılı Ca7J şt~. Dort ' ·uz lrn- lerinl sükunetle k:ırşılnınısl:ır-
'liıı 1 1itıd, lkı geı·e) 1 ı.andal - dır Bir hükumet sözeilsüne gö-
ııı~~li ~•s:ı l:«'çirınl ti. Ziyaret re ·Talla! oğhı lhiseyinin ken-
t " a ~aınand t ·· ' il bir ~İ> le 

1 
a Ç(I ey gur- di ine halef ol:ırak kral ilan 

\'ali \e Urlediye ba~kam FahreUin Krriın Gökay .Yugo~rnya 
da ki ı:eıbi itrasında ıh arel ettigi biı ~·ocuk y U\ asında 

< Yazısı :ı iinc·ü 'ayfamızda > 

Florya safası 
ııasıl saglaııdı ' llt1t lltogtamgır ~«'rtre~le yuk- edildiğini öğrenince memnun. 

~t~ t to2 ı . takıp ettıler, a- Juk izhar etmiştir. P:ırlfımen. 
~tfıı doıa t ~ >ollarda, l.::ını)on - tonun kendisini tahttan indirdi· 
'~ d:ıı biı ~r \·e ar ıldılar, iç- ğinc dair ilk haberi sabık kr:ıla M ı · k I M 
bttı <lı>e e~~·'·eya diğeri ha!.tn Ürdün Lejyonuna men up bir ec ıs Baş am, saray ann idaresini aliye 
••r teıı, beıı · ı e duy~um . Fak~t subay ulat ırmıı.tır. Cok he~e· Bakan/ığma veren tasannm Meclise 
>aDt t y de · 

1 •11lılu kı 37 ~· ıı lııç canlı olan subayları Talla! sU-
tıııı11tı t~lırı1 lırınemi ti. yılların <Devamı a: 3 • .Sü: 8 de)) sevkini geciktirdi 

,,. tıtı h Pl~ı·r. kar•ı o hihiik 
"I~ )" ' • • nımııl Mulıabtrlınt~ li ltıı.·llıl\ l' t'raııını ,-enitlen ,.a. • ' 
lj'1~ 1e arattığı ınO-ne\·i lıo;u\~Ct Hacca gı"deceklere .sARAHATTİ:'<J SÖ:\'1'1EZ 

·~it t lara7U\'a~f'ne kurnnı~tu. Uı/dın11nr 
~ ~ lurd~ dınıılik e ki mulıa - p • ı • Ankara 12 - Bu sene Flory::ı, 

' ttiıı ,unı. Rir c;e,·gili baba - asaporf ven ıyor biitün Türkiyenin gözünü dik· 
11lt\·a tya karıl~in ruhunu liği, ku lağını çevird iği bir ~·er 

tııı Sa: 5: SU: t; ıfal Bir müddet önce H:cazda sA olmustur. Çünkü bütün erk~n 
-------- d hastalık olduğu için kaldırılan orad:ı çalışmakla ve istirahat et· 

Mısır' da 
reformu 

&ir toprak 
yapılacak 

Hiç bir şahıs 200 dönümden fazla toprağa sahip 
olamıyacak. Arazi 937 - 39 fiyatına ve otuz yıl vade 

ile istimlôk edilecek 

kaldırılı11ası isteııiyoı• 
A11oclıılıd f'rıu 

Kahire, 12 - M ısır Silahlı ı 
Kun·etleri Ba~komutnnı General 
Aluhnmmed Necip buglın B:ışba-ı 
k:ın Ali ~!ahir ile yaptığı bir sa
atlik görüşmeden sonra gazete
cilere ' erdiği bey anatt:ı, mahdut 
toprak millki)eti prensıbinin ka. 
bul edıldiğini, ordu ile hükumet 
arasında bu konuda herhangi bir 
görüş f:ırkı \e) a ihtilaf olmadı· 
ğını söylemi tir. 

:'\lı ır hUkümeti zengin Nil ,.3. 
disinde nıe\'rut biı~ ıik çiftl ı klcr
den bazılarını tak im etmek ka. 
ran ile, ilfı n etıigı elnıflı içtını:ıı 
ve iktısadi reformlar yoluna gi
rİ§miş bulunmaktadır. Bir ~ah· 
sın ~ahip ol:ıbilcC'e~i fiz:ımi top. 
rak me.sahası, henUz ilan edil. 
ınemiş'e de basın a cöre bu mill- i 
kiyct 200 dönümü getmiyecek· 
tir. Bu prensibe mil teıılden Mı- ! 
sırda ı . 2 milyon dönüm arazı. 
nln yeniden taksim edileceği an· 
laşılmaktndır. ':'rfemlekelle t:ıkrl
ben 6 milyon dönilm ziraate el
\ erişli arazi ,·ardır. Bu. bUtiln 
toprağın y:ılnız yüzde 3 unu te~
kil etmektedir. l\lı ırın J:erl ka· 
lan kısmı töl \ 'O batal.1ık arazi. 

mevamı Sa: 5: Sü: ı de> 

-\ 
~ 

DONKO 
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OTOMOBİL KAZASI 
J>iin aat ı ;; le Jll ıır~:ı - İqanbul ~ olunda leci bir otomohll ka-
1;1•1 olnıulltııt·. ~11!iit Hıı ılı :: ntttin Şöküdi idaresindeki 998 pla
k:ı lı tak!>i ı:r) aı ıt 'r ~clırtminindt>o alıhit 5 yoku ile l 'lor.) a 
islikametinıle ı;idr rlı~n. foılı- sür'at yüıünden , direkı.i~ on şofii. 

rün elinde;ı kurl ı: lmuştu r. Rir anıla hendeğe )"u\·arlanan , .e 
or:ıdan da bir agımı r;ı rpaıı otomobilin İ('indeki yolrul;ırıl:ı n 

nakıı-köylii berht•r C'rmil olmii~tür. Diğt>r 3·0Jculardan \'e)tullah 
1 i!Jrtan, ('erl.ı·:; Koç ' e l atih Btlediye doktoru ile ~oriir hafif 
,aralar ıılmı~lardıı. 'ukatıdaki resimde kaza~·a uğrayan olomo
hille :;olda ~ ar:ı lanıı n t:of(;r Burhanettin ~ökürü gorüluyor. 

1 ·-----

Rusya'ya yeni 
Teklifte 
Bulunuldu 
Sovyetlerin, silôhsız
lanma ve atom kon
trol Ü için toplantıya 
katılması isteniyor 

Nc,~oık 12 <\r) - Ba 
lılı de\ !eller bu.ı:Jn. nu~:ra· 

nın. il Ahlı ku\\ etlrrın tah 1 
<lıdinl derpiş eden b•r pilim 
k:ıbul etmesi sarth le. silah 
sızlanma 'e atom kontr<~J.u
na dair bir Re$ BüyUklcr 
Toplantısına ıştıraki teklıf 
ctnıi~lerdir. 

Amerika, lngiltcre ,.e 
Fransa tarafından Birle~miş 
~lilleller S:ldhmlanma ko 
misyonuna unul:ın teklif 
Husvıının daha e\•vel orta~a 
attıliı bau sonılara ce,·:ıp 
leskıl etmekt<'dır. Sov,·etler. 
a kcrl km~etlerın tahdidi 
ne dair Batılıların fıkirleri 
nl anlamak ıstrmı !erdi. 

Ratılılnrın teklifıne ~bre 
B kcı i im\\ etlerın tahrlıdine 
tliılr plı1n kabul edildiği 
takdirde, Be Bu} uklcr( 'a 
nı muhtemelen komünist 
Cin de dahil) toplanıp si· 
~lı•ı71~nma me•clelcrini r.· 

le alahileceklerdir. Bununla 
beraber Husya daha eV\ el 
bu konuda yapılan görüc. 
mclcrde, sılillılı kll\ \'etlerin 
me,·amı Sa: :ı . Sii: il deı 

--

8 Haç mü aadesi Bak:ınlar Kuru. mektedir. Bir dostum şöyle :ii 

llgu 
.. n lu kararı ile yeniden \erilmi~ yordu: 

tir. lstanbul Emniyet Müdiirlü ·- Bu sene Flory:ının t:ıdını 
ğünden Hacı ıoamzetlerine pasa çıkar:ınlar bu ze,•k ve salayı Ko. 

iki 
2:> 

treıı 

k isi 
kazasın da 1 iılılıiiiıiiil---....,. 
yaralaııdı 1 port verilmesine de b:ısl anmıs- ralt:ına borçludurlar. Çünkü ha 

tır zırlanan ve leelis Rei liğine \e 

~a ~ ı · ~~;;;~~, ·~:~~·;,.i ,';;::·~:.~·.:"İ ;• '" 
ilavemizi tatbikfftı haşarıh 
Ver' or z 
Scı~ 

8 flls" rı ·r. "Sii ı avemizi 
rı tıı •. 
. " "•zziinizden 
''' • Yiniz 

'-7 -------= 

ııeçti 

Topçu, muhabere, istihkpm ve süvari birliklerinin, 
•,. • ~ • r """' ~, 

uçaklarla beraber 'yaptıkları i,birliği mükemmel 

o larak vasltlandırı ldı ve takdirle karıılandı 
ikinci süvari tfimeninin Ada. kilometre kadar 'seriye nufuz 

paıarı kuzey btil:esinde tertip ettiği ve bütün hedefinın Adapa. 
ettiği tatbıkat diln başarı il,. şo· zarı ile Kocaelini ele geçirmek 
na ermiştir. üıcre hareket ettiği kabul edi- l 
Karadenız sahlllerındc iıç nok- len dıi~man ku\'\ etlerine karşı ı 

tadan çıkarma )aptığı \C on beş <Deumı Sa: :;; Siı : s dl'} 
ı;, a Ptron'un c·rnazt i Arjantiıırle bii} il k bir tiirenle bmmlmıs 

tır. Yukarıdaki rc:.im de, bu törenden bir giirii nDşt üı. " 

Toprakkale istasyonunda posta katan, 
Durak istasyonunda da motörlü tren 

lokomotif le çarpıştılar 
-ı flu•tllf At•JI al r ttu•d"' 

Ankarada Slcakdan /Hlana, 12 - 48 saat içlııclc 
hiri Topra\.:kalede di!;eri Durak-

0 .. 1 ld la olmak üzere iki tren kr.za•ı en o u olmuş, yedi kişi ağır \'(l 18 kişı 
hafü surette yar:ılanmıştı r. 

Ru .... ul lfuAaMf'fmfz 

Ankara. 12 - Son gün:erde 
memleketin heı )erinde olduğu 
gibi şehrimizde de sıcaklar bir
denbıre azami hGdde çıkmış ve 
gölgede hararet 34 derecevl bul. 
mu~tur Sıca~ın te irh le b;vılan. 

I Ur.umı Sa: 5: ~ ıı : 'ti. rl eı 

Birinci kaza. enelki sabah 
Kurtalandan şehrimize gelmekte 
olan posta katarının bir manev 
ra hata. ı )apmasıodıın 'foptak 
kale ista yonunda bır lokomotıf 
le çarpı ması~ le olmu~tur. Bu 
~arpışmada ~ olC'ulardıın beş lı:işı 

< Deumı ~a: 5; Sü· ti 1111 

Bayramdan önce 
Ayhklar verilecek 
30 Ağuslos \e Kurban b:ı)Tam 

l:ırınııı bir araya tesadiif etmiş 
olması scbebıylc, memur maaş. 
lı;nnın bayramdan e. V"'ı •" 'nrn 
si husu~unda delterdarlığın Ra
ı::anlık ncz<!ınde \'aplı(lı tec:ebbils 
rniıshet netıce)e vardırılmıstır. 

Diln bu nıe\ zuda kPndı h le 
~oıiiştilğumUz İstan but Defterda
rı E at GUr oy: •Bıık ı '.ıt •r.:1:-ş 
!arın b:ı~Tanıdan C\\Pl tcrııi icın 
ıılakalı sen ı•lere enıır verlllll 
bulunmaktadır• demı~tır. 



-- z ------ -·· ---------------------
Z 1 RAA T BAHiSLERi f 

Yeni ve kCirlı bir 
istihsal yolu 

de oldu~u gibi 
aranır bir pu 
rum bile pey-

Meyva ve sebze 
yine pahalı 

son senelerde r-------- }'AZA~: ) 
dünya tlrı-

Yurdun m•ıhtclif bölgelerinden şehrimize bol miktarda 1 
meyva ve schzc gönderilmesine devam edilmektedir. 1 

ıti yeni bir is- 1 1 
tikamet tuttu. Ntllll ı Kırae da olabilir. Bun 

Blllyoruz ki bir :.------------------~------• dan çok Umiha taraftan nüfus rız. Çünku tabi· 
çoğalmaktadır. Bir taraftan da Bakanlık çiftçiler arasıntl:ı at \e iklim şartlarımız bu gibi 
görilyoruz ki tarlalarımız sene- yapacağı go teri pro"ramlarına tohumların yeti tirilmesınc ço' 
den seneye kuvvetten dilşilvor. ot ziraatinin müsbet numune- elverişlidir. En yiıksek kaliteıi 
Toprağı bugün kin artık klA- lerinı de muhakkak sokmalı- ve mat!Cıp biltUn UslUn vnsıflıı
slklcşen ımıllcrle Memekte dır. Yurdun açıkgöz, akıncı rı haiz ot tohumları yetiştirc
devam edersek \'erim daha da ruhlu 'e yenili e hevesli çiftçi biliriz. 
azalacaktır. lerl bu ~ola se~kcdılmeli, on Amcrikada son senelerde zi-

Son ~iz sene fclndc çel k ~rı i erınde m narfak kılm!lk raat allına alınan bazı ot ne-
pulluk icadından sonra fılhaki- iç'n ne gıbı fedaka !ıklar icap balları bizim şarllnrımızcla hil-
ka ilk zamanlarda yapılan aç- edi,>orsa ozc almalıdır. da~inabit olarak yetişmektedır. 

Sebze ve mcy\•anın çok miktarda gönderilmesine rn ..,men 
dün Hiılde Hc·ledirenin ıesm! tebliğine ı:öre toptan olarak üzüm 
40 • 60, çavus üzümü 50 - 70, akçe armudu 60 - 80, kırmızı 35 -
50, şeftali 20 - 80, dma ao . 80, fındık 47 • 50, U\ ez 35 • 40, 
ııyvıı 30 - 43, incir 30 - 40, domates 12 • 18, patlıcan 20 - 3fi, 
sivri biber 25 • 41•, dolmalık biber 22 - 35, barbunya fıısıılya 
45 - 70, ayşı·kaclın fasuly,, 4CJ - 55, sakızkabağı 15 - 20, soğan 
15 - 22, patates 15 - 1ll kuruşa satılmıştır. Ancak toptan olarak 1 
s<ıt.!dığı resmen bildirilen t.·ı fiyattaki sebze ve men-anın Halın 
biraz bte inde \ki misli. J:.mlnönünde üç misli, Beyoğlu \e Şişli
deki mannvlıırıln d<ı dört \'e hattA be§ misli fiyata satıldığı da 
tc.bit edilmısti:". 

maların 'erimi yfiksck olmuş- Ot neb:ıtl:ın :r.lr:ıntl yapılan Hnttiı ıiraati yapılan ot çeşıt-
tur. Fakat ~ünler ~eçtıkçe top- tarlaların 'erimi lcrinin bazıları memlckctımız Emı"no"' nu"' 
raklarımızın mahsul yeti tirme lıir misli artıyor menşelidir. 
kabılivelinin azaldığı muhak- Bu yolda f:ıyd:ıl:ınacağımız 

• 

kaktır. Amerika \e diğer memleket- bü~ük imkAnlar mevcuttur. Un kapan 1 
Jerdc )apılmış tecrübeler Çıflçilerimizi harekete gecirc-

Ncrcde o c ki bu ~;.temin n~ kadar faydalı bilmek için b:ızı mrçiıulleri Aras 1 acı lacak 
bereketler oldu unu pek açık göstermek- çözmek 'e müte cbbi !ere lir 

Bazı ihtı~ar çittcilcrin •Nere- tcdır. Memleketimizdeki dene- nck olmak vazife i devlet mil- E ..... il lJ k 
de o c~ki bereketler• e'•- melerden dC' bıliyoruz ki zaafa n csseselcrine düşmektedir. Baş•.ı mınonu e n :ı~:ını arasın-

. · ı· ı ı yonca "e korun"a olmak 'lzcrc da :ıç_ılacnk olnn korıd.or.un. pro· ılndek. has t dolıı lfadclerı'n \erımsız ı e u ramıc tara arı- • .. ' ı 1 
re - " dı'"'er ot nebatları tohıımlarını jelerı Be,_lcdlyede bu ış ıı;ın ktı· de bir hakikat gizil olduğunu mızın kalkınmasını, bereketli b 1 t h h t t r 

kabul etmek !Azımdır. mahsul yetiştirmesini bu siste- yC'tistirecck milteşebbislerin ilk ru an ıııu e a.ssıs ey~ ara ın-
Bunun sebebini fazla ııUrme- me uymakla ı;:nvet mlisbet ola- seneler mahsullerini iyi fiyat- da~ tr.tkı~ ~d~lınck~cdır ... 

ğ rak temin edebiliriz. larla, garantili olarak nim ğı O~rC'ndığımıze göre guıcrgfıhı 
ler ve işlemelerle topra ın uz- Tarım Bakanlığı tnahhilt cylr.- tetk.ık edC'n mü!c~nssısl~r, carl-
•t madde mevcudunun azalma- Meselft F..skişehir ch;ırında 

1 
d' denın açılması ıçın bugünkil ra-

11nda bulmaktadırlar. Uzvi mad yapılan tecrübeler göstermiş. me 1 ır. . .. . . yice göre ~alnız i timlak masra-
de varlığı azalan bir toprağın tir ki iki üç sene •korunga• Bir dönum yerden ~~ytik Iı olarak 20 - 30 milyon liraılın 
mahsul ycti&tirme kudreti düş- denilC'n ot nrbatı ziraatı yapıl- emeklere \ e ruasrarıa.r~ Juzum gideceğini ve bu koridorun sa
mektedir. mıs bir tarlanın bundan sonra kalmadan, yalnız ~llgılı olarak hilden yapılmasının uygun ol:ı-

Halbukl toprağı kullanmacl:ı- verimi bir mi 1i artmaktadır. çalıs.makla. elde eclılecek hasıl_a cağını biı• rııporla Belediye b:ış-
Jtl hedefimiz.in devamlı ve de- bugUnkil fıyatlarla lOO lira gı- kanlığına blldlrmislcrdir 

1 l 'l'k 1 Sakın bu yazımızdan Tarım bi bir gelir temin eylerse hu · · 
ğişme~en bir ver m ı 1 0 m·•ı Bakanlı ı şimdıyc kadar bu nun heves edilmC'yecek bir tn- Dolmabahçe stadyumu 
Uzımdır. Topraklarımızı yalnız \adıdc l:ıır ""Y ~·:ıpmarrıctır b ı· · 
bugünün verim kaynağı olarak "'" ~ " rafı buluna ı ır mı? 

mana ı çıkarılma ın. Geçen 'iC· 
görmemeli, gelecek neslller, ne Amerikalı miıtehassısların Hula a 

genişletiliyor 

yurt çiftçi]illinde yapac:ığı 

Harika 
Canbakan' ın .. 
OlümH 

Bundan bir miiddet önce es
rarlı bir şekilde ölen Haril\a 
Canbakanın cesedine otopsi yn
pan Morg henüz raporunu verc
mr.miştir. Adlı Tıp İşleri umum 
müdiırii Or. AhmC't Şükrü Emed 
şunları soylcmi5tir: 

•- Harikanın ölüm sebebini 
kat'i ol:ırak teshıs etmek itin 
gerekli 5ekıldc \'C fasılasız ola
rak çalı~maktayız İç uzm !ar tize 
rinde gerekli tahlil ve tetkikler 
yapıldı. Fakat üliiın sebebi he
ııliz kat'i olarak belli olnmallt. 
Şimdi ha)'\'anlar üzerinde de hir 
takım tecrübeler yap:ınık, Hnrl 
kaya tatbik edilen teda\i meto
dunun tesirlerıni inceliyoruz. 
Bilfıhnre knt'i raporumuzu tan
ılm edeceğiz.• 

Yugoslavyada emlaki 

Ye5ilköy :'\lrtroroloji istas 
yonıınıın tahminlerine göre 
bugıin ııehrlmil ,.e rh·arında, 
ha,·a ahahle~·in az bulutlu, 
deniz yiiıu pıı lu, sonraları 
arık geçecek; rüıgarlar po)'· 
razd:ın mutedil olarak e e
cek; hava sıcaklığında bir 
değişiklik olmayacaktır. 

Diin şehrimizdi'! İıan sa
hahlc) in u bulutlu, sonrala
rı acık gccmiş; günün gölge. 
de en :yübek sırakhğı 32.4, 
en düşlik ııırakhğı da 21.1 
santigrat olarak kaydedilml3. 
tir. 

KOÇUK HABERLER 

.. 
Oğrefmenler 

Arasmda tayinler 
Diğer vilayetlerden, \"ilaye!i

miz emrine nakilleri yapılan \"C 
şehir dahilinde yerleri dC'ği~tirı
len ilkmektep muallımlerinin 
listesini \"eriyoruz: 
Tekirdağ Çorlu CumhurlyC't 

okulundan Hüsmen Öztunalı E
yüp Göçmen mahallesi ilkokulu
na, EyUp Ayazma okulundan 
TilrkAn Altıncı oğlu .E) Up Yeni 

1 
Göçmen mah. 1. okul öğretmen
liğine, Eyüp Kemerburgaz oku
lundan Nilüfer Alpkut Beyoğ 
Hasköy okuluna, Eyilp Boğazköy 
okulundan Muslafa Sökmen E
yüp Rami okuluna, Eyüp Boğaz. 
köyden Seher Rilgiç, Rııml Güç. 
men mnh. 1. okul öğ., l~sk. Du-ı 
dullu köyünden Fuat Öncel E 

\TMl RTA TACIRI,ERISİ'IJ yüp Göçmen malı. 1. ok. üğ., Bıı 
TOPl,ANTISI kırköy Safraköy ok. öğ İbrahim 

Yumurta tacirleri dün Tic:ıret Kırımlı Bakırköy Avcılar 1. ok. 
odasında bir toplantı yaprt:-,k, öğ .. Bakırköy A \'C'ılar ı. ok. ö . 
yumurta ihracatı ile il:;l'I ın11 Salih Pancar Bakırköy Safraköy 
selı !er üzerinde görüşm.:I" ·de okuluna, SilhTi Celtıliyc okulun 
bulunmuşlardır. dnn Hilsnü Ersan Eyüp GöçmC'n 
ll\"GlıJz ASKER! HEYETi mahallesi 11. ok. öğ., Silivri Ce-
f:Al.IKESİRE GiTTi !aliye ok. öğ. Selma Ersan Evüp 

in.,.,iliz f mparatorlu7'u :";lv,ın Göçmen mahallesi Jll. ok. öğ., 
B k kö S f k"y okulunflan ına Kolr.jinc mensup olup m •m a ır Y a ra o . . 

leketimize grlen 15 ki~ilı1< hlı Seher To~~lı B~kırköy .osmanı
heyı>t, Jet uçaklarını ı~•klı; ye ı.~· ok ... oğ, Şıle. Dcmırtaş?~ş:ı 
m:ıksadıyle dün Balıkesire hıt· ı ok. oğ .. Muşerre~ hrkıl~ı;sov t:s~. 
rc!.\ct etmiştir. Bıırhanıye ok. öğ., .F.yUp ihsanı-ı 

Hevette, tııglllz J<onlranw il Y~. okulundan Cemılf' Şen E~lip 
Carlitt. kraliyet hava kun~~'rl": l Go~men mahallr_~ı .. 11.I. ok. ~~, 
suhavlarınclnn ~tenaul ve kıır Eılırne merkez lnoıılı okııl. o'. 
may 

0

Tu~gcncral King bulunm:ık Fnıine nökalp F• ilp mt.'rkez 1. 
tedır. ok. öğ., esk. Ccn11~tköyü ok b:-·

ö~. TC\'!İk Gürr.1 l sk. Halıl Rilş-ı 
r:\z,l~ODA Hi ok. başöğ .. E>liP ın~_rkez ili. 
Kı\ \ G.\ ok. ba öğ. Avni Gilrsc-1 U k Çen-

. 
ihmallerin 
En acısı 

·ı Jıilrt' 
Birinci orılu tcınsı . CI' 

sunun tC'rtiplediğ~~ıarl· 
nald•alc mulınrcbe saıde•l•I 
le ·Mehmetçik• ib pral• 
ziy:ıret \ c oralarda ~·ctiıııl
dıişmii blnlerre şe ~d ,,. 
zin aziz hatıralarını ' 11 ft 
zi i çok isabetli, başa~,ıll' 
bilhassa Gellbol?, l.~rı)lstırt' 
sınd:ı geçmiş turlu 

0 
dr 

mantık mcnklbelerlnl. ıterl• 
kikaları yaGnmış ga~ıııt1" 
ağzından ıllnlcmek ba 
dan çok öğretici oldd· 11ır 

nu arada pek hııılll d•• 
hakikati de daha r.•";:oıl1 
, e bir kere daha olt

1 
ıiı.I 

olduk: \radan 37 ) 1 
1 ııal 

uzun bir ı:ıman geçi~~ ııı• 
de, Grllbolu l ar~m:ı :ıaıı•~ 
en uygun bir ) erıne Ç ı1def 
kale şehitlerinin nıuk~arı•I 
adlarını ve aziı hatıra ·ııı•• 

b• a 
ebedileştirerek ır acd1 
kurmakta aklın aıınıY 
bir ihmal gö tennlşlı. e" t 

Yakıi, yarımadanın ı.ifl 
ne mil snus l erlcı indell ,,.. 
olan •<'esaret Tep.~· .. ~e ott' 
ne\ i değeri pek buYU t~" 
müte\•a:ı:ı bir 0Mehııte111ııt• 
ibldesi var. I"akat bU "te'" 
grrtekten o kaclar 0111 111.ıı :r.ıdır ki o topraklardald 1,,rtl 
telif Anz:ıc, lngiliı vedtıtı+ 
taraftaki rransıı ahi 1ı1ı•" 
ne nlsbeile a ıl caıııı 1 ~ 
kahr:ım:ınl:ırının lhııt• ftl' 
dilmiş olduğu ıanıııııı 
mektedlr. ·\'fıl• 

Uii) iik bir mcnınıını. ~I 

çocuklarımız ve tonınlarımız da i tiraki)lc bir komisyonda 
fçin de Yerimll kalmasını te- bir plan hazırlanmıştır. Yalnız 
min etmeliyiz. Yani toprakları- bazı formaliteler yüzünden A· 
mızı bu hedefe göre islcmr.miz, merikaya ısmarlanan tohumlıır 
onu zaafa \'C harablyete dü3U. bu ilkbahıır ekimine )etlşt:rilc
recek işleme \'C kullanma şc- memi tir. Bu planın tatbikatı 
killerlnden kaçınmamız laum- üıerindt' ha sasiyetle durulma-

inkılap Kolayısıyle bu tc-
5ebbilse girişebilmek için muh
taç olduğumuz tohumluğu bir 
an evvel yctistlrmemiz Jazım
dır. Bu inkılc'ibın muvnffakiyct 
derecesi i in tutulacak h:ıcmi· 
ne göre büyUk olacaktır. 

·nolmab:ıhçc stadyomunun tev
sii için şehrin başka bir semtine 
kaldırılması karnrlaştırılan gaı
hanenin, nakil işini tetkik eden 
komi~·on dün Belediyede toplan 
mıştır. 

Dünkil toplantıda Belediye 

Feriköy Darülaceze yolu 35 gclkö\'ü okulu ba~ög .. F.vUp F.
ııumarada oturan Bayram Gü bussut J. ok. öğ. Hakkı Özerdl'm 1

1 müşel, evvelki gece Kurtuluş Eyilp merkez JII. ok. b:ıcö~ .• r: 
olanlar caddesinde 262 numaralı içKili yüp AlihevkövU ok. öıt. İlhan ni-, 

~azinoda otururken, nyni y ! ·clr ricik F:ıtih Fethiye okulu ö?, .. 
Yugoslavyada .~ml~ki o,ıanların 1 hulu nan Perikli Aıana,yad1~ 'e Yalova Çınarcık ok. öğ. Şerife 

paralarını bugunku \ ugo lav Tevfik Küçiikerman ile mUna 

(iğrenmiş hulu nııyoru~rır" 
birind ordu temsil b rr.ı' 
bu hazin •ihmale son '~,.ı!• 
;> oltındadır \'C bu har:tıı.tı' 
önderliğini yapJOll e• 
Gelibolu yarım:ı<laı.ınııı .. ıı 
hlikinı bir noktasına re 
şehltlerimbln ııılla~uı:ıtıbidt 
şanlarına !ayık bır ·ıııtlf 
kunılmasına karar ver:ııırfl 
tir. Bu abidenin JnırU· 
milletçe ba5arılacaktır· 119ıa 

dır. sı lazımdır. 
mütehassısları bilhassa Beyoğ
lunda geçenlerde temeli atıl:ı:ı 
binanın yapıl cağı a)lar zarfın· 
da, diğer te isatın bu işe tahsı 
edilen K511tthanedeki poligor. sa
hasına n:ıkleılilmC'sini istenıi5ler
dir. 

hiıkCımeti ödcmef;c karnr vcrmış l "aı;arn baslnmıştır. Aksaraylı Bakırköy ~(\fraköy ok 1 Gezi vcsilcsilc bu h~~o•• 
da lncf'lemelerde bU ıcl• 
yetklli bir hc.)Ct abidC•\I~ 
en müna ip yer olarak i'iılt• 
Tepe• ~ i teshit el~ıiıı' 
·Alçı '.I'epc•, Ege dcbo'•" 
S:ıros kiirCeıine \'e ın;ııd 
hakim olmak bak~tard•• 
her t:.ırartan \'I' uııık. J:ıl 
görülen bir ) ükı;cıtid1 'pıı•• 
tcpr, Seddulbabire l~rl1''~ 
'e ·a rırnnıln,> ı ele ge( "' 
hedefini ~iiden iJır:ıc111rdııA' 
ra du:imnnın du,dur~ı:ıd r 
,.e ,geriye atıldığı no ilı'J$'. 
.\rıburnunıı ) apıla~ rıefl 
tan sonra düşman ılı! de tf 
nasıl •Ces:ırct Tepe• ılll' 
.('onkbayırt• ın<la ı._ırr~ 

Bu me!f'le yurt mlld:ıfan ı 
kadar hepimlr.in a!Akalıınacağı Ra~langıcı nankör 

Bir taraftan ot nebaUarı to
humculuğunun mUhim bir çift
çi zUmreye temin edeceği yUk
sek menfaatleri dil~üncrek t')· 
humlnrı halk elinde yetiştirmek 
mevzuunu bir plana bağlamnlı
dır. 

tir. .MUnııkaşa sonunda bıçağını öğ .. Silivri Ortaköy ok. öğ. 7.ü-
Bu paralar buı:ıilnkil Yugosl:ıv çeken Bayram, Perikli ile ev· leyha Oğuz Beyoğlu Piyale ok. 

pnrasının karşılığı olan dolarla fiği muhtelif yerlerinden yara öğ., neyoUu Okmc) dıını nan•. ı ve Uzerinde ehemmiyetle dura- bir tı 
cağı bir iştir. 

Su halde 
ne yapalım? 

Şu halde ne yapalım da hu 
akıbete uıtramayalım? B•ı

nun top,·ekOn çaresini nnca1< 
ıcriye dönmek yani toprağı 
hali asllsine terketmekte bul· 
mu$1ardır. 

İleri memleketlerde ve bil
hassa Amerlkada bu prl'nslbc 
dayanılarak ~imdiye knd:ır m:ıh 

ııul yetiştirmi~ tarlııları ot ne
batları zlraatlne terkcttlklcri 
ıorülOyor. 

Bizim gibi asırlardır zira t 
edilrn. iklim şartları, toprnk 
yaradılı~ı ve kara nadaslı zira
at sistemi ic:ıbı tarlal:ırında 
uzvi madde mevcudu pek az 
kalmı~ memlrketlerde akıbet 
daha da fenadır. 

Buna muhakkak bir çare 
bulmak mecburiyetindeyiz. 
Yapılacak şey ufak bir pra

tik değiştirmekle hııllolacaktır 
Yani tarlalarımızda muhtC'l f 
fasılalarla ot nebatları yetişti
receğiz. Bu sa~ ede hem tarııı. 
larımız eski kuvvetine dönece1' 
\'e hem de mevcut ha~'\anlan
mızı daha iyi beslemek imkAnı
nı bulacağız. 

Zıraat politikamızın teknik 
cepheden en çok ehemmiyet 
\'erılecek mevzuu budur. 

Çirtçllerfmltln refahı, zenı:ln 
Jlğl, ancak !eledikleri topraklıı
rın daha cok verimli olmasına 
bağlıdır. Tarım Bnkanlı~ı bil
tUn teşkllAtıyle bu mevzun en 
hUyUk ehemmiyeti vermelidir. 
BUtun dral milessesclerimlz 
tarlalarında ot zlraatinln icap
larını kendi bfflgelcrlnlq husu
siyetlerine göre incelemelidir
ler. 

Şunu da iyi bilelim ki bu 
mevzu baslnngıçta nankör

dür. Çiftçimizi böyle bir pr:ıti
ğe çevirmek hazı bakımlardan 
oldukça güç olacaktır. Bu gilç- Bir taraftan da devlet çlft
lükleri yenmek için çiftçimlıin tikleri arazilerinden milhlmee 
her veçheden mukavemet ~<!- sahalar ayırmak suretiyle istiiı
beplerini bertaraf edcrC'k çare- sal programlarına hemen ot 
!erini bulmak kap eder. mahsullrri tohumculuğunu sok 

Bilhassa başlangıçta bu yoln malıdırlar. Ayni zamanda ot 
tcYcih cdecel'Tmlz "önder çiftd- m:ıhsullerlnln :r.lraallmlzdc yn
kri tesvik \"C takdir etmcm z pacağı güzel tesirleri h::ılkımı
lazımdır. Bir taraftan da yuı·- zın iyi ve faydıılıyı çok çabuk 
dun ha ka başka karakterler sezen ve secen gözle,rl önline 
arzedrn kö elerinde mevwu yaymalıdır. 
ara~llrmalarla çözmeğe ve a-ı-,-----·-------
dapte etme e çalışmalıyız. r 

s~~~~.~!~~zu ~;n~~~i
1

:r~ri~~:;~ 1 li ~~~~~~il hır koşcde unutul mu~ veya fa.ı. - _ •. • :::.-
1 tazi denemeler şeklinden kur- ı 

tarılm:ılı, i~i daha çok dc'di ve • 
ehemmi •etine lllyık bir şeki!de •u•••1111,""ll!ııııılı.,..thl 
ele almalıdır. raç ın e 

Şartlarımız tohum 
yetiştirme •e çok müsait 

Qt ziraatını çiftçiler arasııı-
da la) mak \'C onları bu 

sistr.mln nimetlerinden fnyıh
Jandırmak için ilk olarak ,ld
zım ol:ın ot zlra:ıtl nebatlarının 
tohumlıırını bulabilmektir. 

HattA bu Ö} le bir mr elerlit 
ki ~ urdumuzun bazı bolgelerl 1 
tabii hususiyetleri dola} ısıyle 
im neb tların tohumlarını ye. 
tı tirmek için hertürlü iyi has
s:ılarn mnlıktirler. 

Yctlştlrrce imiz tohumları 
yalnız. kendi ihtlyaclarımıza de- I 
ili! hatttı harici piyasalara dn , 
satabiliriz. Eğer dünya ot ne
batları tohumları piyasalarında 
mallnrımızın iyiliği ve yüksek 
knlitrsi tutulursa tUtilnlerlmıı 
ve dil!er kıılite mahsullerimiz-

451 ) ıl en el bugün, 13 A· 
ğustos 1501 de Arnarntlukta 
Drııç liman \e kııle ini fet. 
hetmistik. Om:ınlı • \'f'ncdlk 
h:ırbl genişlemiş \'e \"rnedl. 
ğin ~anında difer Uırlstly:ın 
de,·Ietlerf de )'er almıştı. 

Bir taraftan drnlzlcr<le sa· 
uslar de\'am eder, adalar el 
değlıtirirken, diğer taraftan 
da Elbasan Sanrak Be\ i \"e 
akınrı kunet!Pri kumandan. 
]arından olan E\ranuı ıade 
Mrhmet Rey )itmi )ıldanhf'. 
rl ''cnedlklilerin elinde bu· 
lunan Draç (berine ylirü· 
mü , ~ehlr \e llm:ını sfir'atle 
fethetmlıtı. 

Tt'I,BENTÇI 

r 

Dışişleri ile Emniyette 
nakil ve tayinler 

C.:ıı sirkctinin miimcssillcti 
e\'\'elfı buna ilir:ız etmişlerse rlc 
bilfılı:ıre bir nnlnsmayıı varılnııs
tır. 

Ham kömllrlln poligon s:ıh:ı
sında kurulacak tnsfıyeh:ıne\r 
nakli için de Kiı ıthnnede bir 
komlir tahfö e i~kelesinin yapıl
rnn"'ı karnıln mıstır. 

Sevgilisinin arkasından 

ağlayan kız 

Slli\Tikııpıda İmammehmct so

iidenecektir. lanmtır. okuldan Mazhar Tınm:ız Fatih 
iki yeni araba vapuru Yaralılar ilk yardım hastane Ciileaınii r. ok. öl:., Muş merkez 

1 sine kaldırılnıış, Bayr:ım yo1k1 Cuınhıırivet ok. ö~. Ulviye Kut-ı 
yaptırılıyor lanmıstır, ınıın Çatalca Dıırsıınköy ok. bıış-

Öniimüzdcki yıl servise girme'< ntn ADAM METRESlst öğ., Dursa Must:ıfa Kemaloaş:ı 
üzere, beheri 27 otomobil alac:ık Y :\RAl.AI>I ok öl\. Nazmh·c E<llz F.)iio Ebuc; 
bii~ üldukte, 12 5 mil sUr' t1i il ı Ka'itmpa a İplikçi Fırın c1d Gıut n. ok. öJ?.. F:ıtih Uluhatlı
arabalı vapurun in :ı ına ait h:ı- de i 106 num ralı evde oturrın ha an ı. ok. öğ. Tevfik Trl Fa'ih 
zırlanan projeler r>enizcilık Bıın !Hiseyin adında hir şahıs, b r I Nicaneı Melımctpac;a ok. ö~. Ba
kası Fabrika ve 1-!n\lızl:ır 1şlrt- mUddet evvel gayri meşru ola kırköy Osmaniv~ J. ok ô!l Hıırl 
m"st mlilr.hıı ıslnrı tııraf.ndıın rak ya dığı Zrklve Tekoğlıı'ııu kn J>:ıral Fatih t lııhlıllıhıısan ı 
tetkik edilmektedir. bıçnkla yııralıımı~tır. ok ö"i., Bcsikt. fübek ok. iH!. 

Beyoğlu mıntaltasında Sanık hakkında tahkikata b:ı5 C'nnan Arna Kartal merkez 11 
lanmı tır. okulu öğretmenlll(lnc. Brvoğ. Na 

teftişler umu SFCI,U, mıkkemal <İnönü) ok. ölt Nc-
kağında 13 numara.!ı eYde oturan Beyoğlu kaymakamlı~ı. keneli 
m::ırangoz Ekrem Otükçü, Sevım mıntakasındaki esnafın kontro-
i mindr bir l:ızı kaçırarak iğfal .. • . . 

HF.1\1 GÜÇLÜ zihe Ataman Bct:ik. Bebek ok 
Cengelköy Kaldırım caddı>si öğ .. Rryoğ. Hasköy ok. ö~. Mrıli-

40 numaralı e\•de oturan Sa1ri ke J'ar Beyoğ. Namıkkemal (İn
Bavdal, evinin bahccsinden ır· önü) ok. ö~ .. Konya merke7. t · 
mut cıılıın iki kişi tarafınr!nn metııaşa ok. öğ. Sokir Aky!lz 
muhtelif yerlerinden yaralan Reyo!l. Hasköy ok. B~.. Rıırsa 
mıştır. Pemirtıı~naşa ok. öğ. Fa?.ilrt Re

etmiştir. Adliyede sorgıısunn mu., lune devam etqıcktedır. Bu cU~
.tcakıp tevkif «.'dilen Ekremin lcrlen ol:ırak son on beş giln zar
hapis:ıneye götiirüldü!';linii gören: Cında 2021 esnaf \'C nıücs~C'~e 
Se\'im, nğlam:ığa başlamış \'e: kontrol edilmiş. bunlnrdan 958 i-

- Ben de onunla gitmek istı- ne ceza kesilmi tir. 
yorum, dcmi~tir. 

Ekrr.m hapisaneyc götürülmllş 
tür. 

Denizcilik Banl<ası Şehir 

hatları işletmesi 

Denizcilik Bankası, lklısııdi \'3· 

pur işletmeciliği bnkımından Şe
hir Ilntlıırı teşkilfıtının hareket 
tarifesini, İstanbulun trafik şart- ı 
!arına göre tetkik ve ıslah et-

1 mek Uzere Hollandalı bir firma 
ile temas ederek bir mütehassıs 
celbine teşebbüs etmiş ve firma 
tarafından ~eçilen mütehassıs 
J .. T. \'ooterse ehriınize gelerek 
Şehir Hntları İşletmesiyle temas
larına baslamı tır. 

.Mütehassıs, tetkiklerinin neti
cesini bir raporla genel mUdür
IUğe bildirecektir. 

Fırınlarda yapılan kontroller 
de de 344 nok an vezinli ekmc1' 
müsadere edilmiştir. 

, ... -TAK ViM-""'ı 
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ÇAR.' i\IUUA 
A '\' 8- GÜN 31-Jll:lllt 'Ol> 
nl'l'lll ı::ss - TEl\1l\1UZ 31 
JllCRl 13il - Zll.K \nE ~2 

SABAH 
ÖGI .. E 
İKi 'Dl 
AKŞMI 

YATSI 
iMSAK 

\':ı ati 
05.06 
1210 
16.10 
16.11 
20.51 
03.14 

ı 111lır lıO.Uıın, llaıılmcuu• 

tıl lmn, 

•~zani 
09 54 
05.0'l 
oa 54 
12 orı 
01.;3 
08.').! 

i4ttı 

HAdi eyi mliff'akip krıçan suç fiioltlıı F.\'lin Ebııssııııt TT ok. ö~. 
1 ılar aranmaktnd•r. Bcvot:. Karlımehmet ok. öl! Sa-
RİR 1'U • ı\N TURİST lifli T:ıtlırlil Reyo!t. Cr.Z!lylrli Gn-
K \Fil.ESİ GELDİ zihasanı:ıa-:a ok. öl!. Kocaeli Ka

Kırk kişilik bir Yunan hıri~t 
kafilesi dün ~rhrimizc gelmiştir. 
Turistler on ıtün kadar ş<>hrlmiz
dı- kalacaklardır. 

nin roruK nE!\"17.DE 
no(;uLl\ttş 

Fatih ÇiniMhamam Killhan so
kı:ık 17 numaralı r.vde oturan Ke
mal A\'açın, bir mürlclet 6nce 
kaybolmuş bulun:ın 6 ya_şındnkı 
o lu Ken:ın h:ıkkında yapılan 
tahkikat sona ermiştir, 

Tehkik:ıt nctiresine ~öre, kii 
cük Kenanın arkada~ıanyle bir 
likte l'nkapanına giderek Tekır
dıığ f kelcslnden denize glrrfü!i, 
fakat bır daha çıkmadığı anla~ıl· 
mıştır. 

ra u ok. öğ. Selma Oğuz Bakır-• 
l<(ly Senlik okulu öğ. Br.yo!t1 ıı 
Karl1mı>hmet ok, ö~. Remzi Sl'r· 
ce Ü k. nurhnniye okulu iil! .. 
Bryoi(. Giiır.lc<'kasımnııs~ 01'. ö~ 
Me151ıat Dilnrlar Kaılıköv Sundi-

1 
ve ok. öğ .. Yalova Dcreköv ok 
öit Celin Tiirker Yalova Elmalı 
'<fü·ü okulu öl!rct. Br.vkoz Pas:ı· 1 

lıahcc ok. ö~. Cahicle Gür Ilcv\.-oz 
Kanlıca okulu ö~ret .. Kart 1 Ya 
kacık Ha~:ınp:ışa ok. ö~. T.em:ın 
F'rtürk Rcykoz Pasah:ıhçe ol\ 
ii#!, Arl:ılar Heyheliarl:ı ok. l\C'( 
Sadan Tut.sakcırııtlu Knrlıt·öy Göz 
tene pans. ok. öl!, Ni~de merkı11 
İnönU ok. öl!. Mllr idi" Avrı.1 F. 
vtip Ebussut II. ok. öiırctmenli
l!ine. 

~. ~ ... dcliilbahlr cıkll t• yt 
da sonunda •Alçı TrP ft' 
çarpıp erimi tir. ..ı\l(~ı,ııt' 
pe•, Boğaıları \C tst:.sı• f 
kurtaran, Çarlık RUS 

11111 
~ 

yıkılmasına sclıep ~ 1 •'' daha soııra dn lstıkla \'er':ı 
şını yaıımamıza imk31lıı bırt 
üç muk:ııldes tepede 
dlr. bPıık• 
Şimdi hasta milli rtıııl" 

larım ız. miics~r ele oıtı' 
1enginlerirnlz olmak bir ,,. 
hcnlmhc diişen ul\ i JI 111' 
ıi!c, ödenml'si gerek

111 
!ed• 

borç ur: llrr hirlınlı ıııl'" 
retimblc iitrlılli )'ıırd\~alt 
rlerhııl ) ap:ırnk .çan~n el 
Srhidlrri ı\hidrı.I• ~JllA•ı• 
kıc;a ııım:ında kuru 
c;ıı~tamnk. uıt ,,. 

~rtık ,·eter olc;un ° 
di senelik ihmal· ~"'' 

Sadun G. S 
o~ ırnı.tME'\'L~1ıı•• 

Prens Faruk kab" 
10 .)umurta yemi~... eli ~ 
Aı kalori lrn) hctıııe 

1 vaııı:.. • 15~tc TAT"' 

Anhro AJann 

ıı~ıo 
ı:cndiği ve salın aldığı gıı! • 
s:ıatin tıkırtısından b. ş1' ıı 1• 
yoktu. Uıun gün yapayıılnd' 01• 
;ıııyordu. Hava yağmurlu ı tD' 
sa, güneşli de olsa, pel< Pil r 
kağa çıkıyordu, Yata ınırı pı1'1 
rinc uzanıp gozlerinl. .l<~e ott' 
\"C bekli)ordu. Se\dı~ını il•"' 
dan gelecek olnn telefon 
rini hep bekliyordu. 1eJI• 

Ankar1, 12 - Dışlşlcrl Ba-ı m ner ve Yusuf l\luammer Ak· ı 
kanlığı memurlarından birer de- çer'in bulundukları derecelerde 
rece terfi eden memurlara ait asaletleri tasdik edilmiştir. 

liste ııatıdadır: Emni)et l\llidürlerl arasında 
ı - Altıncı derece memur. 

lardın Abdülahıd Birden ve Ke
mal Koç beşinci dereceye, yedin
ci derece memurlardan Affan 
Sabit Akçı altıncı dereceye, o
nuncu derece memurlardan Er· 
cüment Yavuzalp, İlter Türk· 
men, Salih Diler, Adnan Bulak, 
l\lustafa Yavuzgör, Ahmet Asım 

Akyamaç, Oktay İşcen, Özdemir 
Yiğit, Rahmi GumrükçOoğlu, Ali 
Namık Aykaç, Mehmet İlhan Ba· 
kay ve Ahmet Hamit Uzgoren 
dokuzuncu dereceye ) Ukscltll
mışlcrdir. 

2 - Onuncu derece aday me
murlardan Mehmet Yalcın Kurt
lay, Ali Sahir Armanoğlu, Lemi 
Kemılyeri, Behcet Turemen, 
Mustafa Şükrü Elckdaf, Cen 'z 

SebUkcebe, Mehmet AIAettin GU· 
len \'e on birinci derece aday 
memurlardan i ıustafa HalCık U· 
sel, Erdoğan Tevfık Ona~ dın 
Büaeyin Semih Akb11, h l Ya-

nakil ve terfiler 

Ankara 12 (A~KA) - Emnl· 
yet l\Iudu'rıerı arasında terfı ve 
nakillere alt liste aşağıdadır: 

Üçünci: sınıf Emniyet Müdıir
lcrındcn Çanakkale Emniyet Mü 
dürü llh:ımi Aksoy ile Et.lirnc 
Emni}et Muduru Em·er Yanı. 
ker ın bulundukları }erlerde i· 
kinci, do duncU sınıf Emnıyet 
1ı1Udurlrrınden Kırkloreli Emnl· 
)et l\lüdllrü A. Adn"n Çnk· 
mak'ın, Elnzığ l• mnbct Mtidüru 
Mehmet Atacık'ın bulundukları 

yerlerde ve Emniyet Genel Mil
dürlUğU kadrosundan Bedri Os· 
kny'ın da Ankara emn!yet kad· 
rosu 3 ilncü sınıf Emn yet Mu· 
dürluklerlne terfian, Am:ısya Em 
n·iyct Müduril Müştak Gungôr'ün 

İsparta ve 1\Iuş Emniyet l\ludUni 
Cemıl Benturk'un de Urfa Em. 
niyet Mildür!Uklerlne n:ıklen ta

yinleri tensip edlimistir. 

YAZAN~ P:ANNt' NIJWST 
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guliyetlnlz ben olmalıyım, Ray, 
. . Size ihtiyacım var. 

- S~z~ ihtıyneım olduğu za. Bu sözler vAkıl çok tallı idi, 
man, sızı aradığım zaman mu- ama .>ine de bu hale alı&mak 
hakkak bulmalıyım . Sizinle ko· kolay olmadı. 
nuşm:ık bana kuvvet veriyor. XXll 
Hu aksam telefon r.dip de sizi Ray, Wnlter ile yasadığı mUd 
buiıını:ı) ınca, i~lerim ııltilst ol· dPtçe, her saatini saadet ve se
du. Size yrni bir projeden balı. , inç içinde geçlrrceğinl d!işlln· 
sedecek, size danışacaktım. Siz müştiı. Yalmz kaldığı zamal:ır 
benim icin mane\'İ bir dc;tek- bile )ine kendlsıni mes'ut his· 
siniz, scvglllm. Sitl aradı •ım sedi)ordu Daimi bir haz le 
zaman muh:ıkkak bulmalıyım. zevk içinde )aşı)ordu. E\'de iş 

Bu mevzu llzeriııe bir d:ıhn görilrken şarkı s!i,> lüyor, ayna
konucımaılılar. Fakat işte bu nın önUnt.len geçerken kendi 
suretle Ray parlak işinden ay- kendine gülümsil) or, dikiş dl
rılmab mechıır olclıı . Seneler- kC'rken neş'cli neş'ell söyleni 
el enberi çalışmağa alışkın olan >ordu. Ha) atının şekli tama. 
ı::enç kız. <>ski hn\·atına \'e alA- mile değismlş olduğu halde bu 
kalarına böylelikle veda etti. hal ona pek tabii görünüyor 
O ak~am tek itiraz olarak Wal· du. Sakin, rahat ve asude ya~ı 
ter'e şovle demişti: yordu: Corinne'i düşünürken 

- Fakat ben on beş ııene· bile hıc azap duymuyordu .. Bu 
dcnberi calışmağa alı~kınım, hayatı kabul etmekle, bir ka
Waıter. patma oıduğu hatırından bile 

- Bundan sonra bütiln meş- l!eçmiyordu. Walter !le beraber 

geclrdlkleri ilk gecl!den sonra 
artık SC\ tJiğı erkeğin kendi ıle 
beraber mes'ut olacağını anla. 
dı. Birbirlerıle o kadar ka) naş 
tılar, o kadar bir tek viıcut gi. 
bl oldular ki bu, harıkuli\dn ve 
kusursuz bir biı tik halini aldı. 

W:ılter, b:ışını Hı Y''ın çıpl'lk 

güi! linc dayadığı zaman arala· 
rıııda :.akınlıktan \'e samimi· 
yetlen başka bir ey olnm:ızdı. 

üphenln. tereddüdün, ,·cya 
hcrhlngi baya ı \'e )'abancı hir 
hissin orada yer alma ına lm
kAn yoktu. Konu mağa da ıu. 
zum kalmıyordu. Daha bu ilk 
ı:ecede :ıralarında her bakım 
dan harıkulade bir anlaşma ol 
muştu. 

Bırkaç ak am sonra bil) ükçe 
bir ayakkabı Ra) 'ın tabanını 
'araladıı. Ray, Waltcr'in yanın 
da çorabını çıkarıp avağına ba. 
karken ~öyle söyledi: 

- Artık o kadar bir olduk 
ki Walter kusurlu tal"aflarınıı 

da size göstermekten çekinml· 
yorum. 

\\ altrr, flny'a bakarak: ıBir 
nıi?• dedi. Ilu sözü tekraı !ar· 
ken ~üphe eder gibi bir hali 
rnrdı. Bu hali ancıık n:ıy f,ırke 
debılil'di. ÇUnkU pek belirsiz. 
di. 

Aralarında Coıiııne'den hıı: 
bahsctmivorlardı: Bu nıevıuu 
açmamağı her ikısl de tercih e 
dı~ordu. 

E\·de her giin acalp hlidi~e. 
ler oluyordu. Buzcu buz dolabı· 
na iter gıln dışarıdan kalıpla 
bıız getiriyoı clu. Bunun parası· 
nın haftada mı, ~·oksa her glin 
mü ödeneceğini ve faturaya 
madam mı, yoksa matı:ıaT.cl mi 
diye ~aı:ması 1?.zım geldiğınl 
Ra..,•a sordu. 

Ray bir an tereddütten son
ra: a:T .. bil Madem diye yaza. 
caksınız.o dedi. l<'akat o kısa 
tereddüt anı. adamın istihzalı 
hir tavırla ı:Ullımsenıeslne ıe 

Ea:zı günler Walter ne tıf<lıl 
yor ne de telefon f'db "' il' 
O zaman Ray çok üzgiln 
ınitsiz oluyordu. ,r· 

hep oldu. Bundan sonra artık . k !)'i a) ~ 
bu ~ibl suallc-re muhatap kal- Walter, 'aklını ço · eıı ,.,._ 
mamak i•ln Ray sokak kapısı- lamıc;tı. İşlerınl bıtirdı~t · 
nın llzertne ismlnı ., tadam ra eve gitmeden en ~~ti. fil' 
Schmidh olarak yazdırdı ramağı fıdct cdınm uııı 

Bunu nnlatırken waİtrr'm bazı ak anılar )a işler aorıJll ıı 
yahut d.a e\ e erken .~rıı 

onu knlları arasına almasını o .,.. JI 
bekledi. • icap cdıyordu. 1 tc k dC 

an'ane bozuluyordu. ço 
11 

8 
Fakııt \\'a!ter hunu yapmadı Iar r.ay'dlı yemek yi~ o d · 5 '' 

\"e sadere hislerini ııu sözlerle zan )emrk \'akli geçb or·
15 
~ 

ifade Pttl: dokuz. oluyor, Walter h. e iiJ1 
- Böylr.si daha iyi... mıyordu. O zamanlar. bılsar'-
Ray, Walter'i son derececle bu gecikmenin sebcbınlsc~ 

çok sevıtif(i için, re mi bır ~ekil yor, sadece bekli) ordu. orıı•fl: 
de olmasıı bile, onııııl:ı e\ li i- yemeklerı hazırlama~. etdl 
mis gibi görünmekten zevk a- sıcak kalmasını tcmın ııd" 
lıyordu. velhasıl Walter'in hocunıı.1rı 

Bir coK hadiseler nay'ın ha cek ~eyler yııpmak. R3~ıır • 
yattaki içtimai vaziyetinin ~ek. ) atta tek zc, ki idi O. kıt er· ııe' 
!ini tc bıt etmeğc yardım etti. rip halleri \'ardı ki \\al~ ııo 
Artık eskisinden bamba ka tilr han;?i bır me\'ZU hakkın a c ~ıf 

IO yaşıyordu. Hayatı ~ııl(ın \C eurken, n y onu hıc si!~ ~0rd11 
çok mun•azam hır seklide sey· madan d.ıılerdi. Fikı ıııı ·ertt1tS 
reclıyorcl Gündelik islerle va. cu zaman derhal cc\ rıp' ,rı 
kit .:eçlrivordıı. Evdr. ı:ok be- ıo,,111111 1 ' 



,. 
a· 

il 

il 

1 
I· 

" 
1 

e 

• 

lı 
1 

I· 
e 

1 

t 
11 

r· 
ıı 

,, 
' •' ., 
ıı 

ıı 

~ 
il 
d ,. 
Ç' 
.1 
t 

el , 
t' 
\1' 
·il 
e 
J' 
·ı 

rl 

ı' 

,ı 

'-........ 13
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1)1Ş p~ 
~ 
lrcın ve 

.. Yaıan: E. T 

Tahran'da örfi idare 
kaldırıldı 

~ısır ~D~,Y~ 
r'- ~e ar 
tı;~,tt~r dilnyanın dikkati· * Batılılar, So\')etlere st- lran Şahı, fakir köylülere kendi ara.zisini dag"'ıtı-~ cıb·18t de,aın eıll)or. llhcıı.lanma teklifinde bu 
t'dcıık, a1t

1 
randa Ca5baknn ıunmu~Iardır. yor. 55 köylüye arazisinin tapu/art verildi. 

lliktaı 1 
a) ınuddetle kcn· * l\lı ırda toprak reformu '""dahi Afa .... 

1 httı:ıııor salıthl etı 'eril· •as11,1., '• tntb'uslar meclisi ) ıpılacaktır. Tahran, 12 - T:ıhran cİ\ arındaki 11 köyden gelen 55 l:öy-
•t ""'i k * Ortadoğu komutanlığı için ı k d' · 't 1 k il · · t ı t ı d k 
~ı >aı... anun ı~· ihasını, u;:e, en ısıne ~ı o an ra arazının apu arını evz e er Pn 

"'il hl "" Jrıkla uri) e arasında · . . t•~,,1 •1 1 
r t• unlııkla, IrRn Şahı En) le c:'cmıştır: 

..... a temaslar ) apılmaktadır. İ t 
cıc1 .. _ • .. )iha a•an mec. •- ran(fa me\•cut olan her çey, ranlıların olmalıdır. Milleti-

b ~l\:e ı. " * Hindistanda °Komuni5t. , 
Ct lt toğıı ".9 de&i ti. Ayan· tere Jıar~ı korunma• ka- milin ha ·at ~C\ iyc·irıi ytıkseltmek için elimizden gelen her gay-
-~hııhındu nŞıddr.tli tenkidler· nunu çıkarılnn~tır. reli sarfettil!ımizin ıınl:ı-:ılması lb.ımdır.• 
~d~·111• d:nların araunda Köyliileri, razlık . malikanesinin parkında kabul eden Sah 
~ı Q ı\)lQ rn~dı D Itaıi de denıi•tir ki· 
~ ~- 'lısınd ille it I, bu tenkid· Amer'ıka yenı' atom ·- Bu park hiiflın İranlıların \'e bilhassa köyllılerinrlir. • lıt "11\'ıl~ ,t

11 
U) ihayı komlı;~ o. 

Hipnotizma 
Makinesi 
Hikmet l\Jünir bir yaıısın· 

da diyor ki: 
ıSabah )a)ınları 311pıhr. 

ken idare u~kuda her halde. 
RodJ oıla bir tr.knis~ rnler, 
hir fiJIİkPrler bulunuyor, bir 
de pl.liklar ... 11 

Rilmem ama ntkmet l\tü. 
nlr hrr halde hakmlık edl· 
yor. 

o.ı:ıe neşri,atı, akşam nl'Ş· 
ri~ atı \ f' nlhayrt gece neş. 
riyatında huk<ımet ricalinin 
konı:rrlcrde yaptıkları ko· 
11u~maları ''rren radyn lda· 
rr-cilerinde hAI kıllı)or mıı 
ki. 

~ lltı ttııı • nu bir ne\i ha· b k k Sah, k,,ndısıne :ı!t ttrazileri 16 av ewel dağıtmaya baliladı-
~ 1~l~llt' ~lıti • .llusaıJdıJ,; bu· Fa rikas 1 uraca ~ırı belirterek. hu i:e. İran kciylilsunun halini ı:ordukten sonra 
it ı.~eı:e l~) i.ha drrhal ka· P.nrar \'f'rdiltıııi söylem istir. 

lı"lll, lStifa edeceğini .t.ncrdolu ,,,,.,._.. Şah fon olara'<, hütfüı arazinin kö~lil)e dağıtılal'afını \'e 
~ b11. va,ington, 12 - Birleşik A. bi!nka yardıın'~rı ı;;ı~·('•Jnde hayat SC\İ)•elerinin yukseltileceğinl 

Eğer ha il.:afen uy umııynr
larn, ı;nikrrler dr, teknis. 
l enler dl' heykellrrl dikile· 
rrı.. atfamlar demektir. 

Hele plAlıhr ... 
F:C\.E'f GÜREStN 

Batı Ilerlindeki bir caddeılc ı;idett bu motosiklet 450 dolar fiyat.:\ satılmaktadır. Üç tekerlekli 
olan molo:.iklet bir nevi otomobil vazifesini görmektedir. ---------

•ltad menka torn Fnrırjısi Komısyo 
4ll«,ı llıtılıara a &uk<ın \'e in- nunun 1200.000000 ıtnl·• • " ilmit '-tli~iııi &ôykmıstır. 
ltı..c~ıı. ba,ı,_ ta P.decek l'ılus!ld· tımııfdıl\, ı;ıkı~önetlm ta·arı ını Ş:f'ri aldı 
lt'"'t1- "" kinı fMe Güney Ohio'da yeni bir 
-ı ~."1 ly • s., .)Oktur. Bu " Tahran, 12 (ı\ P.) - B~~bakan Dr. Musaddık hU"Ün k d' 

' 

~ iJl. bırk labrikalar te•i·ı kurduracağı bu. " .. .en ı-
Fi orya saf ası Rusya' ya yeni 

'l'l lrııı lııı ac &un en rl· giln Cumhuriyetçi mebus Els. in" U:bı mlllıyctri m .. bu l::rın arıularınıı uvarak rakıyönetlmin ~: la.bııı t•~fıoa olarak, lA} I· 'd -.... ı ı ti B f b ı T·hranda hır tt" daha uzat,Jma~ını df'rrıis edım kanun ta~arı ını ~ıJa 
11 
.... ,ge ıneebur oldu ton an Oe;ı enı m ş r. u ıı r . ,, ~ • 

''4t( ile 1llbakanrn damadı kalarda atom enerjicınin asli ya- ı:ı>ri almııotır Bu haıeket rıf'ticecınde BaEbakanla mrıdi t"ki ta-

Japon Milli Hazinesinin 

bir kısmı kayıp 

Tokyo, 12 (AP.) - Japon 
mılll haıınesinin bil~ ilk bir kıs-

ııa ~.ı sa "ıJaııdı e lifte bulunuldu 
<Ensı ı. clde> 

tahdidini kabul etmlyeceği· 
ni belirtmiştir. 

Ctt~ ~ı~~nın en h~uk hu. rı mamul maddelrrinden •Ura- i ıflarları arası:ıdı t::ı•ı:österen hııfıf ı:orüs farkı ortadan kalk-
~'11 ~ •IC)hı•n olan 1 ı~anı bu nium 2.~3D htihcal edilecektir. mıştır. mının noksan olduf:u \'e kayıp <Başı 1 lnclriel 

illi &ost e rey \ermek re· Yt'nl fııbrikalar tesisi Ohio'nun f"ıkıyfoıPtlm .kaldırılrh 
~ \lıldık 'tdile~. Portcm~uth kesiminde ~500 hrk. ı T hran, 12 CA.I'.) - Tahran vıl~ycli dahilin!ie sıkıyöneti
~ ~~'\at ,1:1"dıği ısalahiyeti tartık hır 1erdkııplı\t•aca tır. ~?~ min mahalll saati"- lP dan ilıbııren kalrlırıldığı buglın resmen 

parçalardan baııları ıçın ışgal rikn bir kanun lAyıhası :Mecli· 
makamlarınca son derecede muğ. se Koraltan tarafından sevke· 
ıak ı;önıldtlğil bugUn Japon par- dıimcmış, 1{)52 yazı da pl~j kosk 
IAmentosuna mrnsup bir komis- l,,rındc bu sayede kıymetlendi 
yon tarafından bıldirilml$tir. Ko rilmiştir! • 

"' ı.L •oıılJ ne , kt ., gre "eçı>n er e 11 om ttncrıısı .. . l 
1 

_. 
1 

. . . , . .... 
~ll:rJ J araca ır · "' 1 .. 1 ··a tcı .. ı!An "dılmi tir ı::ıım onctırı pe ro enuus rısının mcr"eıı nu-' !'ttt.1 d'" 3olıına koJmak i· rırngramının ecn s o çıı r \'Zil • . t. . . 

~ .... ~~~ ~:r'• 1111 halletmek· itin bil"ük tahsisler aymnıstı. 1l•tıın eyaletı 1J. hı rncnıJıol rtın dıt:er ıırcok yerlerındc daha bır 
~ ı... •• e • mUcldet yürlirlUl<t" kal:ı<'aktır. ~% ,...11 1 ~oktur. na5ha. ıııasra[ını ucuzlatnıak için de --- -----------

mis) onca haurlanan rcıporda, mil 1 Tlıı dikkate şayan iddiayı tah 
il hazıncnin bncmli hır kısmının 'kik ettim. Hakikaten hUkılnıct. 
harp esnasınrla kaybolmuş ve Ja bugüne kadar :'llcclis tarafınrlan 
ponyarta gizienmi$ olabileceği itlare cdılmekte olan sekiz sar.ıy 
ihtimali de bclırtilmiştir. Komis la Plorya dentz ku,kleri tesisle· 
yon İmparııtorice Nagako'nun rinln mes'ul bir makam tarafın 
atın ve plAtınden mamul \'e üıe dan idaresi için bır kanun lbl· 
tinde beş iri pırlanta bulunan hası hazırlamıştır. llükumet, di 
hırı dahıl, muaızam miktarda ğer de\'le.1 tesisleri gibi bunla· 
kıymetli tas H' altın eşyanın or. rın da lalb c Bakanlığı tarafın· 
tadan ka boldu"unu te.,blt etmiş dan idaresıni fımir hlikümlerl 

~' hr. at eııııne talı&a<'ağı teı,.hbilsler urdır. Huk<ııııet 
~lııı C~r~aıtdık ingitiı Eir- 'ergilerin arttırılmamasını, bıl. 
~ lllı •d ıırtrğe rla\'Ct et· akis haıı Hrgilerin lndir:ilmesj. 
~tı ttııı11 U:' atını tır. rakat nl k.ırarlaştırmıntır.. 6u i~ler 
~ ~la analıp J.gııılamı· bittikten sonra Su '\'ta "tim 
41t \:'etti tıa netice verip yapılacak, inı;illere ıle soruşme· 
~~ :enii,. belli delil· kre de bir rnuddd sonra hB6· 
~t l ~ d •naat lrt-.n Baıba· la nacaktır. Şimdi bu gorilsmeler 
~ tt 'd 'fa da.ha. muledll için zemin bazırhnı,lor. 
~11oJe aıı~Ct'ğı, lngllb.le· Hundan en elkl 1'Iısır hük<ı. 
t.ı~ Old a tııa teminine metlrri fnsfltere ile Ihtllı\fı ön 

1 
111 uğu ktıdar ta· pllna alıyor, umumi efkarı hıı· 

Roma üz rinde 
Uça'1 d ireler 
Görüldü 

.t11o•iıılıt! ,.,,,, 

Roma, 12 - İtalyanın Roma. 
Leghorn ve Salzburı: gıbi birhi 
rınden uzak kesimlerinde dun 
gece yeniden birçok kimseler 
ıUçan dalrelerıı gördüklerini f. 
!eri sUrmli~lerdir. 

Lcghorn yakınlarındaki bir 

~llltr ~tketinded.ir. Cu nunla mt§pıl ediyordu nu de· 
~~ 'ltil ahakkuk •derse fa tamamen ak~i .hareket rdll· 
~~, G tii.ç~~ )oluna girerek, mrkte. her fryden en-el içi~lerin 
«t ~'l\n; kler tamamen or- yoluna konma•ına ~alısıtınakta. 
~ fııı...~l~tı~'\ hile hııyiik iilcii. dır. Ru çalıcma iJi neticeln \er· 
"'lleıı;'Ult hl'· laaı~aflh hugiın· meğe ba3la'1nca dıı mrselrler 
l,.~ı 'h 111~1.i~ bu~ ü~ ümitler ele alınacaktır. hııva alan111ın m!istahdemleri 
~ ta &tliıı saıt ıle!iı\dlr. )Jısırda iyi hir mrcra taı.ı~ r· gördUkleri ısık saçan cismin sa· 
~ IJ.1)-, d ğ'• burada uılvet den huı:iınkU çalıcrnıı umumi .,r. aite takriben 2 bin kilometre sll· 
~ ~ ~tcı: ru t:itmektf'dir. Ur Ülerlnde çnk b i trslr yap. ratle rıek yiikseklerden jnditjinl, 
1ı...'t-.tte lca \·e hükömet ıul· nıı:tır. Ç:ılıpnalardaıı iyi netiet~· 20 saniye kııdar hareketsiz dur
f'q 1 1'1ardırr61 esaslı mücade· J,.r alındıkça rnl'mnunluk arta· 
• 'latıaı, . Diler taraftan rak ,,. Şubat seçiminde bıı .. ıin· duj!unu \'e yeniden hızlanarak 

~~ toıır rınlmw, >Ani kil ld rr ·e taraftar olanlar ;o· gökte kaybolduğunu söylemi~ler-
a tenli, geçim ı ıtııntnk kııranacaklardır. dir. 

GÖZBEBEGf! 

----------------------------------
ıife .ıören Demlryolu memur
ları Sarka nakledilecekler ... 

Muallimlerin Şark hizmet 
leri. 

nıı tavsiye olunur.• 
Be. Fa.• 

YENi !STANBUL 

Amerikada seçim 
F I' 'eti ,.,,,. 
nemcr (Coloraıto), 12 - Dün 

yaptığı bir basın toplantısında 
General Eisenhower cıımhııri
yetçılcrin dcumlı bir 6Ulh te
min <'tme yolunda demokratlar
dan daha fazla nıuuffak olacak
larını zannettiğini bildirmilitir. 

• Y • b ihtl\'a eden bu kanun Hıylhasını 
tır. İmparatorıçe, harp sırasında bu sene Merfüe ,.ermiştir. 
bir utanseHrlık numunesi ol· 
mak üzere tacını hUk<ımete ver· 
mişti. 

Aıtli.ara 
SİGORTA ŞİRKETİ 

• 

Kara gilnlerlnizin en \'efaİı dostudur. 
Merkezi: Büyük Po~tahane karşısı Tel: 24815 

Bu güzel apartımamn 
bir dairesini 

29 Ağustos keşidesinde siz 
kazanabilirsiniz 

Garanti Bankası'ııa 
100 Lira yatırmanız kôfidir. 

~·············· ···············~ • • ! 250 lira yatırırsanız hem bu oportıman, hem ! . . 
! de 100.000 liralık ikramiye ke~idelerine i~tirôk ! . . 
• • 
: edebilirsiniz. : • • • • 
: Glselerlmlıden tafslllt isteyiniz : 
~ ....•...........•...•..•.• ; ................................ ~ .... : 

Belç\J<alı bir alim 
birayı tablet haline 

getirdi 
Brlıktel, 12 (l\afen) - Belçi

kalı bir ilim adamı, iki sene de
vam eden ara5tırmalar sonunda 
birayı tahlet haline getirmece 
muvaffak olmuştur. Robert l\loıı
ton adındııki bıı kimyager tara
fındıın hazırlanın~ olan sarı renk 
teki haplara biraz asil karbonik 
\e alkol ilavc edilmekte \'e der
hal bira elde edilmektedir. 
Hindistanda komünistlere 
karşı korunma kanunu 

kabul edildi 
Yeni Dclhl, 12 (A.P.) - llin

dıstan Ayan meclisi bugün • Ko
münistlere karşı korunma• ka
nun tasarısını kabul etmiştir. 
Müzakereler sırasında komUnist 
parti liderlerinden P. Sundaray
ya, Hinrlistandaki komünist par
tisinin, iktidara geldiği zaman 
·kapitalist tnprak sııhiplerı ve 
karaborascılorı • kurşıınn rl izdi re 
ceğini tehdit yolunda söyleml5-
tir. Bu şahıs rlemiştir ki: 

•- Bu adamları hir harta uır
fında halkın huzuruna çıkaraca
ız \·e icabında hepsini \'uraca

ğıı. 
Komünist liderinin sözleri kon 

gre partisi mensuplarınca bilyUk 
bir giirllltli ile karşılanmış ve 
söz alan İç i~leri Bakanı demiş
tir ki: 
·- Bu sözleriyle kafasının ne 

~-olda i~lcdiğini açı~a \'llrmıış o
luyor. İlhamının ka •natı •Halk 
mahkf'melP.ri• derliği teşc-kklil · 
)erdir.• 

Neticede Ayan merlıti karma 
bir muhalefı>tin verdiği 23 oya 
karşı 112 oyla ·Kol?'!ini~tlere 
ka~ı korunma· kıınıınurıu kabul 
etmi tir. Mezkur kanun, esa~en 
l\Icbusan meclisince kabul edil
miştir. Kanun ilgili makamlara 
memleket için muzır elemanları 
mahkeme kararı olm~ksızın tcv 
klf etmek ve hapiste tutmak yct
klslni vermektrdir. 
-----~----

13 .yaşında bir socuk 

babasını öldürüp 

Vesaire ..• Vesaire ... 
DONYA 

,_ EMIRGAN MERAKLILARINA -1\ eyi yaktı 
GESÇ DEl\101\RASII.ERİS BC'ğazın en kibar "' en t<Uzel yeri Samsun 12 (ANKA) - 'Rasa 
BAŞI.lCA nOş~t.\SI.ARI E M I R G A N D A lan koyıind .. !ıir dıtayet işlen 

ACELE 
TELGRAF! 

Bedii Faik, kondl sl!hm•ın· 
da yzııyor: 

Sa3 ın Pıılatkln 

M. !\'erml yanlı$ bir de· mistir. Btı köyde oturan 13 ·as 
mokra~i anlııyı•ının nf' "!Hıl deniz görUr, iskeleye yakın, llk ve orta okullar arasında lımnda HayrC'llln adında bir -;n 
5onurl:ır \'crı·bllPrl!;:ı.ii dii çok güzel ıırsalrr !:ttılıktır. cuk. baha~ı t::prc bı grre evde 
~Un;-t ,.n•iz J.'.lzıın gc!ıli~itıl lllllrarant ml'J>:ılltri: F.mlraAndı bakkal Ahmf't, r.skl uyurken bnJ:, ile rı'"'ürnıUs. 
&ô' lu)or, cliyM ki: 1 muhı:ır lllıı!ı!ıMI.,, brrbl'r Hasan ve tbrahlm Eftncli kah bı!§hare c!t rvo ı1•t~ ''ermi~Llr 

ve d:ığ lmamak zorunc!a71ı ı m lunmalttııc!ır. 

Fakat Meclis Reisi Refik Ko 
raltan, Meclisin tatilinden bir 
buçuk a;ı.· evvel hUkumetten ge· 
len bu Iayihay ıencümcnlcre ve 
Meclis umumi heyetine sevke 
dıp bir An ewel kanunla5masını 
t-min P.tmemi5tir. Meclis rlva 
•tinin bu mevzuda ağır da\•ra· 

nışı CKoraltanın h!!le bu yaz ela 
Fioryanın blr safosını çıkara 
hm, gelecek yaz Allah kerim) 
endişe ile hıreket ettiği hissini 
vermektedir. 

Bu lfıyihanın sevkinin neden 
"rciktiği meselesinin l\leclisin 
önUrnüıdekl devresinde bir sual 
takriri mevzuu olacağı söylen· 
mektedir. 

Eden balayını Portekizde 

geçirecek 
Londra 12 (.\.A.) - İngiltere 

ll •şlşlcrl Bakanı Edenle l\lis 
Clıııi~sa Churchlll'in evlenme 
törer.lerlnin, nişanlanmaları'!· 
dan üc gün sonra icra olunacıı 
ıınır: ilan edilmesi Londra so3· 
velt ı;ini olduğu kadar hükumet 
m:ıhfillerinl de şaşırtmıştır. 

l'ı~i§lcri ı:fakanı Anthon•ı 

1 den \'C karısı kısa hır· baıayı 
se\ <ıha ti için uçakla Poncklzr 
gideceklerdir. 

«lüks dilenci» 
El Paso (Birleşik Amerika) 1 

12 (AP) - Teksas eyaletinin bu 
şehrinde polis bugün •Lilks bir 
dılencb akalamıştır. Memurlar, 
Willie obins adlı bir şahsı, gc· 
len gecene avuç açtığı için ya· 
kaladıkları :ı:aman dilenciyi köse 
başında 1932 modeli bir I,lncoln 
otomobilin beklrdiğini hayretler 
idnde görmiişlerdir. IIaltA, oto. 
mobilin d irr.k,İ\'Onunda. dilenci. 
nin <'mrlnde çalışan bir de so· 
för bulıındulhı görülmiiştür. 
Wıllie, polise verdi~i ifadede. 

alelAde ı:ıürl.,rde •hasılatının• 65 
dolar<ıan a ağı duc;medilllnl, EO· 
rör il) lığı ,.cı otomobil taksiti o· I 
!arak ayı'la 143 dolar ödediğini 
ci\·lemiştir. 

lktısat Şurası kuruluyor 

Ankara, 12 (.ANKA) - Encl-
cc !Ağ\·edılmi~ bulunan Ali İktı. 
.sat l\Icclisinin yerine kaim ol· 
mak üzere bir Yüksek Iktısat 
Şurası teşkıli artık tahakkuk et
mis bulunmaktadır. Şürıı, Bakan 
lıklar, Bankalar, memleketin tüc 
car, sınai \ e ilmi sahada otorite 
sahibi olanlardan müteşekkil O· 

lacak, memleketin iktısadi bü. 
tünü üzerinde bir organizasyon 
dahilinde çalışmasını temin ede· 
cek esasları hazırlayacaktır. 

--·"-
Yurtta nüfus yazımı 

yapılacak 

Ankara, ı:: (ANK.A) - Nllfus 

Bu t:ıbdit meselesiyle il· 
gili olarak ilk defa Batılılar 
tarafından ileri sürUlen tek· 
lif şu esasa müstenittir: 

llırleşik Amerika, Rusya 
ve Çin sılfıhlı kuvvetlerini 
kendiliklerinden birer mil· 
yona indirerek, İngiltere ve 
l•'ransanın siltıhlı kuvvetleri 
800 biner kişiden ibart' O· 
Jacaktır. 

Birleşmis Milletler nez· 
dindeki Rus delegesi Jakob 
Malik, yeni teklifleri ince· 
lıyeceğini, fakat silfihlı kuv
vetlerin tahdidine dair asli 
plAnı ciddi bir teklif say
madığını söylemiş ve Rus. 
yanın ilk plllnını hatırlat· 
mıstır. Bu plAn gereğince 
Sovyetler Birliği bütün si
liıhlı kuvvetler "e silahların 
ilçte bir nisbette azaltılma
sını ve atom sl!Ahlarının 
derhal yasak edilmesini is
temektedir. 
Avuı.turya hakkında verilen 

nota 
Vaşington 12 CA.P.) 

Birleşik Amerika Dısişleri 
Bakanı Dean Acheson, A
merika, İngiltere ve Fran
sanın, Moskovaya diln, A
\Usturya meselesine dair ye. 
ni notalar -;erdiklerini a· 
tıklamıştır. Batılı notalar
da, Sovyeller Birliğine, u
zun zamandır sürüncemede 
kalan A\•usturya sulh mua. 
hedcsi müzakerelerine de
vam edip etmemek tasııvvu
rıında olduğu ikinci defa O· 

!arak sorulmuştur. 
Acheson, yeni notada l\los 

kovaya, şimdiye kadar her 
hangi bir cevap alınmadı~ı· 
nın hatırlatıldığını söylP· 
mlştir. So\'Yet hükumeti, 2 
aralık 1943 tarihli Moskova 
beyannamesini imzalamak 
la A\-usturyanın yeniden 
müstakil ve eğemcn bir de7 
Jet olarak kurulmasını taah· 
hüt etmiçti. 

Tito, Gökay' a 
Ziyafet verdi 
Lonrlra, 12 (A.P.) - Halen 

Yugoslavyada bulunan htanbul 
Voli ve Belediye reisi Dr. Fah
rettin Kerim Gökayla e~inin ~e
refine bugün öğleyin Mareşal Ti
to tarafından Slovcnyada Brdo
da bir ziyafet verildiği Yugo~Iav 
Tanjuk ajansı tarafından bildiril
miştir. Öğle yemeğinde Tilrklye
nin Belgrat büyük elçisi Kemal 
Köprülü de hazır bulunmuştur. 

Kral Hüseyin 
klitüklennın ~cnilenmcsi maksa. '8a51 1. dile> 
di) le bUtUn ) urtta nüfus yazımı ktinete davet etmiş ve kendite
l apılacnk ve her vatandaşa yeni rine çay ikram etmiştir. Sabık 
hüviyet cüzdanları \'erilecektir. kral ·hu benim icin mukadder
Habcr •·erildlğlne göre, önilmUz. dlo demekle iktifa etmis \'e Am· 
deki aylarda tecrUhe yazımları man radyosunun yayınladığı 
yapılacaktı:-. Bu nilfus yannıı ile resmi tebliği dinledikten sonra 
medt'ni kanun dışında e\'lenme. namaz kılmış ve uzun uzun 
lerle meyd<?na gelmiş nüfusun Kur'an okumustur. 
tesbitl mümkün olacaktır. Her Diğer taraftan öğrenildiğine 
yıl nüfusumuzun 400 bin arttığı göre yeni Ürdün kralı HUseyin 
da nazara alınarak Türki:ıc nü· \•e ailesi g,Jecek pazar gtinil 
fıısunun 21 milyonu geçeceği buradan Ammana hareket ed• 
tahmin edilmektedir. ccklerdir. Maliye Baklnı 

Ankara 
·İstanbul Emniyet l\tüdilr 

IUJ!Une ait bir arabanın. ı)ıf· 
tehavuz.Iarda lkn .. e eden re 
fıkanızın em"t'lrle ç'.>luı; C'I 
cuğunuzu p!Ajı tasıdıRı •r.ı;:;•t 
ed imiştir. 

• Biz. onun için blrlcşmcl~ 

1 

\'r~'ndr r .. •ıı f\rvlf're Sa,·cılık t .. lık k.ıta başbınış bn· 

De\rlmi <lc~tekllyen Tilrk V3 - --" -- ----·-- ----------------------.,:._ __ 

tanda•ları, hiç ~flphe~iı, bil 1 HOŞ MEMQ · Bir salakla evlendim J 

Derhal Halil ÖzyörOk "' 
temasa geçerek, böyle bir va 
ılye ~ kıı şısında ne yapm:rn•J. 
icap ettiğini ögrcnme.,ı.:ı ri 
t'a ederiz! 

Bedii Faik 
Hlml~'. 
Muhalef!t yıllarında, oto 

mrıbll ultanatı etrafında ctl:· 
tii!iniz nutukların sııretlerinl. 
D. P. İstanbul m11lch• -kllı 
Senihl YilrUte.nden tedarıl: 
etmeniz mümkilndUr. YüıüııU 
ıe renk gelmesini arzuladığı· 
nıı takdirde, bunları okum:ı 

tün gılç-Hiklcrı vcncrck bir _________ ,.....,..,.-____ ·-------...... -----~ ---------------
kudrctt!'ıl:r Fak~t partileri 0.VİVYAN/Nt:N ıy/ AtlRMAt'INA . 
mlı rı ıısınfüıkı çirkin çeJdşın•' KOCAS/ OE.VMf,, GH M"AZZ;l.ff, llAR,ı. 
Ier p!!lıt:ka ~a.,~iycllcrlni hı ME.~f/T .t-4,()/IVtfM lı'((,l.AIJG' 611: 
rer bire• öldürerek l::ıd:ır s d .s._e-N.~/ '!/:!,,~S~·· ,,...,.,k,,..,.,, 
detlldır. Bı~ırı~'irid önderi~ ~ .. -.,.,, ".,., .. 
rlmlz olnıaısıı, tehlike ı:tinün 4 '-U.• .'I 
de ne yapı!'ıllirlı bir? Her p:> fl1"""'._ 
Iitikıcımıı. karşılıklı dedikn 
dıınıın bel!rtti#i !?.bi ise, yıır 
dumuzda ynbazdaıı b~şka do~ 
ru ve tıomiı ıırl.1m kalm•\•cır 
demektir! Biz, yliı yıllar bo 
Hınca ne oldu~unıı çôk ıvı 
hildifimlı yohazın ynlunıı mıı 
hazırlıyoruz' Derlenmek \" 
düslinmek zamanı ~elmh<'" 
Devrime karşı. )'Urda karsı 
soruır.lu oldu~umuru h:ııırıcı 
malıyız artık.• 
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Alom bombası korkulacak 
bir silah değildir 

Yucca Flats'ta yapllan son atom tecrübesinde bulunan 
bir müşahid i n anlattıklan 

V A T ' .\ N 

Yazan : TUNÇ YALMAN 
i nalinden sonra 

Yıizba~ı Taffc dı) or ki: • \ 
tom bombası infilak e+ ıği 

zaman )edi kilometre mf?l"lte 
de idim. Bomba paUadık!:ın 
biraz sonra tehlikeli lnfi.liık 
bölgesinde dolaştım. Artı't a
tom bombasından korkm•Jyo 
rum.• 

kıntı hala bitmıs de ıldl Deh· 
şet \Crtci oyun de\ am c1•yor· 
du. 

\ 

ı:;şıl ... İlk, 'e bir çoklarına\ na. ı .'.\fil attan e\ \el 458 yılı~da Atina ı 
zarında en büyük, tiyatro ~airi festivaline bununla !~tırak et. 
,.e trajedi yazarı. .. Bu&üne kadar mi~. O tarihteıı 2410 ).ıl sonra, 
eserlerinin ancak bir teki Tür- Atinadan aelen san·atkarlar, bu 
kiyede oynanmı'itı: ~ProJMte hafta içinde Ore:..tci_a. nırt. ıl.k 
Zincirde.t, Onu da pek az kisi iki trajedisini ~.?hrımızde tmn ... ıl 
görmüştü. Şehir Tiyatrosu bun· edecekler. 

P ·· k h .. k.. lerind" Harbiye Nazırı Fevzi . ~~a muta~e e u um koıf 
harice çıkılmamasını, ıtılaf heyetı mensuplarına .

11
., 

gayet nazikône harekette asla eksiklik gösteri 

Halbuki bu yt'nl müthis si
ı.·ı imdı~ e kadar mılyonı · 
insanın korkulu rüya ı olm::~ 
tu. Şa)et bomba, tccriib~oe 
t.ımr bulunıın \ml!rikıılı n ii. 
şahit ~ Uzba~ı Taffc'nip : nlat
tığı "'ihl korkulacak bir "ilah 
deltıl c. onun imali i~ln bu 
gune kadar harcanan ı•ıJz
zam emek \'C paraya hcbrı ol 
muoıı na1.arilc bakmak .fız•m. 
Sımdi \merikalı y!izba ı un 
mfı ahedelcrini kcndisinde'l 
dınlı~C?lim: 

Gune trn daha parlak 
Ateş kiıre i 

B ize bomba)ı atacak olan u 
cağın havada son dev:-;nt 

yaptığını söyledikleri zaman 
tayyarenin gölgesinin da'tlar 
Uzerinden geçtiğini gördak. 
Bu ırada şu emir geldi· 

•Generalin emrHe he• ceo; 
) erinde oturacak, inCi:ak ma
halline sırtını çe\'irecek! • A· 
caba neden sırtımızı çev '" 
cektık? Yok :ı ) aralanmalı: ih· 
timali mi vardı" .. 

,Belki de gözlerimiz ko,. O· 
Jablllrdi!. Hayır, sebep bu'll.tr 
değildi. Vakıa bir atom '>tını 
bası ilk patladığı anda dağı':ın • 
ua gOne.şln saçtığı şualarclan .· r~\·ada'da l apılan ı;on alom ın· 

binlerce defa daha çok goz ka- fılakı tccrube inde mu~alılllcr 
maştırıcı idi. Fakat infilak ye infilakı 7 kilometreden eyret· 
rinden yedi mil mesafede blt tilrr. lle~ ınıfa men~up alJOO 
lundıığumuza göre bunun :;öz a~krr, rnutrlıa ı 'e !ilim trl· 
lizerinde de\ amlı zararl:ırı o- kikltrde hultınılular. Re lnıdr. 
lntnazdı. Q anda gozlerimlz 0 İnfilak tnCrkPZİllC 7 ~İfOmctı•e 
dl!reee kama acaktı ki ü?~ri- nıc5aft>ıle lıulunan ikı ;' ı..c-rl 
mizde şaşkınlık uyan.lıraPak gıiı U) oruı 
mliessir bir hadisenin geri h 
lan kı nıını göremiyece1<' ik. 
O i !ikamete doj?ru arka'TI zı 
dönerek bıılıınduını muz \ <' e 
çöltlio hcklemhe ba lııclık. 

lnfilükn b0rkııc d3kikıı k:>'
mı tı. Son dakikalar uz:ıd ,ç:ı 
mm ordu. Sııbr•mız tiilten'll· · 
ti. Kim e ıı~zmı ııçmıvor. cıı 
dere grlecck ol:ın hiidise.,in 
he~ ec:ınını 'a ıvordıık. Batıla 
rı~ız omuzları ü~tünden arkı 
'a bakmıyıı çalışırken dlğe. it'· 
rinin ihtarın:ı maruz kalıv'lr 
clu. O anda bomba patlıy.ıbi· 
lirdi. Bu korku il<! k:ısk:ltı kc-
ilmls \azi)ette yerimlzdPn kı 
mıldamıımayı tercih ed!yo:-· 
cluk. 

Romha uçaı.tan 
Ayrıldı 

Artık hoparlorler saniyeleri 
sa) mıl'a başlamı tı. ü;ıık 

tel izinden gelen berrak • H" 

ses bombanın uçaktan ayrıldı
ğım bildirdi. 

Bu haberle birlikte bü:an 
ad!!lelerimiz "'erilmi ti. 

İ te o fında beklenilen M 
dise, muthı~ simsek ;akm1sı 
gibi bir ı:ey oldu. Bembey::z 
bir ı .. ık, gôz.lenmizin içini ka· 
vuracak kadar kun etli bir zi
ya. birden parlayıp söndü. Sır 
tımız. çevrili olduğu hııl:le san 
ki "Özümüzün onüne korku:l(! 
bir yıldırım diişmüştü. 
Şimdi hoparlör, sert bir ses

le .geriye dön!• emrini ve~di. 
5000 asker o istikamet.:! dön· 
duğumüz zaman müthiş olr ~ 
caklık hi ettik. Hararet :> d"· 
rece) e çıkmı tı ki s:ın!d hu ... 
numuzun dibinde bir yfürsıık 
fırın kapağı açılmış gıbl Jd;. 
Colun ii tlinlİ kaplıyan '!Ök yit 
zündc fideta at<! ten bir tap 
duru~ ordu .• tom bomblsı ·n 
filAk ettikten sonra hnv d1 a· 
te)ten bir kiıre meydana eı.>l· 
mi ti. Ona uzun mfıddet b:ık· 
mak imkansızdı. lüthi' göz 
kamastınyordu. Birkaç sani) e 
itinde gordüklerimiz bızl nay 
retten hayrete duslirmilştü, 

Bir defa bu ateşten :.üı·,.,dc 
çölden kalkan tonlarca tas kay 
naşıyordu. Kısa zamand3 ha· 
vaya 100 metre uzunluğu •cia 
bir toz bulutu yükseldi. '3u bu 
lut her istikamette kilome~te
lerce me afelere uzanıyordu. 
Bunun arka ından kirli gri 

Fakir Japon köylüleri 

kızlarını satıyorlar 

Tok~o. 12 (l':afen) - Japon. 
yanın fakır olan zıraat ın!!rkcz

Çe viren : 

. 
TOLUN ALPTEKiN 

•• 
renklt' bir dumJn lllunu te
şekkül ederek ı;ok ) lızune viık· 
sel mi~ e basladı. Şımdıye l:a· 
d:ır olup bıtenleri h<'P "ÔZl<'rl 
mizle takip ettik. İnfü3kta ı 
mütevellıt ne bir ses 'e ne de 
onun tesirlerini duyduk. 

Toprak 
SallanıJor 

y akat bir ftn geldi ki ış bıın· 
başka bir mahiyet aldı. 

Artık simdi insan uzer-ndc 
şok yapan dalgaların tesiri :ıl· 
tında bulunuyorduk. B:ıstığı
mız toprak sar ılmıya, hıttl 
sallanmıya başlamıştı. Sall:ıntı 
yandan geliyordu. İki taraflı 
yalpalırarak yerimizde duıup 
kaldık. Sanki devamll bir yer 
sarsıntısına kendimizi l:9ı>tır· 
mış bekliyorduk. Öyle h!ss"dl
yorduk ki ayağa kalksa:C yere 
kapaklanacaklık. 

Nıhayet srs dalgaları yt'di 
millik mesarc~ı aşıp ;:cldi~i 
zaman b:ışlarımızm ınüthis taz 
yik teslrllc geriye doğru Hıl· 
diğini hissettik. Çok g"çm0 • 

den ömrum!izde işilmed!ğımiz 
korkunç bir infililk gfırU.ti1sJ 
duyduk. Bunun heml!n srd·n· 
dan diğer bir patlama işHt:k. 
Birbirini kovalıyan lnfil:l'· pa
tırtılannın aksi sedadan mı, 
yoksa ateş küre inde zincırle 
mc reaksiyonlardan mı Heri 
geldiğini anlıyam:ıdık. 

Gırtlaklarımız birdenbire tı· 
kanmıştı. Hançerelerimı::dl'n 
sadece hırıltılar gl!liyord•ı. Ko· 
nuşmanın lmkünı yoktıı. K:ıfa
mızdaki kelimeleri dertr.vip 
toplıyarak söz haline getir-•rııl
yorduk. Ancak m!inasını rnlı 
yamaclığımız sesler çık mıb li· 
yorduk. 

1lk olarak arkamdan bir •Ps 
duydum. Şişman bir onbaş-ı 
şöyle söylüyordu: 

- Nihayet bombanın :ı~ ldı· 
ğı menhus yeri keşfedebildim, 

Onbaşının bu sözü bizi kah· 
kaha ile g!ildürdü. Keyf•miz 
biraz gelir gıbl oldu amma. sı-

Smdırgı' da . 
iki kardesin 

' 
lerindc, yUz.lcrcC? Japon köyhisli- Tecavüzü 
nün kızlarını bl[ ila 10 sterlinı; 

arasında fiyatlara sal.makta ol- ll"'"'' !1ı.:tıat rlmlıdtn 

Korkunç manı;&ra 
Giizelle~iyor 

Fakat zamanın koı·ku du~ g•J· 
su yerini zevkli bit· rulıi 

halete bıraktı. Çünkü heı· ta· 
raf ~üzelle,mişti. Buradı • l'!U· 
zeı. kelimesini kull:ınmak bıl· 
has :ı onu öliim kalım heyec.ı· 
nı ıçinde bulunan bizlere ya
kı5tırmak ınübalfığ:ılı -:örill 
ıne in:.. Zira :ıtoın inf~'.ü:ı 

bu fındıın itibaren etrafı dıl· 
den güzelleştirınege ba~la ı.ı · 
tı. Ateş küresi sönerken bliyıik 
bir sütun adeta siyah bır bo
ru halinde göklere tırmanara'
) ükscliyordıı. I<'akat bıı Öj' lr. 
lıir t1rmanı5 idi ki fıkır fıkır 
kaynıyarak, ka) nama dan hu
sule gelen dumanlar biro rle 
rıle sarmaş dola5 olara'.{ tam 
bir girdap gibl havayı y:ırır.ak
ta idi. Büyük sütunun k.r:i 
gri renkteki gövdesi sıiratie 
ergu\'an kırmızısına dönmiyc 
başladı. Bundan sonra ntom 
bombasının aiam!!ti fari:tası o
lan muıızzam bir mantar •e-
5el•kül etti. 

Beynz bir başlığın iiı'ttiı0u 
bu mıınt:ırdan, kahve r~ngi, 
kan kınnızısı, turuncu, gı.11 
ııenbesi gibi tfülıi renkl.:r fı · 
kırı) ordu. Her rengin ) üz'! 
çıkmasile aşağıdan emılr:ıc.;i 
bir oluyor, beyaz dum:tn yı· 
gınlanna karışarak adeta ıcı:k 
kaynaşması halinde muhtP.se•n 
bir oyun meydana geliynrdu. 
Sütunun ucu birkaç dakık.ı i · 
çinde 10,000 metreye yük.el· 
di. Sonra muazzam taç gö·ıde· 
den koparak kendini :-ilzs:nra 
kaptırdı Ye Las Vegas ıst:ka· 
melinde kayboldu. 

Mount Charleston'dan 50 
mil uzakta hu bulutu scyredrn 
''C otomobille T.:ıs Vega:.':ı k:ı
dıır takip etmcğe karaı· vcre?n 
bır gazeteci ile daha tonra 
karşılaştığımız zaman ona ~ <!· 
tismek için 120 kllonıe rc::k 
siı,.atin kafi gelmediğim ö;;. 
rl!ndik. 

Enelcc bize bunun • \ ır1 
nli\esindeki tıpik bir ;ı.1· c:ı· 
lanma. dan ileri gcldı •ı • o) 

lenmişti. .T:pık hır ınrı .. ıK , 
Hiroşima ile Nagazakl'ye alı 
lan bombaların infiliıki! · mu
kayese eclilebılir. Bu bJn.b::
ların infılaktaıı sonra ho~ ~ıt
tığı enerji mikt:ın (20,noo> 
ton (T;-;T) ye tekabiil ··lnıı~:c. 
trdir. fitı miktar, en \ C b~Vıt 
!içer metre olan bir kılorıı~t· 
re uzunlugunda infilak n :ııt. 
desi y!!künuna muadil b:r e
nerji kaynağıdır. 

i nfilakın öldürücü 
Tesirleri 

I. nfılakın !iç türlii oldıiniclı t~ 
siri vardır: Birine.si b wı: 

infilakın husule getirdiJ!ı te· 
sır, ikincl51 infilakla ıneyrl:ına 
gelen hararet, üçün!!Ü ı ise 
6Uanın körletici tesiri. 

Sonuncu tesir bugün h:ılkın 
<'n b!iyük korkusunu teJ·:·ı et
mektedir. Halbuki Hirosi•n.ı'· 
da ölen 140.000 kişinin nııc~k 
yüzde 15 i şua tesirile !i!miıs· 
tür. 

Bir atom bombası havnıtı 
infilak ettikten bir saniye son 
ra ~ua, tesirinden yüzde eılisl 
ni kaybeder. Aradan 90 sınlvc 
seçince de ışınlar sah:ısıuıl:"ı 
tehlike tamamile zail olar. 

İnfilakın öldürlicü tcs!rlt'· 
rlnden diğer ikisine gelince, 
bunlardan patlama) ı m!ireakip 
husule gelen hararet, ~ualar:ı 
nauran ~ok daha tahrip ·r::i:e\ 
dir. Hirocima'da harar"t YÜ· 
zUnden vukua gelen ölü·n u•s 
beti ~ 60 ı bulmu tur. 

Buradaki fevkalade z1iıPI 
manzarayı seyredrrken atom 
enerjı.i :.omısyonunuıı K.:ı"a:ın 
do devriyelerinden bir lJl'Iİ· 
kopter; bizden hirkaç klhr.ıet 
re uzakta alçaktan uçarı!c fl':ı 
likeli böl~cdc dolaşıyor.tıı. s.·:ı 
dalgalarının tesiri zai l o;·ır.ca 
tekrar kamyonlarımıza •Jrı c!l!l-. 
Mümklin olan süratle teh\lkeli 
bölgeye varmak için olomobıl· 
lerimizi alabildiğine sOriiıor· 
duk. 

Cılüşalıidin anlattık!ar111ın 
ikinci kısmını yarın ncsredere. 
ğiz.) 

dan on yıl kadar evvel tanlıi ti- Bu ıece «.\g.am.emnonıı o~a
yatro matineleri tertipleyip ma·. nacak ... Bu t.raJ~d~~e. -~treus, aı
hum Selim Nüzhet Gerçek'in l'e lesinın lanetlı mazıı.ını oı::re~ce. 

jı örlüğü altında uPrometcıı yi giz... Sahne~e Ag~~~m,n~n ~n 
halka takdim etti~i zaman, ha· Tru\'a harbındcn donuş.unu ; l~· 
tırlıvorum salonda yirmi otuı !ikbali f:Ören Kassandra) ı . bera-
kisi 

0

ya \aı'.dı, ya yoktu... berinde "elirişini ve hr.r ikı:>i~i~1 * de A~ammenon'un karı~ı ı:'K_Jı. 
;\ı;ık Jla\a tiyatro u yaptık. temnestra ,.e A.?1c~z~_d.~s·'· ,\: ıgı~

Y:ıpt ık da ne oldu? İlk hamle ile tos !~rafından olduruluşunfı go
iki Sofokles trajedisi temsil edi- receğız. .. 
l!!lib!!ri, yani be~ yıldır, bu ti. K~to~uli _heyeti. yarın ~~am 
yatroda jlibilelerdt>n, buz revü· cHoıfom ~·ı takdım ~d~cek •. A· 
!erinden ve emsalinden başka ne radan yedı yıl .:rçmıştır ... Aga. 
gördük? Beledi)emiz.in Açık Ha- memn?n·.un kızı Jo.:lektr~'. b:ıba
' a Tiyatrosu var (yaz için). yaz ını.n ıntıkan~.ını alr~ıak ıçın k~r: 
kış aylık verdiği aktörleri \'ar deşı Oresteı- .ın eerı arln_ı()s~nı 
(o~nasmlar diye), orkestrası \'ar beklemektedır. Oreı.tes geW:, ~n· 
(çalsın diye), halkta da olmasına lika~ a.lınır, fa~at :•Eume:md~s_
nlaka var ama İstanbullulara !er ( ıntıkam perılerı) ana katılı
yazın her 'nedense tiyatro seyret- nin peşini bırakmazlar .. 
mek ıı:ısip olmuyor. •Oresteih trilojisinin üçüncü 

İki hafta kadar evvel Atina- trajedisi olan ((Eumeniclisu leri. 
daydım. Iü lık tiyatı-oların çoğu mi~afir heyet. ne )·azık ki temsil 

1 orada da kapalıydı. Fakat yine etmt'yecek. Bu liçüncü kı,ım da 
de ~·celi muhtelif heyet, kap:ılı temsil cdilmL olsayclı, tıvatl'o 
\'eya açık lokallerde faaliyetleri. meraklıları. Or!! tr.,'in tam-ıça 
ne devam etmekteydiler. Bir ba Ati na tnrafından kurtarılUıının 
kıma hunıı tabii k:ırsılamak Ja. hikayesinı ve I-:cil'in elin, cl'mi. 
zını. Hizde ti) alro haydi haydi yet, iyilik . kötülük mefhumları 
ıo.ı S!!nellk. Onlarda, o da E İl· hakkındaki fikirlerini ihtiva e· 
den cvvelıni sa) manıak şarliie elen sahneleri de ıörmü;ı ola-
2500 yıllık... caklardı. 

Atinalı sanatkarlar, kendi 
hemşerilerine, tiyatro se~Tettir. 
mekle )etinmeyip, bir yandan da 
başka memleketlere kültür elçi. 
liğine çık1yorlar. Katina Paıd· 
nou ile kocası :\finotis0 in bas· 
kanlığı altında Yunan Devlet Ti. 
yatro u halrn Amerikada bulu
nuyor. Yıınani tan·ın en kıymet· 
lı •ıın'atkıi11 J\lal'ika Kotopuli de 

1 
Dimitri :\liral \'e diğe ı· arkada~
ları ilt> birlikte aramıza mi~afir 
ııelcli, Onların sayt>~indr A~·ık 
l!a\ a Tiy:ıtro-u, ın~a edi!Mndc. 
ki mak atlara uygun b;r sanat 
gii teri ine nihayet ~ahne ola. 
cıık. 

* 

* fstanbulda Sofokles ve Öripi. 
des'in •Elektru ları amatör te
~ekkülleri tarafından bir tok dt 
fa . ııhneye konulmu~tur. 
Aynı mevzuu onlardan ene! 

anlatan Eşil'in uHoifori• si yarın 
akşam, «bu topraklarda» derıe 
yeyim, çünkii milattan evvel l>u 
c:.crl!!r Anadohıda oynanmıştı. 
fakat Türkiy!!dc, ilk dt>fa olarak 
teın~il edilecek. 
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ı iki taht sarsı ıyor 
Gerek Mısır' da, 

olması 
gerek iran'da 

ihtimali var 

. 
yenı hôdiseler 

mesım tebliğ ediyordu. 

Kahire ve Tahranda son haf· devamından başka bir ~!!Y de. bettirme bakımlarından bir ben 
talarda cereyan eden ha- ğildir. Ahmet Fuat l'eşit çağı- zerlik arzetmrkte ise de arala-

diseler bu memleketlerdeki na aelinceye kadar geçecek se· rında dyle bir fark göze ~·arp. 
neler zarfında bir rok hadbe· maktadır: Mısırda Kral Faruk tahtların sayılı iÜnlerini ya- ~ 
ler cereyan edebilir. tahttan uuıklaştırılmış olma ı şamakta olduklarına delilet el· 

mcktedir. Kan dökmeden Ka- ,.,ah ~lehmet Rıza Pehlevi bu- na rağmen buradaki hareketin 
hirede kilit noktaları tutan giin İranın ilk Cumhurba~kanı hedeJı doğrudan doğruya ha· 
bır Generalin verdifi kısa nıüd. olmağı kafa ına koymus olan nedan d!!ğildi \'eya şımdilik ele· 
detli ultimatom üzerine, Kral BaEbakan Musaddık'ın elinde ğıldir. Iltına mukabil Tahran-
.Faruk bu Genera lin di:-te et- e~ir bir vaziy!!tle bulunmakta- daki son karışıklıklar sıra ında 
tirdiği

0 

şartları kabul ederek dır. Sah, :'ıl usaddık'ın istifasını halk grnç Ş:ıhın kafa ını \ e re. 
. kabul ederek Başbakanlığa J'imln de!!İ nıe ini btedl. Kral tahtından feragat ettı. ~ 

CGavamus altanal) ı getirirkrn Faruk'ıın siirı>riz şeklindeki 611· 
İt-anda .'.\lu:.addık"a kar~ı za· aözü ya~lı ve çabucak bayılıve· kutu gibi yakın veya uwk bir 

yıf bir mukavemet iÖstermcge ren .Mu addık ile ipin uçlarını ~!!leceklt' Şaha ınuknclrleratıııın 
teşl!bbü:. eden Şah, ayaklandı· elinde tutmakta olan mütea"· tayin cdılme ine şahit olınak-
rılan sokak halkın ın ialeyanı sıp ve siyasi suikastlaı· müret- Jı~ımıı ihtimali de mevcut-
karşısında teı.limiyet gösterdi. tebi (Ayetullah Kaşfıni) nin tur. 
l\lusaddık'ın yeniden Başba- h 1 d ğ f k d dc-

azır a ı ı oyunun ar ·ın a Gerek Mısır Kralının "erek kanlığa , .e bir kaç t:ün evvel ğ'ld " ::\1 dd k Ka a • Şa e 

işgal etmesine muvafakat etme- ıı :n 1' Ba~~~ka~~ı~: g:ti;;ccğf İran Şahının bu akibrtlere du. 
diği ::\lilli Savunma Bakanlığına şah 1, mtlteassıp ayak takımını çar olıışlarında kendilerine de 
gelmesine razı oldu. harekete ı:etirerek yirmi dört suç hb e ı ayrılmak icap ct-

Bu hadıseleı· her iki hüküm· aat içinde devirmek veya öl- ıııektcdir. Kral Faruk'un kendi 
darın, sadece pre~tijilerl müt:ııs diırmek üzere tertibat almı~lar- sukutunu hazırlamak ıçln yaptı 
surette.sar:.ılmakla kalmayıp dı. ~ilekim Gavam Ba.,bnkan o. ğı harek!!tler bUtUn dlin)anın , 

Japonyada şiddetli bir bunlann istinat etmekte olduğu tunca okak halkı harekete mallımudur. lran Şahına gclın· 
zelzele oldu mlihimce mesnetlerden birini gecirildi. İlk karıcıklıklar e"· <'e: Şah C\!ıısaddık) ile <Ka· 

teşkil etıw•kte olan ordu Üle· nasında vüzlercc in:.aııın ölml!· ~ani l nin ötedl!ııberi hazırla • 
Tok~ o. l2 (,\ A.) - Si moloğ- r 'ldeki nüfuzlarının da sıiıra si ve va;alanma ı üLerine daha makta oldukları :crtiplt're kar-

ların şiddetli dıyc ta\ if ettik- indiğini gö:.teriyor. Cazla ·kan dökülm!!:.i sorumlu. "ı harckrt~iı kalmış 'c nıenıle· 
l<!ri oir zelzele bugün Tokyoyu Ra larında General .'.\l uham. tuğunu t:özc alamıyan Şah tes· keti kurtarmak i~in tahtın rl· 
saat 1 d!! sarsmı~tır. mecl Necibin bulunmakta ol<lu· limiyet gösterdi den iİtınesini ele ı:Ulc alarak 

Zararlar hakkında henüz h!!r- ğu g!!nç subaylardan mürek· $ah, Musaddı k'ın Ba~:ı.ı· mücadeleve atılmaktan çekin. 
hangi bir malümat nlınamanııs- kC'p bir grup yüksek idare ma· kanlıkla beraber l\Iilli Sa mistir. B~ me~ruti hiıklimclar· 
tır. kanılarında ve orduda esaslı \'Unma Bakanlıfını is:aı et !ıklar yerine halkın refahını 
Avusturya Ticaret Bakanı bir temizlik yaptıktan sonra me ine muvafakat gösteı·· dü~ünecek temiz, terakkiperver 

dukları öğrenilmiştir. İşgal ma- Balıke ir 12 - Sındır"ının E· 

:\ lısır Kralı Faruk'u tahtından mekle Musaddık'ın İran demokratik Cumhuri)et rejim 
TL:rkiyeye geliyor ,.e memleketinden uıaklaştırd ı . ordusuna hlkim olma~ına mü- leri geleceğine inanılsa tek bir 

\'iyana, 12 <A.A.) - Avustur- Kral Faruk'un yerine altı ay. masat e tmekte ve kendi,;inı fert biri sosyal vicdandan kıs-
ya Ticaret Bakanı Bocek Grels- lık oğlu Ahmet Fuat ; <"çmek- can dü~manı olan l\fu~addıl;'ın men mahrum. di~eri kenıil za. 
au, Türkiye Tıcarct B..,konının ıe \'e Krallık vazifeleri bir ni· eline bırakmış oluyordu. af ve kararst7.lığı ile kendi a· 

da\eli uzerine. Avu tııryanın ilk vabet mecfoi ta•afından ; örül- Her iki memleketteki olay. kibetini hazırlamış olan bu iki 

kamları tarafından hükumet me- sende:-e köyünden 17 ya•l .. rınd:ı 
murlarıyle birlikte yapılan bil- Elif isminde hır kız l\tustafa Sa 
tün t:a:,Tetlere rağmen, feodal hin ile kardccf Mehmet tarafın 
de\irden kalma bu tıdeti koküıı- dan c'l kolu ba lanarak \e ağ 
dtn kazımak mumkun olmamış- zına bez tıkanmak suretile zorla 
tır. Aksine olarak kız satı!<lan- kacırılmı tır. Kızt'ağıza zorla t~ 

nın co almakla olduğu t:oruI- lca\'Uzde bulunan iki kardeş )a 
ınil~tur. kalana·,,:.,, te\ kıf e'.lılm ştir. 

defa temsıl edileecili İzmir rua- ~ekte i>e de bu ,·aıi~et kral lı il l:ır. hanedanlara prt tij ve or- hükümdar için tec lir gol) ac 
rının 20 ağu to taki açılış torc· J •• m•ı•ir-ce.~.r..•i.n.in-•<;•a•de•c•e-~.·c.k.!e•'l-•el•u-1.ı?•l'ı•·i • .,•" ı-.k .. ·i·n•i•ır•ııiılıl•ıı•rı.nı. ,;;k,:a~v--~1."r~ı.".n.·•-..... .. ' .• "". ".;.k.• ı;;.r;... ___ • ___ , _____________ _, ___ ~ cınd~ hı.ur buluna.:aktır. • • 
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raporun esaslar1 
'tt •ır !darı <nası 1. elde) legelerden teşkil edilecek bir 
t idare rııe ~ekanizmada sevk komisyon tarafından yapılacnk· 
~1a tek vkıınde vaıife gören tır. Kanunt terfi süresini dol. 
'illll nık ve ·1 • .. aı ed ı mı hizmetlerle durruş, iyi sicil almış memur· 
t kam en memurların yanın· !ar bır Ust dereceye yine bu ko· 
~ korıı~ Hzı, bakım muhafaza mis) on karanyle terfi ettirllebi· 
'ıt~l eda nevinden' vaıifclerlc leceklerdir. 
it lherık~? b~emurlar için bare· Kadrosın.luk yüzünden terfi e. 
~ P arı i~d 1r ~ekilde hizmet demiyen memurlar kademe terfi 

il ı.~da as. olunacaktır. Bun. !erinden faydalanmıya devam e
~ idari st ed~lcbılme i için mev deceklerdir. Ancak yeni girdik· 
"t eşkılat ·· d · ı ı i d d b"d tı tl!şıtıi h' t:oz en geçır • er erf!ce e ı a) et maaşını 

bana ızmet \'e unvanlar değil, fakat eski derecede kad· 
.\'. na~kıı tcsbıt olunacaktır. rosuıluk yüzünden kaç kademe 

to !ataktı ttıemurlar staja tabi beklemişlerse yeni derecede o 
1 Jnda ~· Mafevk amir, staj kadmcnin maaşını alacaklardır. 
t ;ıı bildir eınur hakkında kana- Rapora göre, yeni barem meri. 
1~ktır. f~cek \'e bu terfie esas yete girince maaslar arasında i· 
tty, terf· e{ .dereceden ilst de· kilik yaratan munzam ücretler 

it llıııaıc ı Cın staj görmek, si. ortadan kaldırılacak, ek görev
~\ l~ı »e~~rt olacaktır. İdari lcr ise en kısa zamanda sıfıra in· 
ı: tatuıac ı baştan revizyona dirilectktir. Yeni rejimde randı. 
~llda ha~~· .muhtelif daireler manlı, ba~arılı ve dUrilst çalı3. 
tı Q bır Şck·;kı ihtiyaçlara uy. mnlarıyle dairelerindeki işlerin 

Ilı a~ktır ı de memur tevzii bil) ük bir sür'atle ikmaline yar-
-.aş d • dımı dClkunanlar:ı, şahsi buluşla. 
a erereleri, kaittme rı neticesi zamand:ın ve emekten 

~iliııku farkları tasarruf imkanını sa:Iayanlara, 

Çanakkalede yapılan törende eski kahramanlar 

Çaııakkale'de yapılan 

törenden safhalar ~ ı hr mer'i mevzuatta te· işletme masraflarının dilşilrillme 
ftr 1 dere a\rrı~ınak maksadıyle sini temin edenlere faıla mesai 
tıı tce Ola cekerı eskisi gibi 14 ve teşvık ikramiyesi \'erilecek. 
~ ~<teceı:a bırakılmıstır. Yal· tir. 
tr?' '~.ıo~ 4 gru?a ayrılmıştır. Bugünkü memurların yeni Fransız temsi lcisi Pervaille, bugün eski hasımlar büyük bir 
~1>uııu, 80 ·~90 lıra maııslar A barrme lntıbakları 

~:~~: 254-0.'
035~03;0 ::;:1

1
:: ~,de~:c~~~:düen ~~~~:~an m~:!e~~~ dünya idea li uğ ru na birbirlerine el vermişlerdir, dedi 

ıı; di J) ı: '20 ve 15 lira maaş. l:ır, yeni barem rejiminin kabu· Anadolu Aıan., 
~ rupunu teşkil edecek. lü halinde aynı dereceye ithal Çanakkale 12 - Çanakkale 

t-, r dere olunac:ıklardır. Ancak yeni reji. şehiİlerinin harp yerlerini 1.iya· 
ttı ı.:. lfcr~ede .ıo .kademe mev. min talbikına geçildiği tarihte ret eden heyet Eceabat iskele· 
~tı:-lııiıı llıeb angı bır maaş dere- mesela 10 uncu dereceden maıış sinne kolordu komutanı, \'ali ve 
L vlıires de ınaaşını alan me- alan memurlardan bir kısını bu Eceabat tugay komutanı ile baş 
~ ~tdıtde :~de başarı gösterdi. dereceye yeni eetmlş, bir kısmı lorında bando bulunan askeri 
•e ~alt old uzum1u vasıf ve şart bir seneyi. diğer bir kısmı iki kıta tarafından muhteşem bir 
~ derııe Uğu takdirde her se- seneyi doldurmamış \'e b:ızıları törenle karşılanmıştır. 

1 BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Sehitlerin 
~ 

Aleminden hiJber 
maşı ı. elde) 

temsil eden sehit allelerl de ay. 
ni metanete, ayni ruha sahip gö. 
rünii)·orlardı. 

11 ağustosta Gelibolu yarımada-
sında yalnız bir aile toplantısı 

cereyan etmedi, birbiriyle burıı
lnrda mertçe dÖ\ fi en, bugiin de 
ayni dı'h'ayı müdafaa heitdb le 
ayni saflarda tekrar buluşmu 
olan eski muharipler, karşı kar
şıya geldiler, birbirlerinin kah
ramanlığını n fcdakArh~ını SC\ e 
seve övdüler. 

Bunlan dinlerken şunu düşün 
düm: •Yarabbi, gaflllr.rln, cahil
lerin siyasi hntalannı hazan ne 
kadar çok kanla \'e acı ile öde
mek lazım geliyor? Kırım mu
luırcbesindc J\loskof emperyaliz
mine karşı beraberc·e dÖ\Ü en 
milletlerin \'azifesl, ayni tehlike
ye karşı bcnıbcr kalmaktı. J~m
peQ alizm garietil le \'C bir mira
sı taksim hırsıyle, l\Ioskoflukla 
işbirliğine giri en bazı garp clip
lomatlan, Gclibonun Türklerle 
Kınm harbindeki tabii muttc
fikleri arasında bir harp ;>erine 
çevrilme ine sebep oldular. Bu
rada Amirleri tarafından dö~ü le 
~azifelendirilenler; aldıktan çe
tin askeri emirleri, canla, b:ı la 
yerine getirdiler. rakat iki ta
raftan birdüziye ölüm yağması
na rağmen, birbirlerine karşı blr 
tiirlü diişmanlık hissi duyamadı· 
lar. Kısa mesafeli siperlerde lırr 
an ölümle kucak kucağa ya ayan, 
r.n scv~ili arkadaşının kendi "İİ· 
zü öniinde ha~ka hlr Alrmc göç
Hiğiine şahit olan askerler, bir
birlerine husumet hl sinin kur
banı haline düşmediler. Tarihin 
en insanca, en mertçe diivü ü, lş
M! bu topraklarda olılu. ~eticcdc g 13 fark.la terfii alacaktır. Ka· da 3 seneye yaklaşmış olacaklar. Heyet Uyeleri hazırlanan vım

~ 1 de 6 1~ 14 üncU derecede dır. Yeni rejimde o derecenin talııra binmeden önce muhtelif 
1 ~l 9 d~ 

1 
de 7. 11 de 10, 10 bidayet maaşı bir seneyi doldu· milletlere mensup temsilciler 

l 
1 

ı,, 5 d 2• 8 de 15, 7 de 16, ranlara birinci kademe maaşı, iki ve bir şehit ecile kızı kıtayı td· 
t, ~'e 2 11 ~ 18, 4 de 20, 3 de seneyi dolduranlara ikinci kadc- tiş etmişlerdir. 

• Çanakkale harbi; J.\Joskofluğun 
c'"""' ..,..""~~"' muayyen bir §ek linin çökmesini', 

~ lira ~ derecelerde ise 25 me maaşı ve ilah .. \•erilecek \'e Bundan sonra hareket edilmiş 
llt 0 

arak tesbit edilmiş· bakıye kalan ay farkları ileriki ve Arıburnundaki Mehmet Ça· 
'ı '-liriYet kademe terfilerinde nazarı itiba. \'US anıtına varılmıştır. 

~( eıııur aıe alınma \'<" tPrfilPr re alınacaktır. Bu suretle intı. Kolordu komutanı İhsan E· 
t~ '. tııı 1~0ınası imtihanla ola. haktan millevcllit herhangi bir ric'in fevkalade güzel merasim 

«dı le ;nıar personel ser· haksızlığa meydan verilmiyecek- açış nutkunu mUteakip başta y akanlıklararası de· tir. Fahrettln Altay olmak üzere es-

eni haremde memurların elı"ne ki muharipler konu~tular. Bu 
arada Canakkale harbi sır:ısın· 

k k 1 da alay komutanı olan albay Şe· geçece mi tor ar fik Aker de ham bulunanların 

c:a~ 
tteıl '\'l'nl bart'm tablo· 

........._ •tındaki a) lık ita tu· 
.:.......... tan lJra 
ı 

1025 
825 
775 
675 
600 

~ 
a 
i 
s 
6 , 
8 525 
9 450 

10 375 
ıı 325 
12 27~ 
ıa 225 

2 çe>cuklu memur-
lara bugün ödenen Aradaki 
aylıkların ita ı aylık fark 

tutarlan 
I.ira I.ira 

779,20 245,80 
685,45 129,55 
596,70 178,30 
504,20 170,80 
446,!l5 153.05 
389,70 135,30 
332,45 lli,55 
294,95 80,0.~ 

256,50 68,50 
215,00 80,00 
195,75 29,25 

1 200 

~--l-l~_g __________ -..;~--------------
Mısı r' da 

175,00 . 2500 
155,00 20,00 
134.25 15.75 

~. 
toprak reformu 

\'l!t <Bası ı incide) 

" ~ 11•rtisı i i:'ı t ttesı bn n or.:anı cEl .Mıs 
~ !o a:ultıd 11&Un Mısır hüku· 
'1 ~:rai rtı.an incelenmekte o. 
~iltt lltı tas Ulkiyetlne dair ye
~ •Q~ 1 'Yerrn a.rısı hakkında şu 
,._ ~d~aııuıııııtır: 
~ d ıt tdil a toprak mUlklyc
:'t 

0 
~Utııd ecck ve her şahıs 

~a ~ıh:: !azıa araziye sa· 
~u~ buyukklır. Şahıslara ait 
l ~ •cıı1t araı.ı parçalarına 

• f ao yJe .bu toprak sııhlp. 
~ aı11 1 d \adeli ve yüzde 

ı u-, f°ıy8~\l~t bonoları \'eri· 
· aııar1 lrın 1937 • 39 top 
· llıı lıb~as ittihaz edile· 

a. a 30 Yıl~ a~aziyi edinenler 
q1/iır1 h a odcyecek ve kıı 
~ hapıs arcket edenlt'r 5 

a:ıter ktir. Cezasına çarptırı-
~lllıt latarta 

~ııv l!ıı.n san .Mısır İçişleri 
'- ._,t~r llab~sUr dairesi eski 

'a.b•b. lia&bıp bugün verdiği 
t.:~ ~ 1'tıa1 r •kan Ali Mahirin 
~- bir 11ıYetı:a her ttirlU san· 
·.,1 'llUtıı rıni JAğveden as. 
•, ir. •nıe yayınladığını 

lııı 
lo.. servet· h 
;"'tı ltıaın ı akkındı 
'lift, 12 nıat 

ııııu (AP) - Memleke· 
'lııd,~•ttıkg~zet~lennden •El 

11 il •Yrıı" lskcnderiye ıı. 
lt~a b nıasıyJe umemle· 

Ilı Yaznı lr devrenin• ka· 
tı..a.ı;~ra l.ııd ıs \ e Kral Faruk 
~.~'Ilı kaa şu hndiselcrln 
~ ıı llııılıy~dctnııştir: 
>t ~ lltııiri 1 ~ı. 1''aruk'YJ' yat. 
~ ~ lir tın ı mily~n 200 
~tt •. ~~ •ıı ~~ı~::cıni~tir • .&lali. 

,'"'ttııı l mu Zaafaran sa· 
~ ,~ \'e b Yon Mısır lirası 

S ~d~llir, 1 •ırayı krala he· 
ttı vaeı 1 1 
~ tr ve ç n ınemlekettekl 
1~>ıııP\J 1 hendlkılar kendi· 

•1 ~ bıra~11 edfyeler sunmak 
~~tleri rrıı~Jardır Faruk 

tııı Ctb~onradan. satmış 
( b llııı su"' kovmuştur. 

•haaı11111 bra ke~imindc. 
sarayı etrafına 

muazzam bir duvar çevirmek i
çin 195 bina yıktırılıp yer açıl
mış, bu binaların istımlAki için 
maliye 360 bin Mısır lirası öde
miştir. Kral, saltanatı boyunca, 
herhangi bir gelir vı.>rgisi öde· 
mdl reddetmiş, geniş çiftlikle. 
rinden elde etli~! \'e ihraç ettir· 
aiği pamuk üzerinden herhangi 
bir rilsum vermemiştir. Malika
nelerinde haftanın her ıünU ve 
günde 12 saat çalıştırdığı işçile. 
rine 12 kurus gilndelik verilir. 
dl. 

•El Mısrb şunları ilave etmiş· 
lir: cFaruk'un Mısırdaki emlA
kinden ~ ılda 2 milyon Mısır ıı. 
rası geliri vardı. 

Amerikan bankalarındaki mev 
dualı 10 mih·on doları a m:ıkta. 
dır. lsviçre, İtalya ve İngiliz ban· 
knlarındaki me\•duatı ise bundan 
çok daha fazlıdır . .,, 

)<'esin kaldıt'ılm:ısı istendi 
Kahire, 12 (A.A.) - Nııtional 

Sporting Club bugün, Mısırın 
milli serpuşu olan fesin kaldırıl· 
masını istemistir. 

National Sporting Club'iln bu 
talebi ~u esaslara dayanmakta· 
dır: 

l - Fesin kullanılışı zor ve 
fa)dasıulır. 

2 - Fes başı muhafaza etme
mektedir. 

3 - Fes, .Mısıra Türklerdt'n 
grlmiş olınası dolayı ıyle milli 
bir mahiyet ta ımamaktadır. 

Bilindiği gibi Mısır ordusu 
mensuplarının fes giymeleri Fi· 
listin harbi sıralarında kaldırıl· 
mıştı. 

Fili tin harbi sırasında, frsin, 
!atla giirüniir bir lıeQ_ef teşkil et
mesinden ı;ikfıvet olunmuştu_. _ 

Adliyede bir kavga 
Dün Adliye koridorlarında bir 

kavga olmu~tur. Asliye 6 ncı ce· 
ıa mahkemesinde duru~maları 
vapılan Cemal isminde biri ile 
dAvacı tarafı teşkil eden, Nurlye, 
lsmet, Se\•ket ve 1smet Ovar ka\'· 
ı:ıya tutu~muslardır. Etraftan 
yetisenler tarafından ayrılan kav 
qııcılar hakkında tahkikatı baJ
lanmı&tır. 

üzerinde çok derin heyecanlar 
varatan bir konuşma y:ıptı. Hele 
kendisinin şimdi bembeyaz ol· 
muş saçlarile çavuşlarının Ye 
arkadaşlarının gelip göz ya~ları 
içinde boynuna sarılmal:ırı baş 
lı ba$ına bir heyecan ve tarih 
tablosu oldu. 

Çanakkalcde Kllitbahlr: önünde, Türk, tngillz ve lfransız muha 
ripleri deniıe çelenk auyorlar 

İngiliz muharipleri adına bu 
törende konuşmağa davet edi· 
len Mr. Witelli duy,ı:!uğıı mem 
nunluğu belirtti ve beraberinde 
getirdiği celengin bütUn dllnya. 
dııkl İngiliz ~ehillerine ihda e· 
dilen çiçeklerden tertip edildi· 
ğini söyledi. 

lerile muharebe safhaları kur- akıtmadıklarını söyliyecekler 
may subaylar tarafından izah o· dir.• 
lundu. Bu arada Fransız ı.m- Heyet son olarak Scddülbahir 
silcisi '?ervaille şunları sciylcdi: deki harplerin mihrakını teşkil 

1 Buı::ün eski hasımlar l;Uyük eden Alçıtepeye gitti. Daha son 
bir dünya ideali uğrunda bir· ra denize çelenk atıldı ,.8 Ge· 
birlerine el vermislerdir. Simdi 

Bu törenden sonra kafile ha· 
linde Anafartalara gidildi ve 
htırııda diismanın ihraç hareket 

daha ulvi ve çetin bir davada neral Hakkı Güvendik fevkala· 
yol ve fikir hirll~i yapıyoruz. Bu ie bir konuşma yaptı. 
ıığurda ölenler bu gece ,$ehrAyln Heyet buradan Geliboluya git 
yapa~aklardır ve boş yere kan mektedir. 

• yem Ortadoğu Komufanhğı • • 
ıçm 

temaslar yapılıyor 
<Başı 1. elde) ~örilnrQekten her zaman çekin· 

kında tebliğ yayınlamamıştır. miştir. Çiçeklinin meydana gc 
Suriyede mer'iyette olan basın tirdi~! aşırı milliyetçi rejim Su 
sansürü yUzUnden Suriye gaze. rlyede Amerikıın ticari ve si· 
leleri de bu mevıua temas ede· yası menfaatlerini zor bir du· 
memişlerdir. rııma sokmuştur. Amerikan bör· 

Suriye ile Irak arasında bir dilncii Nokta Programı idareci· 
yakınlaşma olacajı hakkında ıs· leri bütün Arap devletleri ara 
rarla dolaşan rivayetleri bu top· ı;ında Suriyenln bilhassa en faz· 
lantı takip etmiştir. la mli$kii1At çıkaran bir memle· 

Irakın durumu ket olduğunu kabul etmişlerdir. 
Buradaki siyasi çevrelerde J. 

rak hükfınıetinin albay Çiçekli· Biitun bunlara ral!men bazı 
nin askeri rejimini tanıyacağı tesirler albay Çiçeklinin bir 
llmldl kuvvetlenmektedir. Bilin- bölge savunma paktı fikrini de~ 
dl~i gibi 1950 aralık avındaki teklerllğlnl göstermektedir. Al· 
nskert hükômet darbesinden son bay Çiçekli ile işbirliği yapmış 
ra Şıımdaki Irak dostu hlikii· olan son sivil babşakan Hasan 
met ıs ba~ından uzaklaşmak El Hakim Orta Doğu Komutan· 
mecburiyetinde kalmıştı. lığı fikrini en hararetle destek· 

Irak ile Suriye arasında her. !iyen Arap liderlerinden biri 
hangi bir yoklasma olmadıkça idi. Mısır bu teklifleri reddet· 
Arap de\·letlerlnin bir anlaşma· tikten sonra bile Hakim bu pl1i· 
ya yanaşmalarına lmkAıı yoktu. nı desteklemeye devam etmistir. 
Nitekim Arap BirliiU toplantı· Çiçekli rejiminin kuvvetli blr 
lan da bu iki memleket arasın· ordu tarafından desteklenmesine 
daki anlasmazlıklar sebebile te· ihtiyaç vardır. Güneyde İsrail 
hir edilmekte idi. Suriye ile I· tarafından tehdit edilen Çiçekli 
rıık arasında varılacak herhan· bir taraftan memleket dahilin· 
"i bir anlaşma bir bölge savun· deki azınlıkların muhtemel teh· 
ma paktına giden yolu açacak likelerine karşı koyabilmek için 
en iyi lmkAn olacaJ..iır. çok kuvvetli olmasi şarttır. 

Nuri El .. <;ait uzun zamandan· Kendi kurduğu rejimin muh 
beri kuvvetli bir Batı dostu ola· taç olduğu kuneti elrle edebil· 
rak kendini tanıtmıştır. Geçen mesl için Albay Çiçekli yardım 
ekim ayında Mısır Ortado~u ko lhtlyacındııdır. 
mutanlıl!ı teklifini reddettiği 
zaman Nuri Salt bir Arap dev· Sıırlyeyc askeri malzeme ek· 
ll'tleri savunma komutanlığı teş seriyet itibariyle Jo'ransa tara· 
kilini ve bunun Batı devletleri Cından satılmakta idi. Ancak bu 
tarafından askeri ve iktisadi ba· malzeme i~iy~cı karşılayacak 
kımlardan desteklenmesini ileri miktar ve evsafta deltildir. Bir 
sUrmUştil. Irakta Nuri Saldln Orta Dogu komutanlığı proje~i 
•Teşrii Birlik Pa!:tisi• nin gele· Surlyeye iktisadi ve askeri ba· 
cek seçimleri kazanacağı zanne. kımlardan nıüsbet yardım temin 
dilmektedlr. Ral!dat gazeteleri edecek \'eçhe arzederse Albay 
geçen harta yayınladıkları moka Çiçekli, büyiik bir ihtimalle, 
lelerde Nuri Saidin tekrar Bas· bö)•le bir projeyi kabul ede 
bakan olduğu takdirde inglllzle· cektir. 
re Ortadoğu savunması hakkın Albay Çiçeklinin Nuri Sait ile 
da görUsmelerde bulunmayı ıtörüşmeyi kabul etmesi bile 
vaad ettiğini yazmışlardır. Batıya yaklaşmak arıusunda ol· 

Surlyenin durum11 duğunu gösteren bjr lsarettir. 
Ortadoğu Savunma komutan· Bu sebepledir ki LUbnanda ·ya 

lığı hakkında albay Çiçeklı'nln oılan glıli toplantı Arap devlet· 
takınmış olduğu tavır Nuri Sal· leri arasında işbirliğine doğnı 
dinkine nazaran daha müphem· büyük ve mlıhim bir adım teş
dir. Çiçekli fazla Batı taraftarı kil edebilir. 

Hacca gidecek ere 
Pasaport veriliyor 

<Başı 1. cide> 
Ha('llann dö\ iz 
nıuamelcleri 

Ankara, 12 (A.A.) - 4/8/1952 
tarih ve 3/15304 sayılı nakanlar 
Kurulu kararile Hacca gidccekle 
re tahsis edilmesi kararlaştırılan 
dö\'iıler 'l'Urkiye Cumhuriyeti Zı 
raat Bankasınca aşa~ıda gösteri. 
len ~ekilde satılacaktır. 

1 - Hacca gidecekler Suudi 
Arabistan hükfımetinin vizesini 
havi pa aporllarile Ziraat Ban· 
kası Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Mersin subelt'rine müracaat ede
rek yüz İngiliz lirasını geçme. 
mek (lzcre ihtiyaçları kadar ster
lin satın alabileceklerdir. 

2 - Ziraat Bankası saltığı n· 
g[l(z liralarına ıılt ha\'nle çek \'e 
ya efektifleri ya bizzat teslim e 
decek veya harı namzetlerine 
gerekli in,ı:ıliz liralarının veril. 
mesi için l\lcrkez Bankası veya 
muL-:bık kalaca~ı di~er Bankala 
ra hitaben birer vesika verecek· 
tir. 

Bu bankalar Ziraat Bankasının 
veslkaı.ı mukabilinde ayrıca bir 
bedel tahsil elmcksl:ıin hacılara 
vesikada yımlı miktarda İngiliz 
lirasının ödenmesini temin ede· 
ceklerdir. 

. 
ikinci süvari 
Tümenir.in tatbikafl 

< Baıı 1 inciıle > 
ikinci süvari tümeninin topçu. 
istihkfım, muhabere birlikleriyle 
süvari alayları oyalama mukave
meti yapmışlardır. Btltiln birlik 
lerin uçülarla berııber yaptıklıı 
rı lşbirllCI ve kuvvetli ates saye. 
sinde dU5man olduğu yerde ça· 
kılmış, mukavrmetı kırılmıs. nl 
hayet ş:eri çekılmeğe mecbur c· 
dllnıistlr. 

Süvari tümeninin bu hareketı 
mUkcmmel olarak vasıflandırıl. 
mıs, takdirle karşılanmı~tır. 

kızıl damgalı bir şeklin doğma
sını ''e bir mfiddet geçtikten son
ra bütün hür insanlığın, kızıl 
damgalılara karşı, Kırım harbi
nin yüksek ruhunu tazelemesine 
\'C bir tek cephe haline gelme!ii
ne ilk lıareket noktasını te~kil 
elti. 

Gelecek sene bugiin Avustral
yalılar, Kanadalılar, Yeni Zeland 
lılar. tngili7l<"r, Fran ular yiiı· 
ilik kafileler halinde hep birden 
geliholuya gelince, dünün ha
sımlan \'e but:iinün le y::nnın 
müttefikleri arasındaki mii lt'· 
rck merasim, yf!ni bir tarihi an
layı ın doğmasına )Ol nçacaktır . 
Bunun me,-ıuu da; Tiirklcrln Ça
nakknledeki wferleriyle, ;>alnız 
kendi \arlıklarını değil, ezeli 
l\Jo kof tehdidine karşı lılitün 
medeni fılemin varlıl;ını koruma
ğa hizmet ettikleridir. 

Gelibolu yarımada~ında fngl
litlerin, Avustralyohların, Yeni 
Zelandlıların, Fransızların: hu 
racl:t ran \'eren \':ıtandaşlarına 1e 
tanıta fıbiıleler cliktiklerinl gör· 
dük. Onlar, kendi nskerlr.rine 
karsı hu kııılirbilirll~i, bu nlAka· 
yı gösterirkf!n, bizim e erlerini 
ortaya koyduğumuz alakasızlık 
karşısınıla kalbim parfalandı. 
niririk tesrlllm, lınta •ı tamir 
itin esaslı lıir te~eblıii e nih3\'et 
geçilmiş olma ıdır. Rtı me\"lUlln 
üzerinde yarın duracağım. 

Faknt dikeeejtlmiz fıbldeler, 
nlhayt't şehitlerimiz için dr.IUl, 
kendimiz içindir. Şehitlerin biz
den a ıl beklcdlklt'ri nr.lenlir, 
onlara borçlanmn: nasıl ödenir? 
Şehit ruhlarının her tar:ıfta UtU'J· 
tuğu mübar"rk topraklarda l:aıl
lerln rehherlljfüle bu suale re
'arı ,·erebilmrk ırın ilhamlar 
toplnılım. Bunlara en sadl' ve 
arık bir ifade ~ekli \'erebilmek 
için her gayreti sarfedect'ğim. 

Ahmet Emin YALMAN 

. 
iki faen kaza ın a 
15 kişi yar 1 

i 

(Raşı 1 inddr.) 

ağır, on kişi de hafif surette y;ı. 
ralanmıştır. Yaralıların bir kıs
mı Osmaniye hastanı.>~ine ve rll 
~erleri de bn~ka yerlere naklo
lunmuşlardır. 

İkinci kaza ise bu sııbah Du
rak istasyonunda olmuştur. Saat 
sekizde ~ehrlmizdcn Ankaraya 
hareket eden motıirlU trenin 5arj 
dinamosu Durakla Bucak lı:tas
yonlıırı arasında yanmış, hu tırı
uı ~·üziinden rampayı çıkamayan 
makinist mot6rlil treni. hiraz ev 
\•el ayrıldığı lsta~yona doj!nı ı:ıc 

riye ~ötürmel!e haşlamı tır. 1\10 
törlü trl'n lsta!övona girerkCJl en· 
kaz kaldırmakla mt' gul olan bir 
lokomotifle karşıla mış, fakat 
mesafo az olduJhınden çarpışma
nın önüne ı::eçilememiştlr. Çar
oışın:ıdan bir dakika evvel ma 
kinist IIavri ile muııvlnl İsmail 
kendilerini trenden nttıklıırı ki., 
hir faciarlan kurtıılm11slArdır. Bıı 
kazada De\'let Demirvollıırı per. 
sonellnrlen iki kl~I ağır. sekiz: ki 
51 de hııfif surette varalanmış 
!ardır Yolculara bir şey olma 
mıştır. 

Kaza yerine yardım ekiplerı 
gönderilmiş. yaralılar hııstıınPle 
re naklolunmu~lardır Sari dlna 
mosu cle~l$1irilen motörlO tren 
bir miiddet sonıa yoluna devam 
etmietir. 
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Atletizm ajanı dün bir basın 
topla fısı ya tı 

N. Tekil, Helsinki olimpiyatlarmda alınan 
neticeler memnuniyet vericidir, diyor 

İ tanbul bölgesi Atletizm Aja. le bulunmuş ve demiştir ki: 
nı Nt'riman Tt'kil, dün saat 18.30 c- Olimpiyat oyunlarına işti. 
da bolse binasında hır basın top rak eıkn dev atletlerin derecele· 
lantısı tertip ederek, gazctec.ile· ri ~anında hiz.mkiler ancak ım· 
re, son Helsinki Olimpiyat oyun kini rını denevebılirlerdı. Bunu 
tarı 'esil esile atletlcrimiıin bu· li.} akatle ) aptıklarına kaniim. Bu 
gün içinde bulundukları durum rad:ı F n pua11 usulüne göre, bu 
hakkında izahat vermiştir. atletlerin derecelerine göre puan 

Neriman Trkil, Olimpiyat de- \'ermek suretile bir tasnif yap. 
receleriyle bizim aUetlerimlıin tım. Cahit Önt'l 3000 deki d<"re 
yaptıkları derecelpri mukayese C"esiyle 1061, O man 5000 dekl 
ederek aradaki muazzam !arkın derecesiyle 1001, Turhan Göker 
sebeplerini tahlil etmiş; memıe. 1500 deki derecesiyle 893. Ekrem 
keUmizde atletin ,·ar olduğunu Kaçar ylnr nynı mesafedeki de
!akat bir atlelızm anlayışının rı.>cesivlc 878, Kemal Horulu 400 
maalesef iktisap edilmemiş b~- deki derrc·e~ivle 821, Do~an A· 
lunduğunu; hakem. malzeme, bıl b 703 E • D ·b k .. 65 
gi ve topyekün tc<killıt klfayet- car ay • mın O) a 1 

• 

cizliğinin bugiinkü durumu ihdas Erdal .Dc.rkav 764, Akın Altıok 
etmiş olduğunu sözlerine ilAvc 731 • Nurı Turan ~72 puvan al. 
etmi tir. ı mış oldular. Atletızmle uğraşan 

Bütün bunlara rağmen 3000 hır ~000 puvanı doldur~anın ne 
engellideki 9.04.4 lük derecesiv mfihım iş olduğunu bılecekler· 
le Cahit Önelin 10. culuk ve 51 dlr.ıı 
bin metredeki 14.36.2 llk dere· Neriman Tekll, bundan sonra, 
ccsi~le Osman Coşgülün elde et· 23 Ağustosta şı.>hrimizde yapıla· 
lıği 15. ciliğin küçümsenmemesi c:ık Türk • Japon atletizm müsa
llizım geldiğini söyleyen N. Te- bakılarını temas etmiş \'e geJen 
kil: .Atletizmde daha iyi derece- misafir atletler hakkında maltl
lt're ulaşabılmP-miz için yukarıda mat vermiştir. Japonlar 30 ki~!· 
saydığı noksanların izalcsindcn lik bir kafile halinde 21 A~us· ba.<ka bol yabancı temas yapıl-
ması \'c kU\'\'Clli rakiplerin seçil tosfa sehrimi:ı:e gelecekler \'e an. 
mesi lilzumuna da aynca işaret cok bir müsabaka yapacaklardır. 

Futbol 
Federasyonunun 
Yeni kararlan 

Sr:abit Seren'in oğlu 
Turgay için 
F.ndişesi 

Ankara, 12 <Telefonla) - Diln Galatasaray ve Milll takımın 
toplanan futbol federasyonu, İs 1 kalecisi Turgayın babası Sah!t 
lıınbul profesyonel Hıfi hakkında Sevki Sereneen bir mektup a} 
asağıdakl Kararlan almıstır : dık. Bu mektupta oğlunun Bre· 

ı - İstanbul profesyonel bl· zilyaya gideceğine UzUlerek c;li· 
rinci kümenin 10 klübe çıkarıl yor ki: 
ma~ı hakkında menuu incelene· •- Bnzı gazetelerin. bllhassıı 
ıck aşağıdaki sebeplerden öllirli •7.afer• gazetesinin spor 5;yfası 
gecen sene olrlu~u gibi 8 klOp sütunları arasında Galatasaray 
olarak bırııkılmasına karar \'e. futbol takımı kalecisi oğlum 
rilmiştir. Turga~ 'ın, Brczih a futbol takı-

A - Yakın bir istikbalde, ikin mı tarafından dl\ et edildiğin
ci bir profesyonel lig'in kurul- den, Turgay'ın da bu da\eti ka
masına imklin vermek, bul etti lndı.>n, mukavelename 

B - Memleket futbolünlin şartlanna gore Brezilyalıların 
inki afını sağlıyan yabancı te· ı transfrr kar ılı ı olarak \erece
maslara fırsat \'C zaman vermek. ği 100.000 liranın ~O 000 lirasını 

C - Mevcut sahalardan klüp. mensup bulunduğu Galatasaray 
!erin istifadesini sağlamak, 1 klubUniin \'e 50 000 lirasını da 

D - Bugüne kadar tecrübe e· l Turgay'ın alacıığından ve kendi
dilmiş olan 8 klüplük birinci I sine ayrıca 1.500 lira aylık \'e· 
ıtUmclcrjn standart durumunu 1 rileceğinden, nvnl ıamanda yük
muhafaza etmek, 1 sek tııhsillnl de yapabilece_lUn-

2 - Profesyonellik talimatının 1 den bahseden ~azıiarı kemalı te-
14 Uncü ve 16 ıncı mUcabaka 1 essiirle okudum. . 
talimatının 14 UncU maddeleri 1 Her şeyden evvel takdırk&rh
ahklimı, gcizönünde tutularak. rına aı:ze.dt'~lm ki, karakterin
me,·cut profesyonel birinci küme den, mıllı dt vgularından 'lıe ter
sonuncusu ile karışık ikinci kü· hlyeslnden her sur('tle emin hu
mc şampiyonu yer değlstlrecek· ı lundu~um oğlum Turgay'ın, ha
lcrdir. Bu yer de_ğiştirmc isi 1052 yatında tek Se\'dlği \'e saydı~ı 
eylUI başına kadar, ikinci küme babasının muvafakatini almadan 
~ampiyonu (Grup birincileri A- bö) le herhangi bir angajmana 
dalet ve Beyo:ıuspor arasında girebileC<' ini asla zannctmlyo
yapılacak ikı karşılaşma ile) fs- rum. Bunun boyle olduğuna bu
tanbul bölgesince birinci kUme. eline kadar kendisinden hu hu
ye alınacak ve federasyona bil· susta hiç bir soruya muhatap ol-
dlrileccktir. mamakla kaniim. 

1952 - 1953 futbol mllsabaka· Yalnız, gerek aile muhitinden 
larına bu suretle ~irilecektlr. \'e gerek on yıl leyli olarak fey. 

3 - Profesyonel takımları (Ka zini almış ve yctişmi~ bulundu
rışık kiimelerde) ikinci veya U ihı Galatasaray lisesi muhitin
çüncfl kümelerde oynıyan klllp· rfon, S:l)'ln hocalarından alını~ 
ler, ikinc:I profesyonel lig kuru. olduğu üstün vatani \'I! milli ruh 
tuncaya kadar amatör takım tan ve ahlaki tr.rbiyP.sinden is
kurmak mecburiyetinden muaf tlkbnlde halen bir f!ll ·e otmıyan 
tutular.aklardır. futbol takımı kaleciliğinden da

4 - Profcsyonrl takımları bl· 
rlnci kümede oynıyan klliplerln 
bu sene kuracakları amatör ta· 
kımlnrdan mUtcşekkll, bu klUp 
lerin amatörlilk vasıfları kavbol 
mıımış oldu undan birinci kllme 
nıımına olacak 'e t<'rfi. tertip is 
.ı:öre böl enın salAhlyetli heyet 
lı.>ri tarafından tanzim edilecek· 
tir. 

5 - tstanbıılun diğer küme 
taksimatı ile saha isleri İstanbul 
B. T. Bölge Ba:kanlığının fo 
dcrasyona göndereceği rapora 
giire, salflhiyetli komitelerce dil
"'enlenet'ck ve federasyona blldi
rilecrktir. 

Dün yapılan tenis 

maçları 
DOn DaJ!cılık klübilnrle yapı 

lan tenis maçları çok hevecanlı 
gecmi~tlr. 

Tek erkekte: 
A. hrnnoviç 
A. r.iireni 6 - 2, 6 - O 
Y. Daş 
H. Reharı 6 - 2, 6 • O 
N. Giirrn 
E. J<:rolıı 7 - 5, 5 - 7, 6 - 3 

vcnmi !erdir. 
Tek kadında: 
F'. Lteıner 
R. Erko~lunu 6 - 3. 6 - 2 
V. Behar 
R. J\lnı 6 - 2, 6 - 2 

venmlşlerdlr. 
Cift rrkPkte· 
A. Mııranm;iç. F. Erdem cifti 
A. Gören, Y. Alp çiftini 6 -3, 

il - 2, 
('. Emec. D Poı·c"m,v cifti 
A. At:ı.mer. 1. Öngut çiftini 

fi 1. 1 - 6, 6 • 4. 
S. Sporel, R. Ayton çifll 

ha şUmullU vatanı \e ml!U hlr
meUerln kendisini hPkledıı!i oC
lum Turcay'ın, milli gururunu 
''C şerefini ci ıtne1•erek, vatanını 
\'<'levkl muvakkaten olsun terke
drrek, bir sirk havvanı gibi ken
disini bir ecnebi futbol takımm:ı 
satmak derekesine dU ebllecel!i
ne; men~up bulundul!u Gıılata-
aray klilbilniln de. temin edece· 

l!I menfaat mukabilinde transfe· 
rlne muvafakat edrbilereğine, ac:
la ihtimal veremiyorum. 

Oğlum Turgay'ı ve Galatasa
ray klübünii böyle bir küçüklU
fe diişmekten kat'iyyen tenzih 
etmek isterim.• 

A11ka~ada sıcaktan .. 
Olen oldu 

<Baıtı 1. rMe) 
lar olmuş ve •enimahallede 
HattPt Bunık l~minde ~işmancı 
bir arhm ölmilstlir 

• J\lck ikada sıcaklardan 
30 kisi üldü 

Mexlco Cltv, 12 (A P.) ... M..ıc
sikıı - Biı lt'&ik Amerika hududu 
fizerinde bulunan Me:-:lcııli höl-

1 c:esinde \'Uku bııl'Jn bir sıcak rlal. 
11~sı ııı>tlrcı;l son beş gün içinde 
21 i roruk olmak Uzere 30 kişi 
'lmUctiir 

B·ı hökcde hararet 117 Fah
renheit dereceye yUkcelmı$tir. 

N Dray, H. Beh:\r ~iftlni 6 - 4, 
3 - 6. G - 4, 

E. Erol, Y Das çifti 
Z. Bedlhal ır, E. Sebrr çiftiJU 

1 - 1, 7 - 5 )enmiılerdir. 



8 Çcırııu~ırın yıkanma 

muddc ıırı i tayın eden 
OTOMATİK ZAMAN 
AYARI 

8 Harıkulôde ÇAMAŞIR 

SIKMA TERTİBAT! 

8 He r parçan ı n ayrı aırı 

yıkanmasını temın eden 
HUSUSi MEKA NiZMA 

8 Fazla çomo~ır kaymağa 
elverı~lı BUYUK HAZNE 

e İKİ SENE GARANTi 

• 
G c n c rol Elctırit ÇABUK 

pre n s ıbıne dnyonon çamotı r mak in e • 

l e rımızi b ı not gelıp görunut. 

• 
GENERAL'J ELECTRIC 

ÇAMAŞ I R MAKİNELERİ 
her parça çama şırı teker teker yıkanmış g ib i temizle r 

KOÇ TiCARET T. A. Ş. (Beyoğlu Şubesı) 
Turlıiye Umum Mümeuili : Beyoğlu, istiklal Caddesi 347, lelf. : 45207 

D ü n , Ticaret borsasında 

muamele gören 

madd eler 

n ün Tıcarct llorsasında mua
n1cle gorcn bazı gıda maddeleri
n in f1) atları şo) ledır: 

Tombul fasul;,a 56 5, yeşil mcr 
cımek 52, kırmızı ıç mercimek' 
53 5 :ı enı m hsul tombul iç fın
dık 200 - 203, 72 kıloluk 65 - 75 
randımanlı unun çm alı 3250 
79 - 81 randımanlı 3G10 - 3700, 
razm 1 (k,lo u) l!i, kepek 13 5, 
be~ .ıt tam !<. lı p ~ nır (tcn~e
sı) 31 - 32 !ıra, ~ağlı 2i.5 - 29, 
~arım ~a lı 22 - 2i; k:ışar pcv
nırı ()a,i!lı Anadolu) kılosu 260 
kuru : Ek tr:ı ek trıı zeytın~ a.,ı 
222 5 - 240, ekstra 221 - 225 ku
ruş, l rfa ı cnmı . sadcya~) 680, 
S \erek 630 - 640, Di) ar bakır 
595, Aıdahan 425 kuruş. 

Zahir Sencer dün 

toprağa v e r ild i 

BORSA 
İsi. Rol"!;asııı ı n 

1 S trl n 
ıo ı Fran'1z f anın 
ı ') l'rans ı frurı 

ı O J, r t 44. O 44 O 

100 İnıtre !raııın G~ 03 M,O'l 

100 Fi r n 73 63 40 73 61! 40 

S 1'&1 • F .. na.rum 1 

S T"&S Erzurum : 7 
llll ı De :ro u l 

J U D~ r:roln II 
ıou Dt no'ıı ııı 

:ı.ı il l l ıdafu t 
M ili )1 lafaa 11 

560 5 60 

1 16 1 75 

:ı co 
:ı r.o 
~2 70 

22,40 

:2.00 

!." 40 

"" .... ·- .. 

BULMACA 

'vidan sa a. 1 - Jlrht ırn'arın tıı 

a .J karlını - - ... . 3 - T rlıı tuhaf 

JıUar :rapan kımıe. 4 - Deın r:rol. 

• - B ıı.ı.· O)UU kifıdı; ~uı. 6 - nur: 
':iefıT tld. 7 - nır bu<dln marıfell. 

8 - D in:ranın •n T ıl<ıel; daih l 
iukarıdan .A'aıiı>a. 1 - }:•1' h · 1 

dıularınıız n ıvkA1''a r >d kltrl e•rl•r· 

den bıri 2 - n • .ı. adı 3 - (la 

la aıı :rapı an b r ot ı. nanın bır kıımı 

4 - At do arın laıı b rl. :; - D• k. 

a - Ta ı b r 11 adde. 7 - I.l>ık. 8 -

Drııarrı l • ı. 

DÜ:'\KÜ nUI.:'\1 \ C \;'\ I~ il\ u J 

Tırnak Cilôsı'nın 
~usledili ~ih irli eller, dıiny.ilyı 

kucaklıyor. 

ViZ - ZAN - DE 
Tırnak Cilası kalite bakımı ıda n 
f!mııalinin en miık('mrneli, :-.on 
moda r enk çe~id i i le her L"'' 1.e 
en uyıunu, zarif i~r.si ile dün 

1aca beıenilrn "e aranılan 
bir Ciladır. 

Der Deutsche Generalkonsul und 

Frau von Kamphoevener bitten 

DIE DEUTSCHEN iN ISTANBUL 
:ıum Empfang des 

Deutschen Botschafters und Frau Haas 

im Yildi:ı Park, Cadir Köıkü, 

am 1 S. August von 18 bis 20 Uhr • 

SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE MÜJDE 

G 
Yük. ek Kaliteli 

OLD 
Mamuta tını 

Cikolata 

EN 

Kakao ve 

Şekerlemelerini 

Daima taıe olarak yeni açılacak olan Beyoğlu 

satıı yerimizde bulacaksınız. 

Ye} oğlu - Yen iı;arsı 24 ( P taıı ınerikan Uçak acenleııi yanında1 

lzmir Baymd1rhk Komisyonundan 
İzmir Liman Bölge lüdürlilgü binaıu 3 Uncii kısım in a:ıt ı 

' c tesi atı i !eri 49943 lira ;; kuruş kc if bedeli iizel'lnden 30 7 
952 tar ih inden itibaı-en on beş glin müddetle kapalı z:ırf usulil 
ile ek~ilt meye l.:onmustur. . 

Eksiltme H~ ihalesi 19.8 952 ~alı günü saat 11 de 1 zmır Hayın. 
dırlık Mudürlüğünde toplanacak komi~yonumuzc:ı ıcı·a kılına
caktır. 

Geçicl teminatı 3746 liradır. 
Keşi f ve eksiltme evrakı İzmir Bayındırlık Mudiirliiğünde 

görii le bilir. 

Yar ıtav 4 il neli ceza jaı: eo;i 
b anı k1\ mellı hukuk-.ul rı· 
mızdan :\e~mctt n Zahir Scncer 
cnelkı un bır kalb krizi nN• 
ce ındr otomobıl içinde V=f.ıt 
clm tır. 8J ın kanununun çı 
ka ı ma ı ıra ında matbuat .n n 
sup'. ı na bu~ük bır ;,a'un'ı1' 
' e :ılak o,teren b ı kıyın"t ı 
hukukçumuzun cenazesi ıne,.a· 

104 ;o 
10 4 iO 

104 70 

ıo& ~o 

İstekli lerin bu işin teknik önemi nde bir iş i iyi bir surette 
ba~ardığını \'eya idare ve denetlediğini isbata yarnr belgeleriyle 
birlikte ihale gününden en aı •tatil günleri har iç• iıç gün öncP 
iı rakamına ba5vurarak bu işin ek~iıtmesine girebilmek için il 
belge komsiyonundan alacakları ycterl ık helı:elerinl, inşaat ,.e 
tesisatın devamı müddetince iş ba~ında bir mülıcndi!: bul undıı ra· 
cağını belirtir noterce duıenlenıııis taahhütname ini, teminatla· 
rını ve 1952 mali yılı Ticaret \eya Sanayi Odası belgelerini muh 
tevi kapalı zarflarını eks iltme saatinden en az h ır saa t e\ ,·eline 

Sodan Sa;,:a: ı - llen•1'•e. 2 - kadar komisyonumuz baskanlığına makbuz mukabilinde teslim 
ı; . a - .. 4 - Tu ıımba. ~ - F.· c~lemcleri ilan olunur. 

m!e kaldırılar k Merkez:!( •ııh 
k brı .ınına omıilmüct ır. ~le; 
hum:ı T nrıdan mağfıret, keder 
h aıle ıne ba ağlığı dilerız. 

Nizamlara aykırı 

hareket eden şoförler 

• r: Oha. G - lla; Fı1at. 7 - La Postada \'aki gecikmeler kabul edilmez. (11962) 

- A .ı: A k ~ll!!!!!!!!!!!l!f!!!!!l!H!!•lll!!!!IM'!m••Ml!!!!!l••••••l!l••nııı~ Yııkar dan A=afı1a: 1 - Mel @m l 
2 - t:unç. e - ~e e. " - 'Crla. 
5 - laa. 6 - l:•bbo1. 7 - Eıl; Aha· 

Önümüzdeki Cuma Gününden itibare n 

~ t'!o , s - tı; Atak 10 8 . 
ŞIMSEK MAGAZASINDA h.ra 1 l ll. ll dataa 21 00 

hra 71 I Der. r10.11 lV 10 l!!'i 

1kram> il 19 11 D. ioıı Y l 1110 

ııısı Tahv 1 

ıo•:ı Z rut B. Ill 

10:: :ıo 

100 50 

z raat B ıv 100 ıo 

.-. 4 .r. f' A i._Z_.1_.i_T_A_H_\:_' i'L'i':F.ii'" 
13 Al! u,los 1952 - <'ar :ımha 

Teşhir edildiğini ı::öreceğin iı A VfZELER. ~imdi) c kadar 
ıı ic GÖRÜL'.\lE'.\lİŞ pek m'.ıste na bir ;:ü7.elliktedirl.er. 
'.\lodelleri: RICHELLİEU. TRİA:-\0~. Sı\FO, WJ:\SOlt, 
ıtİ\'OLl, '.\L\RİA TETES.\ , CALIPSO ve sairedi r. 
Digcr ınııhleliC c:e ~itlerdekı lftmba l arıınız. de,ifüik dekorlu 

ANTALYA UM Mİ NAKLİY T T. . S. 

HiCAZ SEFERLERi 
DöRT MOTöRLü 

ALTMIS KiŞiLiK 

uc K A A 
HiÇ BiR YERDE AKTARMA YAPMADAN . 

ISTANBUL' dan doğru CiDDE 'ye 

SEFERLER 1 5 AGUSTOS' ta BASLIYOR 

Aynca s ÇUK Vapuru 
17 Ağustosta ISTANBULDAN hareket ederek dotru CIDDE' y • gidecek 

v e 200 kiıilik Kızılay Hastanesinin doktorları ile ekibini de berab•' 
götürecektir. 

VAKiT DAR, 
YERLER MAHDUD 

OLDUGU iÇiN DERHAL MÜRACAAT EDiLMESi MUHTEREM 

NAMZEDLERININ MENFAA TLERI iKTiZASIDIR. 

Pasaport, Vize 

i ŞLERi TARAFIMIZDAN TAKIB EDiLMEKTEDiR. 

M ür a c aa t Y eriı 

İstanbul Sirkecide ANTALYA UMUMi NAKLİYAT T.A.~· 
.\nadolunun her ~erinde , ube ' e accntal a rı: 

Tel::ral: A~'l'A~BAR • ""'o Tel: : ...... 

Geceleri kar ıla ma sırasında 
bazı oforleı ın, lambaların sön
durulme~i hakkında verilen em
re rıa)ft ctml'dı~i 'e bu sebep . 
ten k z, \ a cbcbi~ct \erdiği tes 
bıt cdıln ı tır. 

HlHl Tahv 
İST.\~BUL 

10 1 00 h Litüıı odalara u ygun ~ellrler. Fiya tlar reka bet ka bul '!~ iki aylık bir çocu ğa lıa 
mez derecerli r. Lamba \'e avize i h liracınm leminden evvel kacak dadı aranıyo r. 'l'e!P 

DA D 1 
Grce ('\ rLI erer ekipleri bil

ha :ı bu kontrollerle meşgul O· 

lac ki 'c ı nızami hareket 
rden oforlerC' 25 lira yıldınm 
ccz ı kcSt'ccklerdır 

A) ıca çen pa r gunü 'apı

lan c ru efcr kontrollerinde ıc;
ı., ıı olarak aı aba kullanan l4 
5ofor ;,;:ıkalanmı \'C bunların ch
Jı:ı cllerı ı pta l cdılmi tır. 

- DO K TO R \ 

Raif Ferit Bir 
\' crcm 'e Dahili Ha talık 

lıın L\J ıi teha sısı 

tuayenchane Beşiktaş 
fram,·ay Cnd. Emnıyet San 
dıgı ~anında No. ıı. Td: 
84395, Muayene 17.19 5 Ev 
\ ali Konağı Cad. No 33 
Başaran Ap Kat l felcfon· 
83684 "-·----

VAT AN 
lLı\N FhATLAltl 

Baslık maktu 25.-
2 ncı sayfa san tı mı 4,50 
8 Uncu • 4,-

., ... -

Bı\"' k HIS.St:U:: ıt l 
..\1 b lla ıc. 

la Da~kall .S. 

Yapı Kredi B. 
r;oo 

:ıı 00 
2· 00 

ıuoo 

82 00 

Al . r! 'ıl f' t A rı 
.. ı ı 000 tr. 

~07 Fr. 

st:ıusr::s· ı l"l\' AS AllA 
nöYtzu :ft 

b er n Londoo 

fil eri n efektif 

l.ooıar dtkt l 
Do'a ~ cek •r 
D 'ar~ \', 
1 ,., e }'r 

SARRAFl .Aft ll "\ 

il 00-11.10 

10 0-10 40 
4 -4 • ,_:; 

4.0-4 :ı 

' ~ . ' ı 
·•-1 o 

4 uncu • 
Han sa~fası 2,50 ı a rı, 8asurun ımelıyatso 

ll,ı:; llitfcn bir kere ma~az:ımızı zi)aret e tmeniz ta\SİYC olunur. Con 22615. Müracaat : S 
1 

(l' ) H uO Turk rr ,.. ~ Galata ş 1 M ş E K Mağazası kecl, Bü~ ilk postane kare. 

pr amı ,.
0 kapanq . 1 İ!!ll!!m!!lllllll!!llll~!ll!ll!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!l!!!!m!l!!!ll!!!l!!!!!l!l!!!!!!l•!ll!!!!l!l!!!ll .. !ll!ll!l .. i İ .. s.ı ... ~.ti•m•a•r .. \.'e•d•a•t •C•n•d11•111~6llll 

* 18 A 

kuır 01.ıı1an aıme S. •n :?0,1:; I:ad• 
70 raze ui 20 '10 K R e lılr lı•b•rlırl 

:ıo.:ı:; J:ad:ro T 1atrosn 2 ı .:ıı; İki il· 

te ını 'er 2. 00 Sarkı'ar O~"U)aD Salılı 

D or :2 :?O llu I< (l'ı) 2:l,u0 Su • · 

ıerltrı !!~ ', llab•rltr :ı: 00 Kaıııbl10 1 

1 il na pro. a 'ar Ti dana mJ t (l'I) 

• ı.:ıo ~ece konıert C l'L) 2~.oo Ka 

pan ı. 

ANKAHA 

7. o ıı 

ıel..e e Belim, lZ .,O .arJ,;ıJar Oall)'&n 

l.luıatrer İlkar ı .00 )1 S Ayarı Ti 

hah rl•r ı ı, M 11 ık ( l'I ) ı :ı,ııo lı.ı. 

Gaziantep Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanhğından 

Krşi( bec!elı 2184U.70 liı'a olan Stadyomun haıı ihata ıhı· 
, ıı r larının yükseltilmesi inşaatının 21 / R/ 9.32 giinii saat 11 de 
2-l90 sa) ılı ka ı ıuna göre kapalı ıarC usuli) le 'ila~· et makamında 
ih~ lesi ) apıl:ıcaktır. 

•Geçici teminatı 16:i8.70 liradır. 
Keşif e\Takı her ı:iin Beden Terbi~ c i Bölgesinde ve Ba· 

yındırlık Miidürlü~ünde görüJebiliar. (11986) 

llaf t aololar (Pi) ltı,:ıo Xı,)'Ün 11atl 

.o ıs Jtad7o ru• eıl 20.:ıo Xüm• ru 
tı 21 00 L'.onn~m• 2 1 .ıO l l urlk 21 15 

l:onu ma 21 30 ~arktlar Ol:u:ran • · 

mahal J rı:oktnn 2~ 00 Mııı k (Pil 
••l:i Lıı . ını&f (!') !:245,ll. s. 
Ayarı ,., babnl.r 23,00 l'rorram ,., 

kapanıı. 

iZii/il 

------

VATAN 
Sü hası 15 l.uru$lur 

A boae ıeraı:.ı 

nıı arlık 

Oo arbk 
Alb a1bk 
.... tık 

-------·ı 4.60 L.ıra 11 .ou t.ıu 
12.00 • 2 4 00 • 

22.60 • 4 S.OO • 

43.00 • u .oo • 
Olll.11.A T: 

6attı.aıl11 r hderll•• anak ,.. 1&. 

ula t uındııaıa. edll11ı1&lıa, tadı 

>lıuııııaa. lı&a lardu ., ... _.,,.ı U. 

•..ı edllaıea. 

ABO~t;Lt:Kİ:'<I 
DİXl.ATINE 

ti talıd irde 50 lıu ruıtulı po~ 

a pulu ciinderilmesl rica 
olunar. 

lmt11u tahlbl : SİNAN ~OKL.E • 

Neırtyıb fiilen idare eden 1 
'faD lılert Müdürü 
MELiH YE NER 

Ma hkeme. l~a. tapu, 
noter ıllinları sa n tıml 

~işantası - Rumeli Cali 
·evin Aparı. l'io & fel: 1 
tedavı sı 

2,50 1 iııiııııiiıı:t4·3·:~ ----··-· 

H 58 Aç 1 ı •• pro;;raın 16,00 Ea· 

rıaık eark ıtu ı s.ao Hatıl urkıltr 
(l'ı) 111,00 Su .serleri 16, 15 Beıttl.:lr 

ı mala rı ( l'l.) 16,ZO Ynrt turkiilerl 

17,00 Dftnı muıtl (Pi.) 17,':?0 Konn' 

nıa 17.llO O:rıın havaları 17,U Ynrt tiir 
tlıltrl 1 ,15 Ta n;olar CPJ) 18.30 e a r 

kılar Hl oo Haberlu ııı,ıs Geııc isti· 
da • ır ili 45 Otıtrada b·r ce • ( Pl. ) 

20 ı:; R•d> o ı::uttı•i ::o ııo enl•n ıır 

tııu rı ) 20,i .5 B zbıu :ıı SS •er

but ıut ::: 1,00 Sarı..ı ar :ı 1,30 l'J'Or · 

ra m u l.apan ı l
Adres ddiıtuınelı tstenildı 

·-------"' 
c \' A ı ,\ ~ ı Gaırtecllilı '" Mıtbı 

acılık T. A.. Ş. - lstanbuJ 
VATAN MATBAASI 

S:\OWCE~l BADANA 

rinden bil'ini kullanabilirsinı:. 

G. ve A. BAKER L TD. 
~O· 

!stanbul, Tahta kale, Prnvu ayans han Telefon: 2 

ASLAN ve ESKIHISAR , 

Müttehit Çimento ve Su l(i~ 
Fabrikaları Anonim Şirketirıdep~ı 

DARICA Fabrikarnızdan teslim edilmcl:le oıan sO ~' 
. •. aı.ıaştı 11 

Çimentoların teslım sıralarını 20 gun kadar Y 1' ıfl 1 

imkAnı hAsıl olmuştur. Bu imkandan CaydaJanıt'l~ııd't ıJ 
sayın müşterilerin 29 af•ı&tos 952 günü öğleye gı ıı• -;ı 
latada Şirket Merkezine m•ıracaalları lüzumu sıı) 110.-ıA 

Ü 1 • • f;kO I" 
olunur. Bundan serbest. kal:ıcak g n e~ ıç~n . btll 
kanlığı talimatı geregınne munzam sıparış ka 
b ılecektir. 
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a 

ikramiyeli Tasarruf Sistemi 

Gelecek Çekiliş : 25 Ağustos 

* VERASET ve iNTİKAL 

VERGILERı BANKACA ÖDC:NIR. 

Niksar • .Re;;adiye yolumla bti ıı:ıl du\atları i ıı ) :.ı~ı 

. 

~ &zeaa ad · 

Sam~un :.t:.ıdının önü te~,·ire edilir&.ca ------

'( a\\"'ut "e "at 

GOOD • YEAR IFabrikosının imôl ettiği Kamyon lôstiklerinin muhtelif fiyatlı 

sekiz modeli mevcuttur. En ucuz lôstik az kilometre yaptığı için çok 
daha pahalıya mal olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edllmiJtir.1 

Kamyon lôst iği alırken i1inize en uygun modeli intihap için tecrübeli 

mütehassıslarımızın fikrini alınız. GOOD-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 
palıalı olan ROAD LUG lastiklerini tecrübe ederseniz bunların !kilometre 

~esobiyle en ~cuz lôstik olduklarını siz de takdir edeceksiniz. 

DÜNYANIN HER BiR TARAFINDA 
GOOOYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 
MARKADAN FAZLA YÜK NAKLOLUN

DUÖU BiR HAKiKATTiR. 

Memleketin her bır tarafındokı ocente

lerımizden ROAO LUG veya diğer modet

llerde GOOD· YEAR lô ~tllderini oroyınıL 

\ 

• 

Samsunun başlıca mahsulü: TÜTÜN 
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Samsun İş Bankası Samsun Osmanlı \'e l\Ierk ez B:ınkal:ın 

sa,msunda bankacılık lıı's 'd " 
f 1

• 
1
. amsun an a a 1 ye 1 11 Val: Dr. Turgut Babaoğlu. Nazmi Vural. 

Vnli Muavini: Turgut Bey- Bölge Çnlışma Müdürü: Bur 

isinıler 

5:ımsun, banka bakımından 
çok zengin bir merkezdir. 

Cumhuriyet Merkez Bankası, 

Ank:ıra ile İstanbul haricindeki 
ilk üç şubesinden birini bura
da kurmuş olduğu gibi, Ziraat, 
Emliik ve Kredi, is, Yapı ve Kre 
eli, Osmanlı Bankaları da faali'l'l halindedir. SUmerhank \'C 
Akbank da Samsunda birer şu
lıc açmağa hazırlanıyorlar. 

Merkez Bankasının Samsunda 
Jd ;ıubesi zevk sahibi bir mima
ım elinden çıkmıştır. Bina; bol 
tıeyaz mermer \'e bol ışık için
de yilze gülüyor. Bilhassa iç ter 
tibatı ilmek sayılacak kadar gü 
reldir. Merkez Bankası, Türki
yede kredi müessesesini faali
yet halinde tutmak vc deYamlı 
~ekilde genişle~mek yolundaki 
rolünü Samsunda da tam olarak 
yerine getiriyor, muayyen hu
d utlar dahilinde bankaların re· 
eskont muamelesini mahalli o
larak derhal yapıyor. 
Z iraat .Bankası 

5:ıınsun Zira~t Bankası 1\fiidü-
rü Hefik Ozmen'den aldığı· 

mız malümata göre, Samsun Zi
raat Bankası, 1930 • 1951 sene-
8İntlc doğrudan doğruya 4 mil
yon 500.000, on 'kooperatif \'ası
tnsıyle 1.500.000 liralık zirai 
ikraz muamelesi yapmıs iken 
bu miktarlar 1051 • 1952 de yüz. 
de elli fnılasıylc 7.000.000 ve 
2.200.000 lir:ıya çıkmıştır. Mev
duatta da yüzde otuz derecesin-
d e artış \'ardır. Bankanın yal· 
nız merkez kaza He 87 köyünde 
m uamele yaptığını ve Samsun 
vil5yetinln diğer ilçelerinde 
ayn şube vcy.ı ajanslar bulun
duğunu unutmamak Hizımdır. 

Sıımsun merkez kazasında a. 
raıi dardır. Büyük arazi yok
t ur. Çiftçilerin yüzde doksanı 
tütüncüdür. Samsunun normal 
tütnn istihsali 3,5 ile 4.5 milyon 
ıırasında iken, gecen 'yıl 6.5 mı 
? milyon arasında kısmen kali
tesi düşlik tUlün yetiştirilmiş 
ve mahsul d<'tcrini bul:ımamıs
tır. nunn rağmen Ziraat Banka· 
.ı;ı yüzde 85 ila 00 nra~ında talı· 
Eıil!ıt yapmış, borcunu yenile
mek ıorunda kalanlar yilzde on 
na yüzde on b<'şi geçmemiştir. 

sağlamıştır. Harpte gelişme yeniden başla. go. hancltin Güngöroğlu. 
1951 yılınd:ı 56 evlilt 19 Ma- mıştır. Bugün ticari itibarı o- Emniyet Müdürü: M. Şebib İş Bulma ve Işçi Sigortaları 

yıs Yapı Kooperatifi namıyle !anlar, Samsun b:ınkal:ırında K~ramu!laoğlu. Miidürü: S:ıdık Aklürk. 
bir kooperatif kurulmuştur. kafi kredi bulabiliyorlar, cmııi· Ozel idare l\lildürü: Ziya Gclemcn De\•let Çi!tliği Mü 
Ilank:ının bfıyük yardımıyle yet telkin edenlerle geniş mua. Hasbal. dürü: Davut Gürsu. 
1952 yılı sonunda kooperatif bi- ınelelerc girişiliyor. Bayındırlık l\lüdürü: Cemil Karaköy llıırası Miidürü: Sa 
nal arı. da tam:ınııyle ikmal edil- l o:m dan sonra ufak tasnrruf Karaoğuz. it Afuş. 
miş bulunacaktır. mevduatı Samsunda d:ı :ırtma· Hukuk İşleri :'ılüdürü: Xc. . Kara~f'niz Dölgesi Deniz ve 

1952 yılı!ıda faaliyet sah:ısı ğa' başlamıstır. H:ılk, bankaya elim Akyıldırım. Liman lsleri lıllıdürü: Emrul-
dışına Samsun ve hintcrlaıı- emniyet duymağ:ı başlıımış, ta Nüfus Müdürü: Zb·a Sil· lnh Erkan. 
?ı genişlemiş, Ordu ili merkezi sarruf terbiyesi genişl<'ıniştir. er. Liman Müdürü: Saflcr Fc. 
ıle ilçeleri (Ünye \e Fatsa), Gi· Daha ziyade Ziraat Dankasının Veteriner Baş l\lüdürü: Ha- ran. 
resun ili merkezi ile ilcesi (Bu- lehine olmak üzere küylii mev- san Ali Türker. Liman Reisi: Hikmet Ergin. 
lancık), Trabzon, Rize ve A· dualı da artıyor. Milli Eğitim l\lüdürü: Ali Devlet De.ı:nir Yolları Gar 
masya .vil5yetleri çalışma sınır· Tütünde istihsalin foılalaşma Yankın. .. Seli: ~ahri Okc. 
Jan lç:ı.ne alınmıştır. Kısa bir sı, fakat kalitenin ihmale uğra- Dc!tardar: Hamdi Ozer. . Denızy.?lları Acentası: Tah-
zamanıl:ı bu vil5yet merkezleriy- ması Samsunun b:ışlıca derdi· Ziraat Müdürü: Naci Tuğ- sın Tezguner. 
le mülhakatında 400 e yakın va- dir. Kalite tiilünil, ancak küçük cuoğlu. Posta, Te'lgraf \'e Telefon 
tandasın kredi talebi is':ıf edil· aile muhitlerinde binbir itina Milli Emlak l\Iüdürü: Bas- Daşmlidüril: Muhtar Atabek. 
miş ve yeniden inşaat yapabil- ile elde ediliyor'. Geniş ölçüde ri Irk. Tekel Başmildüıil: Selahat-
ı:neleri temin edilmiştir. yapılan tütün ziraaliııde hem Varidat Müdüıil: Kemal A- tin Demircili. 
Is Bankası kalite düşüyor, hem istihs:ıl rıma Tütün :Fabrikası Müdürü: 
js Bankası kurulun~a, ilk şu· ma:;rafı artıyor. M~hasebe l\lüdürü· Hüsevin Hasan Çürüksu. 

bclcrinılen birini Samsunda Bu ~ene ekim miktarı azal· nıigin ' • T oprak Mahsulleri Ofisi Böl 
3"mıştır. Bu şubenin muame- mış \'e kaliteye daha fazla itina · . • . . . ge Miiıliirü: Cemal 
leleri, 192.5 ile 1930 ve 1931 edilmiştir. Yağmur yağm::ımak . .T~~raık _ve lskan lşlcrı Mil· Ticarçt \'e Sanayi Odası Baş 
buhran ve i(las seneleri arasın· şartiyle iyi istidatt:ı bir mahsul duru. S tkı ~~!. " " lranı: NurC'ıtin Cerit. 
da gittikçe genişlemiştir. 1929 • hckleniyor. Yağmur, yaprakla- MelcoroloJı !ıludurü: Suat J andarma Komutanı: Albay 
1931 dUnya buhranı Samsunu rın büyümı>.sine sebep olabile- Onat. Sıtkı Doğrul. 
çok sarsmıştır. Buna demiryo- ceği gibi, hastalıklar da yarata· Evkaf Müdürü: Tahsin E- Jnnclarma Komutanı Muavi. 
!unun Sıımsunu hinterlanddan bilir. • ren. ni: Yar bav A mi Özelkaıı. 
mahrum bırakması ve iskendc- Yapı ve 'Kredi l\lüflü: Ömer Erdem. Tııl!ay Komutanı: Cem:ıl Ak 
run limanının ticari hareket ve Rankası Kambiyo l\lurakibi: Mustafa bulut. 
faaliyet çck~esl gibi Amiller de yapı ve Kredi Bankasında 1 :F.rkan. J,;lse Mliclüril: Zh•er Tt'Zeren 
k?tılmıştır. Ikinci Dünya Har- Müdiir Hamit Akbay ile gö. !lıntaka Ticaret Müdürü: Kız Orta Okul Mildllıil: KA-
bınc kadar azalma devam el· rüştük. Yapı ve Kredi, memle· ı Gundilz Arda. mil Demirsoy. 
~iş, donmuş nlac:ı~l.a~ı tasfiye ketin her tarafında olduğu gibi, Gümrük l\tüdüril: hmail me,•amı 10 unC'Ud:ı) 
ıle uğraşılmıştır. ikıncı Umumi (Devamı 11 incide) 

Samsun Ziraat Bankasının ~~.; ·'.< .. \: 
lıir lıususiyeti, 1 ie:ıri muamele· 1: :,;.':' : :; 
lC'rinin ccnir.li{;idir. Banka, bu 
b:ıkımd:ın diğer bankaların faa· 
l iyrt yekununu aşıyor. 
J~ml3k ve .KrC'di 
:nankası 

T lirkiye Emlfık ve Kredi Ban· 
kasının Samsun şubesi 1946 

yılında açılmı5tır. Bu tarihten 
ilılıar<'n ve bilhassa 1951 • 1952 
yıllarında geniş bir fa:ıliyet gös 
teren şube, 30.6.952 tarihine ka
d ar 2400 bina mukabilinde sa
hiplerine kredi temin etmiş ve 
ayrıca geniş mikyasta yeni bl· 
11a inşaatına ve hiç meskeni ol· liıiıı.~"!9 
ınayan 300 vatandaşın yeniden ~ 
• esken in~a etmelerine yard ım Bafr• köpriill 
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Basmuharrlrirui.ı, Terme Kaymakamı ile görüı;ürkeD 
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Bankae1lık laaliyeti 

(1Bnşı 2 ndJu) 
müşteriye mutad banka saatle
ri haricinde de hizmet esasını 
Samsunda da tatbik ediyor. müş 
terilerini hoşnut ediyor ve iyi 
neticeler alıyor. Mevduat ve 
pliısmaıı artış halindedir. 

Samsun, .istihsal bakımından 
ttitüne, ticaret bakımındıın ma
nifatura \'e kant::ıriye l~·asına 
dayanan hir muhitlir. Demlryol· 
farının inş:ısı, &µmsıına hiunet 
edecek yerde hintc:·landını da
ğıtmış ve başka merkezlere 'bağ· 
lamıştır. Limanın inşnsırıın ge
cikmesi diğer. bir ağır d:ırbe ol· 
muştur. Buranın muamcl<'Si git 
tikçe Iail:ı bir dcreC<'de istnn· 
bula a'kıyor. Samsunda merkezi 

olan şir.kcllcr, bunları İst:ınbu
la naklcdcre'k &ımsund:ı yalnız 
şube bır:ıkıyorlar. Samsunun ge 
li~mesi, liı:ı:mın inşasına ve 
Tuna yolunun açılmaSl suretiy
le Merkezi A\•supa ile doğrudan 
doğruya iltis:ıl teminine bağ. 
hdır. O z:ınıan Sıımsun, İslan· 
bula bağlanmadan .ihracatını 
doğrudan d<'ğrura yapacak, it
halfıtmı da dııha ucuza mal e
debilecektir. ' 

S.ımsunıla Osm:ınlı Bankası
na da uğradık, fakat .habersiz 
gittiğimiı ve tam o sırada ban
ka müdürü başka bir i<s için dı· 
şarıya ~ıkmış bulunduğu <'ihet· 
le müdüde görüşme imkanını 
bulllmadik. 

Samsuna lıancji 
yolfardan gidilir? 

m:ışı 3 iinciiıle) 

hareket ederek ertesi giin J!J.30 
da istanbula viısıl olur. Diğer 
iki \'apurdan biri Cumartesi 
saat 17 de Samsuna gelir, 24 de 
kalkar, ikincisi de Salı günü 16 
da gclt:!rck 24 de istanbul:ı ha
reket eder. 
Tren \e uçak 
Seferleri 
H aftada üç gün Cumartesi. 

Salı Ye Perşembe gfinleri 
1~tanbuldan s:ıat 8 de kalkan 
uçak postaları Ankaraya uğra
yarak saat 12.20 de Sıımsıına 

gelir \ 'e saat 13 de Samsundan 
kalkarak Ankara ve İstanbula 
gider. 

HaHada dört gün Paıar, Salı, 
Çarşamba ve Cuma günleri !.J· 

bahları saat 9.35 de Ankara ,.e 
İstanbula, Perşemlıe ve Cumar
t esi günleri de saat 15.35 de 
Erzuruma t ren postası \'ardı r. 
İstanbuldan 'Pcrsembe, Cuma, 

Pazar \"C Salı günleri saat 13.50 
de; Ankar:ıdan Pazar, Paıartesi, 
Çart;anıba ve Cum:ı günleri sa· 
bahkyin saat 8 de hareket eden 
trenler de Samsuna Pazartesi, 
S:ılı, Perşembe, Cumartesi ve 
Pazar günleri snat 16.50 de ge. 
lirler. Bunlardan S~lı ve Cu
martesi günleri gelenlerin İs
t:ınbula giden vapurlarla, Cu· 
martesi gelen trenin de aynı 
gün Trabzona geçen ekspres 
postasıyJe irtibatı vardır. 

Bunlardan başka h<:men lıcr 
gün Samsundan Ankaray:ı taksi 
\'c otl}büs islemelctedir. Sam
sundan lıer gün Amasya, To
kat, Sıvas, Ordu, Giresun, Trab
zon, Rize ve Hop:ıya otobüs ve 
taksi sclerJeri vardır. 

Samsundan sabahleyin sekiz
de hareket eden taksiler en kı
sa yoldan 7 saatte Ankaray:ı gi
derler. Otobilsler bu yolu 12 • 
14 saatte katetmektedirlcr. 

Saınsunda yapılnıası 

lüzunılu şeyler 
<Raşı 5 inriık) 

ıünden Samsun sokakları çok 
sıkışi'k bir d uruma girmiştir. 
Bu yüıden kazalar da artmıştır. 
Otomobil, otobüs ve 'k:ımyonl:lr 
Belediye nizamlarına uygun ha
reket etmiyorlar. Şehir içinde 
lüzumundan fazla sür'atle sey· 
redcrek yaya yürilyen halk için 
tehlikeli vaziyetler ihdas edi· 
yorlar . 
Caddelf'r l, IC<'C'l r.ri 
Kamyonlar dolıluruyor 
B u kllfi gelmiyormu~ gibi şim· 

di bir de sehre şuradan 
bumdan gelmiş motörlü v:ıo;ıta
lar ve bilhassa dev gibi kamyon 
ve otobüsler esasen dar olan 
caddeleri üzerine bırakılarak iş· 
gal edilmektedir. 

Dclediye blltün vasıt:ıların ak 

ş:ıml:ırı gelişigüztl böyle sok::ık 
ilzerine bırakılmasını menctme
lidir. Bunlar az çok ihtiyacı k:ır 
şılayan garajlara alınmalı \'C bu 
suretle de cadde vo sokaklar 
serbest kalmalıdır. 

ı-:ı:er mevcut garajlar .ihtiyıı· 
ca kafi ilelmiyorsa, hclediye, 
şehrin muhtelif yerlerindeki ge
niş arsalar üzerinde bu gibi na
kil vasıtalarının bıra'kılac:ığı 
otomobil parkları ihdas etmeli· 
clir. Bu suretle cadde \'e sokak
lar mfınasız bir tıkanıklıktan 
kurtulur, nynı zamanda Beledi
yeye az da olsa yC'ni bir varidat 
membaı temin edilmis olur. 

Samsun B('lcdiycsinin bu işi 
önemle ek alması ve bu kötü 
durumu ortadan kaldırması ye
rinde bir harekettir. 

Türkiye 'n;in en büyük harası 
Karaköy harasrdır 
<Cası 4 Uncliıle) 

baı olmaktadır. 

Balık gölleri , a~'Tıca m:ında 
yetiştiriciliğe birçok hususiyet· 
lerl olm:ısı itibarıyle çok müsa
ittir. 

Geçen sene Samsun vilayC'ti 
hn)'l·nn<'ılık \'e ziraat işleri üze
r .inde tetkikler yapmak ve ge
rekli raporlarını Bııkanhğa ver
mek ilzcre şehrimize gelen A· 
merlkalı uzmanlara da bu nok
ta iıah edilmil ve göllere gidi 

!erek va1iyet mahallen gösteril· 
mi~i. 

Amerikalılar bu bölgede bir· 
kac bin mandanın yetiştirllm<'si· 
nin milmkiln olduğunu belirte
rek Bakanlığa bu 5ekilde 'rapor 
vereceklerini söylemişlerdi. 

J{:ıraköy harası bugün Tilrki· 
yenin en modern ve en iyi is· 
tikb.ıl va:ıdeden bir müessesesi· 
dir ve fa:ıliyct sahası bü\ün K:ı· 
raucnizc r;.ımildir. 

Zarifi Atamer 
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Niksu - Reşadiye YOiunda yeni yol gilıergihıada buldo~rle çalışma. 
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Emaneten yapılan Niksar - Reşadiye yolun da beton menlMler 

Samsun ve civarı kara 
yollarında çahşmalar 
xarayollım birinci bölgesimn yapılmıstır. Vezirköprü ile Bo-

merkezi Samsundur. Bu böl yabat arasındaki Vezir köprüsü, 
60 metrelik bir çelik köprü yap 
mak suretiyle 13 kilometre de
recesinde kısaltılmıştır. Yolun 
üzerinden gecen nakil vasıtala
rının bu kısalma neticesinde 
benzin, yağ, lastik ve yıpranma 
yüzünden temin ettikleri tasar
ruf senede 100.000 liradan az 
değıldir. 

ge içindeki yol faaliyetinin baş· Samsun - Trabıon arasında açık 
lıca mevzularından biri. sahil lık yekünu 400 metre olan muh-
yolunun ikmalidir. Bu yolun telif koprüler bu sene ihaleye 
Samsunla Çarşamba' arasındalci çıkarılacaktır. 

ilk on kilometrelik kısmında Fııtsa ile Kale arasında lü-
bu sene hltümlll satıh kaplama- zumsuz yere 14 kilometre dola
sı yap.ılacaktır. Yolun 12. ile 40 şan yol, B:ılam:ır deresi üzerıne 
ıncı kılometre arasın::lakı kısmı 

türlü türlü suretlerle ıslah edi· r r·------------------------... llyor. 

5inop - Ayancık yolunda ge·ı ı v • 1. • • • • · • 
Çen sene muteahhit eliyle tes- ezılı• 1ı?opru vezırıer 
viyesi yapılan bir kısma bu se-1 :a. &'6. · . 
ne karayollarının vasıt:ılarıylc 
stabilize malzeme serpiliyor. 
Samsunla · Terme arasındaki 
yolun genışlctilmes:i ve bazı kı- 1 
sımlar~nın ıslahı için Jaaliycte I 
geçilmıştlr. Terme - Unye vo· 1 

lunda ıı;lah ve köprü inşası 1 
şeklinde türlü türlJ çalışm:ılar 
varclır. 

Ordu ile. Fatsa arasında Koc 
boynuzunun \'arıyautı iizerinde 
geniş füçfidc çalışılıyor. Bu ara 
da yUz metrelik bir yol tüneli 
inşası da vardır. Biiyük köprü
lerin inşası 1953 de bitirilecek-! 
tir Bunlar yapılınca, sahil yo 
tunun Koçlıovnuzu adıyle mrs· 
hur olan en fena kısmı tnma
mıyle sahile indirilmiş ve yiik
sek va">ıfta bir yol haline vardı· 
rılmış olacaktır. 

Sahil yolunun Tireboluclan 1 
Trabzon vilayC'tinln huduclun:ı 
kadar dar ve tchlil:eli kısmında 
ıslah faaliy<'tleri devıım ediyor 
l!J52 sonunda bunlar tamamlıı· 
nacaktır. 

Yeni köprüler 

B ölgenin bazı merkez binala
rıncl nki te.'lisler genişletil

diği gibi bazı yeni köprüler de 

• er ır 

Vezirköprü. Aş.:ığı Kızılırmıık vAdi:;ini9 saf:ında Çaykalan 
vc Tavşan dal:larının arnsında bü.vük ve tarihi bir kaza merkc
zıdir. R!lkımı 350 metredir. :Eskid<'n Amasyada oturan Daniş
mentler ile Selçukilerin ileri gelenleri Vezirköprüyü kendile
nnc sayfiye rcri yapmışlardır Ilımdan baska Iiöprülli Mehmet 
Paşa ve oğulları Amcazade Hiisl"'yin Paşa fibi Osmanlı tarihin· 
de rol oynamış kimseler Vezirköprüde doğmuşlardır. 

Bunların cami, Ledeı;ten ve konak gibi eski eserleri mev
cııttur. Vczirkciprlicle <'ııki Türk mimari tarzına alt gilzcl ev 
modelleri dr \'ardır. Buıılrır Vczirkiiprüyc ayrıca bir güzellik 
V<'rmcktedir. 

İkliminin mutedil oluşu her n<'vi ncbatın yetişmesine mü
r<ı!ttlr. Ziraatle iştigal eden 122 köy, en basta bu~day olm:ık 
Hzcrc nrp:ı, mısır, ııohut. mercimek, fasulye, kendir ve tülün 
C'kimi yapar. 

Kazanın ihraç ınaddC"leri hububat. kendir, tütün, yumur 
la ve cçvizdır. Bafra hre:ct<' fabrikası için i5lelilen kunduz or
manları senede 14 - 15 bin metre kü!l kereste ı;ıkarm:ıkt:ıdır 
Kızılırm:ık kıyısında bir kerest" C:ıbrikım, Bidrlfe ve Kırkpı 
narcl:ı gündc .\ - 5 b!n ldlo un çıkaran iki fabrika mrvcuttur 

Kasaba ve çevresinde hayvancılık da miihim bir yer tut
m:ıktadır. VılayP.t mcr!tMine, 115 kilometrelik muntazam lıir 
şose ile ba~l:dır. 

San1sun un 6 ür ü k derd/: 

Tahrnı1 ve tahlive 
(Başe 5 iacide) 

masıdır. Kaııaatiraizce ışin kap 
cinsine göre ton hesabıyle, açık 
veya kapalı eksiltme usutıyle 
müteahhitlere verilmesi bu nk
saklığı• meydan1 getirmektedir. 
Zira rakip talipler karşısında 
lüzumundan fazla fiyat kırıırak 
işletmeden aldığı bu işi müte
ahhit, diğer bir müteahhide ver 
mcktc, o da çok az bır bedelle 
aldığı bu jşden bir klir temin 
edebilmek için her şeyden ta
sarruf elmeğe kalkışmaktadır. 

işte bu suretle işler de aksa
maktadır. Çünkü mcselA iske
leden gümrük depolarınıı veya 
vapurdan iskeleye kadar taşın
ma ücreti 90 kuruş olan bır 
maddeyi bu müte:ıhhldin müte
ahhidi 30 veya 40 kuruşa al
makta, bundan bir kar temin 
edrbilmek için de amefoye 25 -
30 kuruş gibi cüz'i bir hedel 
vermektedir. Bittabi bu \'aziyet 
karşısında kaliliye isçi gelip 
çalışmıyor. İşin ehli olmayan 
derme çatma amelelerle bu 
muazzam iş başarılmak i~teni
yor. Bu yüzden tahmil ve tahli
ye gayet ağır bir şekilde yapı
lıyor ve çok zaman limanımıza 
sapasağlam gelen mafüır, va
purlardan gümrük amh:ırına gc 
linceye kadar birçok hu:m \'e 
zıyaa uğruyor. 

Faraza til Amerlkadan S1m
suna kadar sapasağlam gelen 
bir otomobil bu tcşkillitın bo
zuklul'.lu yüzünifen iskelelere a
lırıırken mutlııka zedeleniyor, 
hatta bauın ·ötesi berisi kırılı
yor. 

. İyi 4'!\'Safta jşçı 
:Kullanmak liıım 
B unda iskelelerin dar ve fona 

oluşunun, büyük ve kuvvet
li vinçlerin bulunmayışının fla 
tesiri var. Fakat esefle söyle
mek lilzımdır ki büyük bir ala
kasızlık, dikkatsizlik ve nmelı!· 
terin kali{ıye işçi olmayışındJıt 
ekser uım1n 30 - 40 kiloluk kü
çük sandıklar bile oradan oriı
ya ntılmak suretiyle içindeki 
eşyalar parampuça olmakta
dır. 

Mal sahibi tüccular bu hal
lerden acı acı sikiyet ederlt'r. 
Fakat buna bir çare bulan kim. 
se yoktur. 

Tahmil tahliye vasıta tarının 
hiç olmazsa bugünkü mevcudu· 
nu bir misline çıkarmak ve kn
lifiye işçi kullanmak suretiyle 
isin doğrudan doğruya Liman 
İşletme Müdürlüğü tarafından 
yapılmasını istcrsini:t. Buna da 
isletme: 

- Biz yapınca zarar cdiyo. 
ruz. Mtiteahhit gibi bi.ı:im salii
lıiyetli hareket etmemize mev
zuat müsait değildir .. der, çıkar 
işin içinden. 

Bugün Samsunda normal tıir 
çJılışma ile gllnde en az 300rl 
ton tahmil tahliye yapabilen 
bir teşkilata ihtiyaç vardır. 
Mevcut teş!cilat geceli gündüz
lü çalıstığı halde en lrızla 1000 ~ 
1200 ton tahmil tahliye yapa
bilmektedir. 

Bu sene b:ışlanacağı siiylrnen 
liman yapılıncaya karfar Sam
sun için çok mühim oları bu i
şin bir an evvel dllzenlenmesi 
lhımdır. 

Saınsun' dan isiınler 
(Caşı 3 üncüde) 

Kız Enstitifaü MUdUrü: Mfi· 
rüvvet Alakok. 

Erkek Sanat Okulu ~ld.: Nu 
ri Özkan. 

T. C. Merkez Bankası Mü. 
dürü: Kemal Aktur. 

İş Bankası Müdürfi: Hurşlt 
Emregül. 

T. C. Ziraat Brnkası MüdU
rfi: Refik Öımrn. 

1-~mtak Kredi Bankası Mü
dürü: Abidin Aykaç • 

Yapı ve Kredi Bankası Mü
dürU: Hamit Akbay. 

O•monlı Bankası Müdürü: 
Emn Bender 

ltkmleket Ha~tahanesi Baş 
hekimi: Zihni Arıkut. 

McmlPkrt Ha~tahıınecıi Da
hiliye Doktoru: Mustafa Du-

mi: Şeref Allan. 
Sorgu llakimı: Mııharreın 

Azmi Yanık Ömeroillu 
D P. Başkanı: Hamit Erip 

Kenber. 
C 11. P. Ilaşkanı: nıı:a Işı

tan. 
Belediye Başkanı: Hamit E

rip Kenber. 
nasın Mümessilleri: 
l!ürr,yct G:ız:?tcsi Muhabiri: 

Mücella Gürsel. 
Vatanı Gazetesi Muhabiri: 

Zırifi Atamer. 
An:ıdolu Ajansı Muhabiri: 

Zar.fi Atamer. 
Ankara Ai:ınsı Muhabiri: İr 

fan Yankutan. 
Sam~un Gıızetesi Y:ızı işleri 

.MüıHirll: İrfan Yankutan. 
S3rn•ur> Postası Gazetesi· .Sa 

lih G'.ivenli. 
Demokrasinin Müdafıi: Ca. 

ra. vit Co~kundere. 
Memleket Hastahanesi Dahi Büvük Cıhat Gazetesi: Mus 

liye Doktoru Suavi Arkayın. tara B3~ı~layıcı. 

Memleket Hastahanesi Asa- ı -
biye Doktoru: Niyazi Dertsa- Az ve yüksek 
va~ 1 · ' . 

:Memleket Hastahanesi Rönt 1 K f "f ,. .. .. 
gen Doktoru: Neşet Nemli. 1 . a f eJ fHfU" 

Memleket Hastahanesi Opc-
ratör: Ali Turgut Kabalak. 

Memleket Hastahanesi Ku
lak, Burun, Boğaz MIJtehassı-
sı: Şevket Erman. · 

D::ığumevi Baş Doktoru: Ce
lfıl Sunar. 

Askeri Hastahane Bas Dok 
toru: Burhanettin Gürs. 

Ağır Ceza Reisi· İsmail 
Hakkı Çağırankaya (Vekili 
Sebahat Kurtuluş). 

Savcı: Radi Ökbay. 
Savcı Muavini: Veysi 
Savcı Muavini: Nuri 
Asliye Ceza Hakimi: Hayri 

,Ç:ımgüner. 

Sulh Ceza Hfıkiml: Celal 
Çumralı. 

Birinci Asliye Hukuk Hli
kiml: Hamdi Çolakoğlıı 

İkinci Asliye Hukuk Hfıki· 

Wao;ı 7 nrid~\ 

Erbaa. Niksar, Tasova'da p:ı
muk. Bafra dvarın~a ayçıı;cc?i, 
susam ve diğer mahsullere nit 
istihsal he\'esleri uyanmıstır. 
Fakat göreneklerin hackısını 
kırmak için yol göstermek, teş
vik etmek li'ızımdır Teşvike il\ . 
yık görülen mahsuller için rt;ı . 
ha faila kredi vermek gibi ça
relere başvurulııbilir • 

Samc;un 'l'i<'aret Odası erkanı. 
Marshall plimnın imkanların
dan daha tiyad<' İstanbulun i~
tiCn.de etti~i ve um•ımiyetl~ 
memleketin bundan İtalya l!ihi 
memleketler kadar fayda J?Öre
medi!!i filrrtnde hıılıınuyorlar. 

S:ımsun Ticaret Od:ısınrla ıo;. 

rıırla ileri siirülrn arıul!ırdıın 
biri de. Samsun gibi mtihim hır 
ticaret şehrinin tıir :ın ,.wpl o
tomatik telefona ka\'uşm:ısı
dır. 

-- .il 1 il, r .... .-_,.,.,. ~· *•-...... .n.1.,,,,., 

Saııısun,un tarihçesi 
D of!u Kıtraderıi.ı sahıllt>ı·inde 

kerıdi adını taşıyın viliye· 
tin merkezi olan Samsun. muh· 
temel olar:ık millttan ev,el sc
kiıinci astrda Miletliler tara· 
fından tesis edilmi<Jtir. Eski a· 
dı Amisu:ı'dur. Mil3tt:m evvel 
birinci asra kadar diğer Şarki 
Knr.ııdeni~ sehirlerinin yaşıdığı 
hayatı y:ışıımış, Pont trııllığı 

7.ıtıncınında bir hayli iııkiµfn 

nıadıar olmuştur. BUyüt llitri· 
d at, şehri Abıdt•lcırle süslemiş, 
birçok iınıır eserleri vücuda ge-
1 irmişti. Fakat Romalı Gcn~ral 
I.ukullus ile MitridJt arıısmdı
ki sııvııiil:ırda çok ıstırap ı:ck· 
·miş ve harap olmuştur. Milit· 
'lan evvel birinci asrın ilk: ya· 
rmnda Lukullus, Samsıınu mu
hasara etmistl. Müverrih Ch:ar
les Texier'e göre, müdafiler, 
nıukavenıelin imklinsız olduğu· 
nu anladıklıırı z3nıan, şehre .a· 
te~ vermişler ve mlihim hinalıı
rı yakmısllrdır. Vaziyete hU .. ;m 
olan Romo!ı General ı,ulc:ullus, 

yangını söndürmek:: için beyhu
de uğraşmıştır. Çünkü yağma
ya koyulJn askerler evlcl"İ kas
den yakm:ığa ba:şbmışhrdı. 
5 amsun'un Romalılar ıamn-

nında ne gibi bir inkişlf 

sağladığı bugun kotiyetle ma· 
lüm değildir. Yalnız tnır:ırııtor 
J'ustinycn'in Samsuna Caila e· 
lıemmiyet verdi~i ve bir pi3ko
po;luk merkezi y.:ıptı~ı eski ta· 
ı"İhlt>rde mukayyettir. 

3!15 de Rom1 İmparntoı"lu~u· 
n~n ikiye taksiminde Ş:ırki Ro
mıı İmn:ıratorlu(iuna yani Bi
nnsa tlbi olmuştur. istımbulun 
hatlılar ordusu tarafındnn zap-
11 ile bir Latin İmparatorluj?u
nun kurulmı.\sı üzerine Komnen 
ail~sinden olup istanbuldan ka· 
c::an Aleksi Komnen l!M de 
Trabıon Rum İmparatorluğunu 
kurduğu um!In Samsun da bu 
imparatorluğa !Ahi olmuştur. 
K;ıradeniz.de koloniler kuran 
Ccnevitliler. İç Anadolunun 
Karadenızdeki kapısı olan bu 
mühim limanı güzden uzak tut-
mamışlardır. • 

geıçuk Türklerinin Anadola-
ya hAkım olmağa b~ladık

lon sıralardıı Karadeniz sahil
lerine de Ct'lmişlerdi. Bu lima
nın iki iiç kilometre şarkında 
yeni bir ııehir kurmuşlardı. Es
ki şehire Gavur Samsun ve ye
nisine de Müslümsrı Samsun 

Yazan: 
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denilmi~ti. Bugünkü Samsun, 
Selçuk Türkleri tarafındın ku
rul::ın Samsundur. Eskisinin yal 
nıı har:rbeleri kalmıştır. 

On Uçüncü asırda Cııniko~ul· 
brının merkezi olan Mfölüman 
S:ımsun, yavas yavaş eski Sam
suna tef.>vvuk etmi~ ve daha 
mamur bir ş~hir h:ıline gel
mişti. 25 Eyllll 1396 d1 cere
yan eden Niğbolu meydan mu· 
harcbesinde h:ıçhlar ordusun·ı 
yere serdikten sonra B:ılgaris
tanın lstilisı'lı tamamlayan diir· 
düncü Osmanlı pldişahı Sultan 
Yıldinm Bııyezit. bir t31"aftan 
Veziril.zam Çand:ırlı Ali Paşa
nın kum1ndasına \·erdi!'U ordu
larla İstanbuiu muhasara ett.i
rirken di~:-r taraltJn ten1 isi 
de 1398 yılı hah3rında ı\na1!>
lu neyliklc>rini bir b3yrıık ııl
tınd:ı topl:ırn.1k.m:ıks:ıdıyle Ka
radr>'liz s:ıhillerindcki B:~ylikler 
üzcriM yürümüş, Kubad'>~lu 
Cüneyd B::>yin f'lirı.:le l;ulun:ın 
Mü~lüm:ın Samsunu alm·~tı. 
Diğer B">li'drr de kendılıkle
rinden Osm'ilnlıların yük~ek hl"i-
kimiyctini l:abul etmişlerdi. 
Yıltlırım B:ıyr.zit. kend~~ine 
dost otan Cenevizlilerin Gavur 
S.ıımununa d?'lcumn:ımı~tı S'lm 
sun Smc:ılc Beyli;{in~ Bulqar 
Kralı Sismıın'ın Mü·.lüımn ol:ın 
oğlu A!Pkıı:ındr t:ıyin edilmiş
ti. Cüreyd Beğe de I~dik ve 
diğer ba:ı kaleler ''erilrntşti. 

1 402 Temmuzunda cereyan e-
dı.-n Ankara meydan muhıı

re'nsin1c- s~ılla:ı Yıl::iırım BJ
yezidin mağlOp ve esir olma
sından sonra başlayan şe!ıza:k
br mücadelesi sırasındıı Ku
batoğlu Cilneyd Bey Mlislüm~ıı 
Samsunu tekrar ele geçırnıisti. 
Fakat tıir mü:idet sonra Nik
sar ve Çarşamba tarafl:ır.na sa
.bip olan Tııcüddın o~ullarından 
Alparslan oğlu Hasan Bey. Cü
neydi o!dürterek Canık havııli· 
sini zaptrtmişti. Candaroğlu is
fendtyıtr Bey de kısa bir zaman 
sonra Müslüman Samsunu iş

gal etmış ve o{:Ju Hızır Beyin 

id.ıresine vermi;;!i 
Çelebi Sultan Arebmet. ~h

ı:ıdeler mücadel~ınde m:ıuıc • 
fer olduldııı sonra Canik rnın
tıkasıııın • ki bu .Saha Ana:l:>lu-ı 
nun Karadeniz sahilinde Kızıl 
ve Ye~ilırmıklJr arasındaki 
mıntalı:aclır - tamamıyle işg:ıli
ni kararla5tırmı5 ve bu vaille
ye Amasya SııncJk B~yi Şch:!a
de Murat (Sultan İkinci Mu
rat) ın Lalası Biceroğlu Hamza 1 
lle.vi memur etmişti. 

H amu :Bey evveli Cenevizli-
lerin ellerin:le bul:ımın Gli 

vur Samsunu alm1k İ'itt"mi5ti 
Buradaki koloni halkı qehri a
teşe vermiş, scınra gemilere bi
nerek: kaçmıştı. Osmıınlıhr gir
dıkleri uman şehri b!r )'.;lngın 
yeri halinde bulmu~lardı Bu
nıı müteakıp, ~lebi Sultan 
Mehmet, gelerek biz.ut Müslü 
mıın Sunsun üze,rine yürümtış 
.İsCenclıyaroAlu da muhJrebestz 
olarak Müslüman Samsunu tes
lim ctm~ti 

S1ır~<ıun, O::ımanlı İmpara•or
hı.;:ı devrınde de eh~mm yetini 
ıııulnlııza edıyordu Gı>mı inş:ı. 
sı için mukemmı?l t:-z_.;lhları 
\'ardı. 1571 d:! ccrcy.ın ed~'l ve 
OsınJnlı donanmasının m-ı~vı 
ile netıcelenC>n İneb3ht, den2 
s3vaşınd:ın sonra bu te.,~!lhlar
da kısa um:ınd:ı heş kadirg 
yupılmıştı. Samsun un:n yıUar 
Trab~n viljyetinc tubi Cani 
Sanclğının ml"'rked olmuş w 
Cumhuriyetten sonra vi!jyct 
haline getirilmiştir. 

s amsunun AhlE Müca1..:le ta-
rıhinde mühim bir yeri 

\'ardır. Mustafa Kem:ıl Atatlirk 
19 lta)'IS 19Hl da S:ımsuna çık 
mıştı. Galip devletler bili hJri
tai ilem!'.len silmek iı;in büti.in 
haıırlıkhrını yaptıkları bir sı
rada, mukııddes Türk ihtılati
nin nıeşalesinl eline alan Mus
tafa Kemal, 'buradan bütün dün
yaya şu hakikati hatırlatmıştı: 

- Tiirk milleti hür ve müs 
tııkil yaşıyacaktır. 

Samsunda parlayan meş'al:! 

hiç s~nmeden 9 Eylül 19.'.?2 d~ 
İzmire kadar ı;:itmişti 

Samsun, Cumhuriyet devrin 
de demiryııluna k:l\'u5muş, 26 
Aralık 1932 de Sam'iun1an, kal - ı 
kan ilk tren 23 Aralık 1932 de 
Mersıne \'ararak Karadeniz ile 1 
Akdenıd birleslirmlstir. 

~ • 

Sam.su.o Gar biuı.ısı 

I 
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::ianısun C. il. P binası. 

Samsun'a hangi 
idilir? ollarda.n 

cıım~un çeşitli n~kil vasıtııl:ırı 
olan Şi!hirll!rinıidcn biri

dir. Uçak, v~ııur, tren, otomn
bH ve otobüsler durıntıdm yol
cu ta~ırlar Sıuıı'iuoun merke· 
ıin:fen kar.ahıra her sı:ıt \"l!sıtıı 
vardır. Bafrıı ifo Samsun ara
sını1a günde 70!> den fazla nakil 
va~ıtuının sefer yaptığı tesbıt 

edilmıştir. Car63ınbJ ile Sam
sun arilsın:l:ı her yarım saatte 
bir otomobil ve otobUs \'ardır. 

htıınbuldan Samsuna deniz 
yoluyle h.ırtada üç gün sefer 
yapılır. Cuma günleri snt btr-

• 
de ekspres, Pazar ve Çarş11mba 
günleri de aynı saatte iki ııralık 
postası hareket eder. Cuma gü· 
nü saat birde kalkan ekspres 
postası Cum:ırtesi t:ilnü saat 
13 .30 da Samsuna gelir 
Çarşamba g!Jnü snıt birde İı;. 

tanbnldan kalkın vapur Cum:ı 
ı;:uncı 5.30 d;ı ve Pazar günü ha
reket eden vapur da Salı günil 
saat 5 de Samsuna vlistl olur. 

.Hopad:ın dıJnUşte, ckı;prcs 

postası Çarş:.ımba günü saat 4 
de Sam<>una gelir ve saat 10 da 

(Devamı ll iocidc> ... 

,.. 
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De,·lct Çitcıiğiııdcn bir gö riinüs 

Türkiye'nin en büyük harası 
Karaköy harasıdu 

Hayvancılığın memleket iktı· 
sadiyatındaki mühim rolü

nü ve ziraat . ile atba51 beraber 
tıiden değerini iıaha lüzum yok
tur. Samsun vilayeti, ordu hu
dudu Ünyeden Sinop sınırı A
Jaçama kadar, beşer onar kilo
metre aralıkla akan Miliç çayı, 

Terme ırmağı, Ycsilırmak, Dik
bıyık çayı, Abdal ırmağı, Tcke
Jröy ırmağı, Kirazlık deresi, 
Merd ırmağı, Körtün ırmağı, 
Dereköy çayı, Muşta deresi. En
giı ınn:ıj!ı, Filiç çayı, Civere 
dereci ve Kızılırmak gibi irili 
ufaklı birçok suların birbirine 
muvazi olarak feyizlcndirdiği 
gen iş ve mümbit bfr saha oldu
ğu için hayv:ıncılığ:ı çok müsait 
bulunmaktadır. 

Terme, Ç:u·şamba ,.e Bafra
nın .çorak• tabir edilen bölge
~i evvelce lıay\'an yctiştiricili~i 
ile tarihte mühim bir yer al
mış olan (Canik atları), CEngiz 
m:ındaları) ve Karayak:ı koyun 
]arına memba teşkil etmi§tir. 

ikinci Bayezit ıam:ınında 
kırk bin kısraklt <Düden) mev
kiinde tesis edilen bir haranın 
yetiştirdiği Canik atları Osman· 
Jı ordusunun SÜ\'ari ihtiyacını 
teminde çok bOyük ve değerJi 
rol aldığı, hala bu haraya alt 
eserlerle ve viliiyct içinde ha
kim tip olan Canik hayvanl:ı
rıyle sabiltir. 

Birinci Cihan Jlarlıi ~onuna 
kadar her yıl Urfa tarall:ırın
dan gelerek )·üzlcrce damızlık 
kısrak satın alıp Urfa :ıygırlıı
rıylc ycli5tiricilik yapan tacir
lerin sayısı pek ~·oktu. Fakat 
hayvancılığa nnz olan bilgisiz
lik, ihmal ve lakaydi yiizündcn 
bu feyizli ıncınba günden güne 
d:ır:ılmış ve bugün üzülecek bir 
duruma girmiştir. 

194 ı · 1951 seneleri arasında 
Samsun \'cteriner b:ı5müdürlü
ğünü yapan Mümtaz Dülgeroğ
hı adında mlitchassıs bir zat, 
J<oııyad:ı kurduğu hara ve Gölc
de vücuda getirdiği bir inckhıı
ncnin nctlcdcrinden aldığı he
ves ve merakla Samsunun bu 
tarihe karışan \'arlığını ihyaya 
çalısmış ve Samsun - B:ıfra ~o
~esinin 33 inci kilometresinde 
K:ıraköy çiffliı1i ve Embiyalı 
mcvkiinde 500 d<!kar araziyi Ö-
2cl İdare biitçcsinden im mak
sat içiıı islimlfıke muvafCak ol
muştu. Ayrıca tesis kar.~ılığ ı o
larak da bir miktar para, ak
lımda kaldığına göre otuı bin 
lira k:ıılar bir t2hsisatı da büt
<CYC koydurmuştu. 
Hara için 
T~ebbiise ı:eçili3or 
B u memleket hayrımı ,·e kal

lıınmasına miite:ıllik teşci>-

Yazan: 
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büs Tarım Bakanlığına da ya
rılmış ve Bakanlıkça tetkiki is
tf>nmişti. O zaman Bakan olan 
Şevket Raşit Hatiboğlu biziat 
gelerek hara kurulması islenen 
bu mevkiin m:ıks:ıda çok uygun 
ol<luğu kanaatine varar:ık Anka 
raya avdetinde her bakımdan 
esaslı tetkikler yaparak işin 
pliinlaştırılması vazife:.iyle se· 
kiz kişiden · mürekkep mütehas
sıs bir heyeti Samsuna gönder
mi~ti. 

Gelen heyet fevkalade buldu
ğu bu arazi üzerinde gcı·eken 
tt>tkik ve keşifleri yapmış ve 
haranın tesisine umumi heyet
ten karar almı§tı. 

Bu~lin istimlaki çevrelenen 
ar:ızi kırk bin dekar olup her 
bir dekarı emsali müesseselerin 
iki ve hattfı üç dckarıııa mua
dil verim kabiliyetini haiz bu· 
lunduğundan 120.000 dekarlık 
bir kıymet ifade eder. 

H:ıranın nrazisi için tahsisat 
bulunmaması \'e baz.ı torlukl:ır 
husule gelmesi ylizünden bin, 
bin beşer yüz dönümlük parça
ların satın alın:ıbilmcsi seneler
ce !ıÜrmiiş ve 1949 yılına kadar 
ancak b<'s, on hin dönümlük kıs 
mının lstiınlfıki yapılabilmişti. 

1949 senesinde burada bir 
haranın tesisine dair olan ka
nun l\lcclisten çıktıktıın sonra 
p!fında teshil edilen tesislerin 
insasına bıışlanııııştı. 

Haraııın Evkaftan satın alı
nan Döden mcvkiindcn yılda 
bir milyon kilo ot ve Karaki>y· 
den de 350 - 400 bin kilo çayır 
otu istihs:ıli haranın başta ge
len verimlerinden birini teşkil 
etmektedir. Ayrıca hazineye ait 
olan W' haranın intifaına ı.lınan 
20.000 dekardan fazla Ayan, Ay
bcdiri ve Göloıtası mevkileri 
henü2 istifade mevkline kon-
mamıştır. • 
Hara dvanndaki 
llalık giilleri 

Ayrıc:ı haranın denizle olan 
irtibatı arasındaki balık 

golleri başlı haşına bir ckono· 
mi rnevzuudur. Otuz kilometre 
kndar uzunluğu olan \'e yckdi
ğcriM boğazlar. liman ve kör· 
fezlerlc bağlı göllerden pek ip
tidai bir ~ckilde istifade cdil
mckh•dir. Bu scn~et ıncmbaı
nm durumunu ayrı bir ya2ıda 
belirteceğim. 

Dıı 1;illlerıle balık tutmak i
~in halıkçılar, balıklar kaçma
ı.m di)e daimi surette denizle 

göller :ıra~ındaki irtibatı kesmiş 
olduklarından haranın sa{: ve 
solundan akan Filiç ve Civerc 
çaylarının devamlı akışından 
ı:işen göl etrafa tasmakt:ı, yağan 
)ağmurlar da buna inzim:ım e· 
derek :ı-eniş bir bataklık vücu· 
da getirmektedir. Bu yüzden 
bu mıntaka tropikal bir tehli· 
!.:enin adeta menşei ve nıem· 

( Dcnmı 11 iadtJe > 

Ge"\.e'"-e'' 
tJreltnıe 

5aı~ısun ı;_e havalisi ileri bir 
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.1:1 ~ al Dl.il 
tadır. Bu fidanlar da meyv:ıcı
lara dağıtılmaktadır. 

Bu arada ·sebzecilik de ;)·e

ni bir iştiı:al mevzuu olar:ık e
le alınmı{itır. Du yıl .ilk tecrü
beler yapılmıs ve müsbct ne

zıra~t bolge~i olmaya nam
zettir. Bunun yanında han-an. 
cılık \'e meyv:ıcılık da i~kisaf 
istidatları göstermektedir. iste 
bu geniş bölge ic;inde .Gele
nıeıı Devlet Üretme Çiftliği& 
tam bir yol 2österici ve öğrc-,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
tici rol almıstır. B f 

Samsun - Çar~amba sasesi a ra 
iizerinde bulunan çiftlik, 46 I 

ticeler elde-edilmiştir. 

bin dekarlık bir ~abaya sahip-
tir. Ziraat, hay\·ancılık ve mey 1 d • • 
va fidancılığının her çeşili fi. e e ıyesı 
zerinde geniş tc<'rilbelcr yapı. 
l:ın bu çirtlik, her bakımdan . . . 
nıııhite f:ıycl:ılı olmaktadır. B afrada .Bel~dı)c~ın ,·aı·Jığı 

Bölgenin mısır ve hububat hayırlı bır şekıldc duyu-
tohıımluğunun bir kısmını bu luyor. B~Jcdiyc?in geliri ~ir 
çictlık temin etmekte \'C to- b.ucuk rnılyon lıradır. Su ıh· 
lıumlıık neslini ısl{ıhd:ı gayret tıyacı 613.000 •. elektrik ihti· 
göstcrmckteclir. Çiftliğin geniş yacı 459.?00 lıra sarf~~·Je ta· 
araıisinin büyük bir kısmı her mamlanı~or: Bunlar dort aya 
yıl bu makı::ıtla çe•itli ziraata kada~ bıtmış olacaktır. Elli 
sahne olmaktadır. ' ~ın , I_ıra kıymetinde bir itfai· 
DE:'llEUE )e bı?ası yapılıyor. 1953 de 
ÇİPTLiGi k~~a.lızasyo.n ve asfalt işine 
. ı:ırışılecektır. 

Çiltliğin faaliyet ]11Cvzuların- Belediye Reisi Necati Bo-
dan biri de hay\•nn nesli ra, gazeteler tarafınclan Eele-

üzerinde denemelerdir. llu mak diyeye karsı yapılan tenkid-
satla, d:ıınızlık kara sıl!ırlar bol !eri hoşnutlukla k:ır~ılıyor 
miktarda ycti~tirilmckte ve Diyor ki: • Karşılanmamı~ ih· 
köyliiye verilmektedir. Bu ara tlyac çoktur. İtirazlar haklı-
cla kiiçük ehli lı:ıyrnnl:ırdaıı ta- dır. Yapılan tenkidlcr biıe 
vıık üzerinde .durulmakta da- daha çok çalışma g:ı)·reti ve-
nıızlık Liı:orn ycti~tirilm~kte- rir. Bu itibarla kıymetli \e 
dir. hayırlıdır .• 

lfey\'a fidanı yNistımıck, Ba!rada bir buz fabrik:ı~ı. 
çiftliğin diğer bir faaliyet saha fenni bir mezbaha, Ziraat 'e 
sını teşkil ctmekt<>dir. Bu böl- İş Bankaları şubeleri vardır, 
ge her ceşit mcyrnnın yetiş. . .Mevcut beş otel iyi bir ~e\'İ · 
mesine eh-erişli olduğu ic;in ' yede olmamakla berabt'r ~n 
cır iyi vasıflı meyva fidanları'. iyi!;i ve en çok odalısı Bafra 
nın yetiştirilmesine çalı}ılmak- Palas'dır. • 
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\~\l\\Ul\\\\\ \,\\\1\,\ ,&,\\\\l\~\\ 
nas il olabilir! 

E n ileri \•ililyetlerimizdcn bi 
ri olan Samsunu nıua:zz.am 

n örnek bir sahil şehri yap
m:ık için neler lfızımdır? Sam· 
.wnun iktJsadi kalkınmnsını 
!ağlıyacak unsurlar nelerdir? 

· Bu suallerin cevabını, en es· 
iki bir Samsunlu olan 11 Genel 
:Meclisi iiyelerlnden Hakkı 
T:ırhandan aldık. S:ınısund~ gö 
rii~tüğümiiz birçok kimseler 
de, şehre biiyük hizmetleri do 
;ııunan, cami ve yol insaı:tınd:ı 
maddi ve manevi gayretler sar 
feden Hakkı Tarhanın fikirle· 
rine iştirak ediyorlardı. Bıı 
iyili). sever \'e faııl .tı Genci 
Meclic;i üyesinin fikirlerj şun· 

lardır: 

Sam~unuo \t'l'İmli 
toprağı 

5:ımsunun mOmbit araz.isinin 
en güzel, ,.e en \'erimli kö 

şeleri Bafra ''e Çarşamba ır
maklarının civarıdır. 1.5 mil
yon dönümü a:,;an bu toprak
l:ır, maalesef bJ kımsız, b:ışı

bos bırakılmıştır. Ormanınd:ın 
"esair nebatlarından başka bu 
arazinin m:ıhsule clverisli top ı 
Takları bire kırk, upa, buğ· , 
day, mıı-ır gibi hububatı ver
miye müsaittir. 1,5 milyon dö 
nümlük bu araz.inin toprakları 
scnelerdenberi üzerine dökü· 
Jen yapraklar \'e ı:alıl:ırla tabii 
~übreli bir hale gelmi~tir. 
Geniş ve dar kanallar açılm:ık 
surt>tiyle bu arazi ziraata e.1- ı 
nri51i bir hale getirilir. Ya-

·
pılan hesaba ı:öre, masrafını 

1 
~n fazla 3 senede amorte e· 
ueceği anl:ı5ılmaktadır. 

Ormanların 

korunması 

s amsunun zengin ormanları 

vardır. Fakat bunlar ~imdi 
ziyan oluyor. Ormanların ko· 
runması mesuliyetlnin en ya
kın köy ihtiyar meclislerine 
de verilmesi fikrindeyim. 

Sonra, yer altı kömür oc:ık 
Jarınıfa istihsaliitı çoğallnıak 
Jllzım. M:ıden kömiirü bulamı
yan vatandaslar uıruri olarak 
yüksek fiyatla da olsa odun 
tedarik etmektedirler. Bu va-
2.iyet, ormanlarımıza bilyük za 
Tarlar veriyor. Aynı zamand:ı 
opunıın bir senelik yakımı bir 
eve 500 liraya maloluyorsa, kö 
mür 150 lirayı geçmiyor. 

H:ılk könıtir yakmıya tes
'\.'ik edlldigi takdirde orman
l:ırd:ın b:ılta, yüzde elli, hal· 
15 yüzde altmıs eksilecek ve 
inkişaf yolun:ı gidlecektir. Bu 
vaziyet karşısında dışarıdan 
ı:atın aldığımız, karsılığında 
bliyUk çapta döviz üclecll~i
miz, kereste ithali de kendlli
i!inden azalac::ıktır. 
Liman 'c tiraret 
ish'ri # 

İç Anadolunun ve Orta Şar-
kın 1iman olabilecek coğra

fi evsafı h:ıiz S:ınısıında lim:ın 
yapılması icin 14 milyon 1ira 
1ahsisat ayrılmış. Fnkat hiılfı 
projeleri ikmal edilerek •tat
bik sahasına konamamıştır. J,f 
m:ın inşaatının bir an evvel 
başlaması J:lz.ımdır. 
Ayrıca ithaliıt ve ihracat iş-

lerimiz de ağır formiillcrc 

Saıns 
I n a 

samsunda çok cskidenberi 
canlı bir matbuat hayalı var 

dır. Bu canlılık, son senelerde 
rnuhtcliC günlük gazetelerin ne
şir hayatına katıl masiylc art
mıştır. Matbuatın, Samsunun fi 
kir hayatında çok mühim rolil 
vardır. Ayrıca mahalli mesc
Jclcr bu g:ızetelerde dile ı;cl· 
mek imkanını bulmaktadır. 

Yazan: . 
YILMAZ CETINER • • • 
b:ığlanmıştır. Kırtasiyeye bo
ğulmuş işlerin düzeltilmesi, fi
z:ımi kolaylıklar sağlanması 
kaçınılmaz bir uınıretılr. Ha
yat pahalılığının tesiri altında 
maliyet fiyatlarımız fizami had 
di aşmış, dış pazarlara s:ıtış

J:ırımız çok güçlesmiştir. Tii· 
tiin ihracatımız ise bu kırtac;i 
:formüller yOzOndcn büsbütiUı 
kUstekleniyor. 
TiiHin ekimini 
tahdit 
T ütün zlraatinin tabdıdi mu-

hakkak 15zımdır. Tütün 
mevzuundaki beynelmilel kon 
grelerde bu konu ele alınmış, 
fakat sadece konusulmak ve 
yazılmakla iktifa edilml~tir. 
Kötü yerlere tütiin dikenlere 
\e kötü tütünlere, •destekle
me mü baya ası• ismi altında 

Tekel idaresi,, Ziraat .Bankası 
ve kooperatif y:ırdım yapma
malıdır. 

Tütün yetistirmeye kabiliye 
ti olmıyan topraklara diğer 
çeşitli iaşe maddeleri ekilme· 
sini teşvik için çlrtçiye kredi 
açılsa olmaz mı? .Bunlar tat
bik edildiği takdirde tütünlc
rimiıin nefaseti kendil iğinden 
yükseltecek ve eski şöhretini 
bulacaktır. Aksi halde tütün 
istihsali artacak, kalite bozıı
l::ıc:ık alıcı kaybolacaktır. 

Kiiçük s:ınayiin 
inkisarı 

Şehrimizdeki kiiçük sanayiin 
inkişafı elektriğe bağlıdır. 

Bunun için esasen k5Ci gel· 
meycn elektrik enerjisinin ço
ğ:ıllılması ve kırk kuruşa çık· 
mış olan kilovatının en nz 2S 
ku nışa indirilmesi icabeder. 
llu takdirde Samsunda birçok 
atelyeler açılacak, küçük kil· 
çük fabrikalar inkişaf imkllnı
nı bul:ıbilecekllr. 

Samsun hayvancılıkta 
ehemmiyetli bir durum 

arzefmektedir 
İktısadi kalkınm:ıda, köylümü-

ziin refahında, insan sa~lı
ğının temeli olan gıda teminin· 
de biiyük bir rolü olan hayvan
cılık, inki:ıaf ettirildiği takdir
de ölçü5üz faydalar temin ede· 
cektir. 
Sam~un ve ci\'arı, h:ıyvancı

Jığın \'esitli şubel<'rinde tarihi 
kıymeti haiz ehemmiyetli bir 
durum arzetmektedir. Y;ılnız 
Bafra ovası, yüzyıllarca Türk 
ordusuna siivari bine~i yet i3· 
tirmiş. \'erim ve çeki kudretini 
haiz Engiz mand::ıları dünya ça
pında bir .şöhret yapmıştır. 

Bugün de. Samsun sahilleri
nin Çorak adı \'erilen yeşil ova
larında dalgalı arazinin ım·r::ık 
, ·adilerinde, ıslah edilıni5 çeşit
li hayvan ırklarını l<'min etme!• 
yoluna gidilmektedir. 

Sam ... unda 
Jlaynn mil.tarı 

Samsunda sağım \'e koşum 
hayvanı mevcudu küçümsenmi-
yccek miktardadır. 1ıfeselA l!l'll 
yılı s:ıyımına göre Samsunun 
\'ergiye tfibi hayvan miktarı 
şöyledir: 

durakları, hay\'aneılığın kesif 
olduğu bölgelerde açılmış bulun 
duğundan yetiştiricinin mem· 
nııniyetini mucip olmuştur. 

Samsun merkezinde açılını~ <>
lan Karadeniz aygır deposunun 
ilk niivesini teşkil eden bu 24 
bas aygır s:ıyı~ı önümüzdeki 
yıl artlınlacaktır. Yeni kurul
muş olan aygır deposunun ilk 
in5aatı, özel idareden Tarım 
Bok:ınlığına denolun;ın binanın 

Hıclilidir. 
Sanısun'd;ı 

lfa}·van ı~laln 
Bir taraftan da 114 b:ış ay

gırlık hiiyük bir deponun inşa
atı pek yakında ihaleye çıkarı
lacaktır. Ilöylcce Karadeniz ay
gır deposu 1953 yılında daha 
genis bir kadro ile, aynı 2am:ın
da komşu vilayetlerin de damız· 
Jık ihtiyacına cc\'ap verecek bir 
dunımcla f:ıaliyete geçirilmis 
olacaktır. 

Samsunda mand:ıcılık, gerek 
mıktar ve gerekse verim bakı· 
mmdan yurdumuzda birinci de
receyi muhafaıa etmektedir. 
Sığır hayvanı da keza ileri bir 
durum :ınetmcklcdir. 

Sıjlır cinsinin ıslahı ic;in L5· 
dik ilçe mcrk<ninde 50 boğalık 
bir boğa büyütme istasyonu da 
kurulmuştur. 

Terme ilc;csinde de aynı bil· 
yüklükte bir binanın inşasına 

b:ışlanmıştır. 
nu müesseselerin faaliyetiyle 

lemin olunacak damızlıkların 
tesiri, Samsun hayvane:lığında 
derhal kendini gösterecek \'e 
kısa 1.amanda eski seviyesine 

Sam'iunda tü tün d<'poJ:m 

Karadenizin 
hareketli kazası: 

( n:ı~ı o nnd ı} 

retinılı e~ııasınd:ı, bu hevesli ve 
ı:alı~kan 'atand:ışl:ı uzun boy
lu ııörÜ'ilÜk \e imallıtını tetkik 
ettik. :\lust:ır:ı n::ırtııı mektep 
çağındanberi pulluk imaline 
he,·eslenmis \·e o zaman biaat 
yaptığı pullukları mektep ser
gilerinde tc/:hir etmiştir. b ha
yatına atıldıkt:ın sonra da pııl
lıık imalathanesi kur111u5 \~e bu 
işi hızla yürülıııüştür. Mu;;lafa 
Barlının mües~ese;;i halen ayda 
iki bin pulluk imal etmekte
dir. Yeni muamele ,·ergh.i, ka
nunu hazırl ıkl:ın karşısında da
ğınık pulluk imııl:ilh:ıncleri bir 
le5me yoluna gitınckle, lıöyl-t
ce C::\r~ıınıha pulluk sanayiinin 
merkezi h::ıliııe gelıııcklcdir. Zi 
rat non:ılını Kurumunun G bin 
pulluk imali üzerinden sipari
şini alan M ust::ı'ı Bartın. bun
larla yurtta 2,5 milyon müstah 
silin pullı•\( ih'; .. A"'"' fnmin el· 
miş olac:ıktır. Mustafa Barlının 
pullukları, Ostün vasıtalal"iyle 
kendine haklı bir şohret yap. 
ııııştır. Zirai Donatımın Y::ım:ın 
tipi pulluğu 3 çifl i:ıküzlc gün
de bir döııiim ar:ızi sürerken, 
Çarş:ınıba pullukları, h:ıyvan 
gücünü de aınltmak suretiyle 
bu mikdarı birkaç misline çı
karmıstır. Mustnfa narlının 90 
yaşındaki bahası Bekir Bartın 
da halen bu iş Ü/Prinde çalış
ınakt:ıdır. 

!"ÜFUS 

Ç:ırsanıbanın nllfusu son sa-
yıma göre 8S bindir \"<' yıl

dan yıla artmaktadır. Bunun 
41 bini erkek, 44 bini kadındır. 
Kaza nüfusu 10 bin kadardır. 
Topra(:ın verimli oluşu, bakir 
is sahalarının bulunuşu Çarşam 
baya her an nüfus celbctmekte

ı::ılı~ılmaktadır. 

Çar~ambanın 133 köyünden 
ancak 35 inde mektep vardır. 
Köylerde mektebe giden tale
be adedi 3027 dir. Okulu bulu. 
n:ın köylerde 4030 c;ocuk tah
sil c;ağıntP.ıdır. 

J.lektcbi r yan lıöylcrin a-
dedinin fazlalığı Çarşamba ma
arif hayatında mühim bir nok
sanlık teskil etmektedir. 

ASAYİŞ 

5 on ~·ıllanla bilhass;ı araıi ih-
tilafları ,.e kıı. kaçırma va· 

kalarından doiı:ın h~disclcr \ e 
bunların devamlılığı Çarşamba
yı asayiş bakımından ciddi l>iı
dıırunıa sokmu:ıtur. Sık sık ·ıı . 
di.>eler, hırsızlık ve katil gibi 
vakalar oluyordu. Fakat son 
zamanlarda polis \'e jandarma
nın mü~terek garretiyle bu teh 

•ı., iinlcnmiş ve Ç::ır'"A""' 
hada \•akalar azalarak normal 
bir seyre girmiştir. 

A \'CILIK \ 'E 
OIELLER 

Çarş;ımba 2ımgin bir av böl
gesidir. Kurt, domuz. çakal 

gibi zararlı haynnlardan başka 
hlllıQoeıı ,A .. ,, '····-1 .. rında y:ı 

b:ınt kaz, ördek gibi av hay
v:ınları sürülerle bulunm:ıkta 
ve av y::ıı>ılmaktadır. :!\lc\'cut 
:ıv kulübü bu isi bir mücndc
Je \'e spor haline getirmiştir. 

Çarşambanın her jki kısmın
da da birkaç vasat otel \'ardır. 
Danlar arasında Park Palas, Ci 
han Palas, Zürra Otelı ile En. 
f!t>r Palas, Yıldrz, Yeşilırmak, 
Emniyet, Şen, Nümune Otelle
ri sayılabilir. 

Sığır 181 ,309, manda 46,526. 
at 17.009. merkep 1Ul33, ko· 
yun 232.551 ve keçi 118.593 o
lup kemiyet bakımıncl:ın bu ra
kamlar hiç de az değildir. An· 
c:ık, bu mevcudu keyliyet ba· 
kımından ele almak icap eder. 
Zira, ıamn.nımızda az mer'adan 
çok .istifade ile hayvancılığı çok 
verimli bir şekle sokma!: zorun
dayız. Bunun için de devlet d:ı
mı:ılıklarını yetişfüicinin ist lf:ı· 
desine arzctmek l'Olu gfüHil· 
mclttedir. 

Bıı arada atçılığın ıslahı kin 
1952 yılında 24 baş :ıygıı·l:ı !) a-! 
sım clurağı yapılmış ve bu aşım 

sahip olacaktır. 
--- l dir. 

SPOR 
F.\J\l.İ\'ETJ,EJÜ 

Ot er 
Halen Samsunda dördü gün 

delik, ikisi haft::ılık olmak ü 
ıcre altı gazete yayınlanmakta 
dır. C_ H. P. taraftarı (S:ını. 
sun). müstakil (Samsun Posta 
sı). D. P. taraftan (Demokra
sinin llliid:ıfii) ve (C:ınik De
mokr:ıt) günlük D. P. tar::ıftarı 
(Ocak) ve (Ses) ı:azetc!C'ri de 
h:ıftalıktır. 

SAMSUN 
Samsun tiitiin merkezi, 
1.im:;nı pek işlektir, 
lfo\'11 m:ıvi suların 
11.crr.rınıla scdcrtir. 
Atatiirk'e derclini 
l\1ill<'l bur:ıd:ı döktii, 
J\.,rr. günde ilk şafak 
Giltel Samsunda söktü. 

Yc~illiklcr içinde 
ltl nıriit ı.ıibi her yeri 
Samsunu unutur nıu? 
l\:ıhr:ınıan Türk ~enc;lcri. 

Üğretnu•n: l\tt'liih:ıl U~rkan 

Hugiinkli dunıına göre nii· 
fıısun 100.000 ne ynklastı!!ı talı 
mln rdilnıcktcdlr. 

.'\lı\ ı\JtiF 
l>lJRUJ\IU 

K azada bir orta, iki ilk okul 
\'ardır. Ort:ı okul 046 sene

sinde ÇarEamba halkı tnrafın
dan yaptırılmıştır. 112 erkek, 
30 kır. talebesi \'ardır. ilk okul 
.darlığı )'Üzünden balen, okuma 
çağındaki çocuklardan 313 kız. 
300 erkek çocuk mektebe dc
\·am lmkilııı bııl:ını:ınıaktadır. 
Ü~üncii bir ilk okul açılmasına 

Çarşambada mevcut Yeşilır· 
mak isimli spor kulüblindcn 

başk:ı Güneş Spor 'ismiyle yeni 
bir kuliip kurulmak iizeredir . 
Faaliyetler nrasında futbol b:ış 
ta gelmekte ve S:ımsun bülgc
siyle çeşitli temaslar )·apılmak 
tadır. 

Samsunla Çar5amba ar:ısıncla 
hcrgün muntaz.ım seferler y.-ı. 

pılan bir tren hattı mevcut
tur. Ayrıca muntazam sahil yo

lu ile Çarşamba gerek Sıımsun, 
ger<'kse ş:ırktaki vilfı)etlcrc 

bağlıdır. 



Samsun'd zirai isli 
eKledir 

-ı 
1 

• 
eııı 

S amsun zirai islihsaliıu baş
lıca su maddeler teskil et

mektedir: 
1!151 yıla i.itihsali 

(Ten> 

Hububat 231.000 
Bakliyat 4.810 
Tütün 15.871 
Şeker pancarı 50.000 
Soğan - Sarımsak 2.000 
Çeltik 3.176 
Meyva 4.712 
Yapılan tahminlere güre 951-

952 yılı ekilişi evvelki yıla na-
1aran y(J°,<fe 17 genişlemiştir. 

Samsun su . 
isleri f aaliveti • 

1 
1 

1952 yılında ele ahnacak bü· 
yük su işleri: 

Abdal ırmağı ıslahı 2.00.000 
lira, I.Adik gölO, ikinci kısım ve 
l.lldik deresi 180.000 lira, Muh· 
telif harita işleri (Ilıfra dell:ı· 
sı) 150.000 lira. 

1952 yılı münferil su isleri 
programı: 

Bafra Harız yan derelerinin 
ıslahı '60.000 lirıı, Çarşamha Yc
şilırmak sahil mahmuıJarı 75 
bin lira, Terme Karahoğaz de
resinin ısl:ıhı ve işletme uinala
rı 1.115.000 lira. 

Samsun' da 
Muhasipler 
Derneöi 
5amsund:ı v::ziCc ı;ilrcn sekiz 

muhasibin r::ayrct ve teşeb
büsiyle 15 H:ıziran , 1951" tari
lıinde CMuhasiplrr ve Tüccar 
:Memurları Derneği) adlı Uir ce· 
miyet kurulmuştur Bunun ga
yesi, bilhassa yeni gelir kano· 
nuna göre ağır ınes.uliyrller ta 
şıyan muhasiplerin \•e diğer tüc 
c:ır memurlarının fikir işçisi sı
fatıyle istikbalini düşünmek, a
ralarında tesanüt \'e yardımlaş
ma kurmak, mesleğin seviyesi
ni her ~cihetle yilksellml'ktir 

Ekibimiz. S:ımsunda bu cemi
yetin idarecilerıylc uzun uzadı
ya görüşmüs \'e yalnır !:endi 
hes:ıplarına emniyet temin et
mek gayesiyle değil. aynı z.ı. 
manda yüksek bir meslek ve 
mesuliyet telfıl:kısiyle hareket 
ettiklerine kanaat getirmiştir 
Cemiyetin ana tüzüğü \"e faali· 
yeli ile alllkalı diğer neşriyat 
itinalı lıir şekilde luımlanrnı~ 
ve l.ıasılnııştır. 

Bu itibarla, hava şartlarının da 
gelişme üzerine olan tesirinin 
normal geçmiş bulunmasından, 
1952 rekoltesinin 1951 rekolte
sinden bu nlsbctte fazla olaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Zirai fa:ıliy<'l: 

Samsunun z.ıral ehemmiyeti. 
ni eözönllne almış bulunan Ta 
rım Bakanlığı ziraatin gelişme 
sı yolunda i(erekll bütün ted
birleri almış bulunmaktadır. • 

Bu cümleden olarak ekimi 
yapılmakla olan çeşitli tohum
ların ıslah, henliz ekimi yapıl-

rilmiş ve verilmektedir. 

Bunlardan başka ipek IXicek 
çiliğinin ı,:elişmcsi arazı ısUhı, 
tarla :ı:iraati, bahçe kültürleri, 
ziraat S3natları, ziraat ilet ve 
makineled ve küçük ehli hay. 
vanlar J:ibi esaslı kısımlar üze. 
rinde gelişme sağlanması yo. 
lunda programlı olarak büyük 

1 
bir faaliyete geçilmis bulun· 
maktadır. . 

rnaın:ıkta olan çeşitlerden cko r _. 
nomik olanların ekim deneme. ! ..,. ........ s &GiJd!l,ı.: 
!erinden sonra ekilişini teşvik 
işleriyle vazifeli Tohum ıslih 
H' Dcnc-me istaı>yonu ve bu is
tasyonun yetiştirdiği çeşitlerin 

üretimini ve dağıtımını yapmak 
üzere Gelerne.n l>olet :üretme 
Çiftliği \'e bölge dahilindeki çe 
şitli mahsul zararlılarını tespit 
ve milcadele usullerini tftyin ve 
liğreten 1.iroat l\Tiicadcle füıs· 
titiisii ve bu cnstitüniln direk
tifleri dahilinde zirai miicadı>le 
işlerini yapan Ziraat 1'Jiiı·adele 
IlaşteL:nisyeııliği Vt' çiftçinin 
mahallen ziraat lılet ve malze
mesini kolayca teminini sağla
mak illere 7.irai nonatım Kuru 
mu Şıılıc l\liiıliirliiğii -mevcut
tur 

Her sene bilhassa meyvalar 
üzerinde zarar yapan Hipono. 
rnot, mısır Uzcrinde uırar ya
pan Tıınymecus ve Ağrotis ile 
ve çeşitli mahsullere zarar ya
pan çekirge ve buğday üzerin-
de zarar yapan Sürme ile ze-
nis nisbette mOcadelc yapıl
maktadır. 

Bunların dışında devamlı o
larak domuz vr. fare itlafı ya
pılmnktadır. Tiilünlerdc ıarar 
yap:ın Thrips ile de rrnis ni$
beltı> mücadrleye girisilccck
tir 

7.irantin gclişmcsi yolunda 
çesitıi tohumlıırın 1slllhı ve bll 
zı çeşitlerin ekim sahasına so
kıılm:ısı ı::ihi faaliyetlcr dışın
da rney\·acılı!!ın gcliştirilmcsi 
irin bu srnc Gelcrncn Devlr.t 
Üretme ÇiCtlil':inde vilılyclin ih 
tiyacının fazlasiyle karşılaya. 

cak gcnişliktc bir mryvalı a
P,açlar fidıınlıitı kurulmuştur. 

Arıeılıl!ııı l"t'li~mt'!;İ yolunda 
da bu sent' büyiik bir faaliyete 
g~lmls. lılrçok yerlerde ·a
rıcılık kursları açılmı~. hcves
.lilcr yetiştirilmiş ve hususi ida. 
re btitçcsinden temin edilen 
yardıml:ı nünıunc olnrak birçok 
fenni kovan y:ıptırılmıs \'e mü
sait kliylcre parasız oı:ırak vtt 

·' ·-
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'SU Oda, 

s amsun bir noktada, bütün 
dunyaya ka~ı üstünlük id

dia edebilir: Ağırce;ıa hakimli· 
ği gibi yüksek bir adalet vazi
fesi gören mahdut hukukçular
dan biri, Samsunda bulunuyor. 
Bu ilanım; yıllarca Ankarada 
Başsavcı Yardımcısı gibi mühim 
mevkiler işgal eden ve hukuk· 
çu sıfntıyle hürmet kazanan 
Bayan Sabahat Kurtuluş'dur. 

Bayan Sab:ıhat, eski Rize mil· 
letvekili Doktor Fahri Kurtulu
şun eşidir. İki toeuk annesidir. 
Samsun Ağırceza Mahkemesi 
Reisi mezun bulunduğu için 
şimdi vekil sıfatıyle mahkeme
ye re.islik de ediyor. 

lfikim Bayanla 
Konuşuyeru-ı 

A ğırcez.a Reis Vekili Hanımı, 
ekibimiz makamında ziya

ret etli. Kendisine sorduk: 

- Suç işleyenlere karıı vazi
fe görürken, kadın sıfntıyle o
lan hisleriniz araya karışmıyor 
mu! 

Şu cevabı verdi: 

- Bu suali bana sormayın. 
Burada hazır bulunan hfıkim 
arkadaşlarıma sorun. 

Ağırcczanın iki .Mkimi ile 
savcı muavini de konuşmamız. 
da hazır bulunuyorlardı. Her il· 
çü; Bayan Sabahat Kurtuluşun 

.. 

Bafrada bir çarşı 

• m 
hukuk ,ölçülerinden ba5ka ölçQ 
tanımadığını, vazifesini tam bir 
olgunluk \•e metaneUe gördü
ğünü teyit etti. 

llaynn Sab:ıhat sözlerine de
vamla: 

•- Ağırccza hası ve şimdi 
.reis vekili sıfntıyle nrife gö
rürken, kadın olduğum hiçbir 
z:ıman hatırıma bile gelm~L 
Kendimi ancak hukukçu saya
rım. Sırf hukuki ölçülerle dU. 
şünür, vaillemi öylece görü· 
riim. Memnun olduğum taraf 
şudur ki erkek arkadaŞlannı 
her ıaman beni kendileriyle mii 
sav.i tut:ırlar, hatta mahkeme 
reisinin söz arasında bana H:a.
nım değil, Bey diye hıtıp etti· 
ği çok olur. Sorgusu yapilaıı 
suç-lu ve .şahitler tarafından da 
çok defalar: •Hakim Bey• dive 
hıtaba mnruz olurum. Bana lı~r 
seyden evvel bir hukukçu göziy
Jc bakıldığını glisteren bu mu
amele tam, meslek hislerimi 
hoşnut eder.• 

Bayan Sabahatin zevci Dolı::

tor Fnhrl Kurtuluş, politika 
hayatından tamamıyle el('ekmit 
ve kendini Samsunda tıımamıy
le doktorluk mesleğine vermit
tir. Çok aranan bir çocuk dok
torudur. 
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Samsun' da yapılınası 
lüzuınlu işler 

samsun, Anadolu şclıirlerl i· 
çindc plftnlı yapılınıs, ol· 

dukça mamur \'e güzel bir snhil 
şehrimizdir Vaktiyle Samsunun 
planını yap:ın mühendi'.i sok:ık
laı:ın genişliğini 12 ve 16 met
re olar:ık hazırlamışken, o 'Lc1· 

rnanın insanları tarnfırıclnn bu 
genişlik fazla görüll'rck itiraz.. 
lnrla karşılanmış, Samsunun 
cadde ve sok:ıklıın da bugün 
gördilğümllz şekli alınıst ır. 

Böyle olmakla bcral.ıcr Sam
suna ilk clefa gelenler, hirlıirl· 
ne muvazi ve denize amut ınun-

tnzam caddeleri, düzgün parsel· 
leri ile bu şehrin bir pl~n tah
tında yapılmış olduğunu .ilk na 
zarda görürler. Bu itibarla Sam. 
sunun diğer Anadolu şehirleri 
gibi imardan ziyade gfızcllesti· 
rilrncğe ihtiyacı vardır. 

Bazı mühim ihtlyaclan istis
n:ı edilirse Samsunda az ~ok 
her şey vardır. Son senelerde 
motörlil \'asıtal:ırın artması, yur 
dun her yanından hemen her 
gün Samsuna gelen ve giden 
nakil vnsıtal3rının çokluğu Yil· 

(Devamı ll·lndde) 
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r " -Samsun'un -
Otelleri 
s amsunda küçük ve büyük 

(64) kadar otel vardır. 
Bunların içinde kalorifer Yı?I 

banyosu bulunan Sahil Pa· 
las ba~ta geJmekterlir. Bu «>
telde tek yııtaklı oda fiyatı f 
ve 5 lira, çift yataklı odalar 

da 3-3.5 lir:ıdır. Samsunun 
turistik mahiyette en temi? 
ve en gUzeJ oteli budur ve 
21 yatağı vardır. 

Bundan sonra birinci sınıf 
otel olarak Sümer Palas, Sam 
sun Palas, Gilneş Oteli, Lüks 
Otel ve Saray Oteli gelmek· 
tedir. Banyolu olan bu otel
lerde tek yataklı odalar 2 • 
2,5 lira, çlCt yataklar da 1,5 • 
2 lira arasındadır •. Diğer «>
tellerde tek yataklar 1,5, çift 
yataklar da bir .liradır. 

Birinci sınıf otellerde 350 
kadar yatak v:ırdır. Bütün O· 
tellerin ise binden Cazla yata
ğı mevcuttur. 

Samsun, geleni gideni ('Ok 
olan bir şl'hir olduğundan 
mevcut oteller ihtiyaca kafi 
değildir. Samsunun her türlü 
konforu haiz 50 - 60 odalı 
lüks bir otele şiddetle ihtiya-

ı ı cı vardır~ 

Samsun'un büyük derdi: 
Tahmil ve tahliye 

Geniş bir bölgenin Karade-
llİlde bası ıca :ihraç ıskele

si olan Samsun, çok ıııun za. 
mandnnberi memleket H:tısadi
yatında mühim bir mevkii olan 
limanlarımızdan biridir. 
Snmsuııun gerek siyaset ve 

gerek ticaret lılemi kanalından 
dünyaya saldığı öyle bir namı 
vardır ki onu bilmeyen yok gi
bidir. 

Samsunu herkes liman diye 
de tanır. Halbuki Samsunun li
man olmak bakımından .alacağı 

en insaflı numara sıfırdan a~a
ğıdır. Öyle bir liman ki Kııra
deniziıı incisi diye vasıflandır
dığımıı bu birinci sınır ticaret 
limanının doğru dürüst bir is
kelesi hile yoktur. 

1ılüleaddıt vilıiretıeri mınta
kası içiııc alan hinterlandın le· 
tiştirdiği ('eşitli mahsullerin ih
ra<"ma ve hu villiyetlere hariç
ten cetccck mallann ithaline 
kapı olan Samsun, aynı zaman
da kendi bblgcsinde \•ctişcn 
mahsullel"i ve 1.ılltlln düny:ıca 
büyük bir 5öhreli haiz bulunan 

tiitünlerinin nefasetiyle de ik
tısadi ehemmiyeti haiutir. 
Avruııa ile ithaUll 
Ve ihraral 
A nadoluıııın şimal bölgesin-

deki vilAyetleri denize bağ
layan en kısa yolun Samsunda 
denize ulaşması, limanın iktısa
dl ehcrnmiyctinl bir knt daha 
nrttırmaktadır': 

Samsunun memleket dışı ile 
olan münasebatını iki safhaya 
ayırmak lfizımdır. .Biri, doğru· 
dan doğruya A\·rupa limanla
rıyle olıın ihracat \'C itlıalfıt va
ziyeti, di~cri de hu iUuılAt \'e 
ihracata Ist.anbulun ınut:ıvassıt 
bir rol oynamasıdır. llundan 
başka Samsunun Ooğu ve Batı 
Karadeniz .iskeleleriyle olan 
ınlinasebatı d:ı lıfiyük hir yckfın 
arzetınektedir. 

Bütiin bu hallerden dolayı, 
Samsunun iktısadi vazı~·etinin 
oldukçıı canlı \'e hnrckctlı oldu
f:u anlnşılmaktadır. 

Böyle mühim bir iskelenin 
yapıldı, yapılacak denen limanı 
uzun yıllardanbcri bir tiirlii ya-

Sa.ıru.uıula Bu.iv a.r 

ptlamamaktııdır. nu yüidea 
Samsunda tahmil ve tahliye ;işi 

de çok acıklı bir durumdadıı·. 
Elinde Çapar denilen 18 mav

na ile 2 motörlü vasıtası bulu
nan Liman İşletme Müdllrliiğü, 
bu limanın ihtiyarını 'karŞıln· 
yacak durumda değildir. Her 
sene artan mahsulün bolluğu, 
buğday, mısır, tütün, yumur
ta ve diğer çeşitli mahsul sev
kıyatı, ticari emtia ve ithalüt 
eşyası tahmil t:ıhliye ışıni bu 
dar ve derme çatma te~kilaUa 
idare ctmeğe maddeten imkün 
yoktur. 

Ölü mt'\'Sim olmasına ra~men 
liman öyle sıkı5ık bir haldedir 
ki, bunu ucuz olsun diye amele 
kılığına sokulmuş çocuk dene
cek çağdaki beş on insanla iirı· 
lemck mümkün de~ıldir. 
Tahmil \"e tahliye, 
l\liiteahhlt işi ılrğllıllr 

j sin en fena tarafı l.ııı .iı:in d~ğ
ruda n doğruya J,ıınan :ış

letmesı tarafından y:ıpılmnyıp 

müteahhitler vasıtasıyll' ynıııt
<De\·aını 10 uncudıl) 
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l.anu\en\i\n \\a te\\e\\\ 
kazası: (ARSAMBA 

K:ır:ıdeni-ıin doi!u kısmını b:ış y AZAN : 
t:ın başa kuş:ıt:ın 1dar sahil 

§<'ri~i ~amsunun ~z iler!sinde, KEMAL A VDAR 
z:enış hır ova ı;eklınde bır zen-
ııinlik diyarı meyd:ın:ı getirmiş \'İlfıyt'tlt>rlmi1den biiyük olan 
tir. Burası Çarı;:ınıb:ıtlır. Xlce bu kazanın taın ortasından \'e. 

r \"\ 
1. 

Bafra havyarları: 
Gelişmeğe muhtaç bir servet kaynağı 

Yazan : Zarifi Atamer 
Samsur. - Ilafra ~n .-.,ınd:ı Samsuna 35, Bafraya 16 kilo

metre m:ısefcde bir .Balık ~ölü var. nu sern!t kaynağından l5rı
kilc istif:ı<Je cdilemi)or. Fazla miktarda Sazan. Kefal \:C Ak
balık vardır. Uol ıııikt:ırd:ı balığı olan bu" göllerde teşkiltıt.;ız
lık yli1.linden ı;ek :ıı h:ılık tutulııvor. Birinci Cihan harhinden 
ünce Ilulg:-dstıın, Jiom;ın~ :ı \'e Yunanbt:ın:ı lıur:ıd:ın binler
ce ton tuzlıı b:ılık srvkıyatı yapılırkl!n, lıugiin sadece S:unsu
nun ihtiyacı knd:ır balık elde ediliyor. 

Yüz kilo s:mınd:ın 6/B \"e 100 kilo kelaldan d:ı 516 kilo 
J.-:ıdJr havyıır ve h:ılık llimurt:ısı :ılındığına ı:öre bur:ıd:ı bir 
hazine \':ıı· deııwktir. Çiirıkü bugün .12 lira ile 30 lira arasında 
s::ıtılan t:ır:ım.ı \'C balık yumurlasınclan binkree kilo islihs:ıl 
P.dill•hilir. Ancak lnınun icin gerekli le.sisler viicuclc gNimıck 
lazıındır. ll a\'yarı \"(' yumurtası alınan balıkların da ıuz.laıı:ırak 
cvveke olduğu gibi Ymı~ııbtan \'C diğer hariç mcmlckı•ılcrc 
ihracı nıiiml:iiıııliir. 

Göl'erdc :wlnırnn s:ı1~r \'e :ıklı:ılık daimi olarak ııölde htı· 
lunur '" or:ıcl:ı yavrular. Kefal balı~ı ise yumıırtıısını dökmek 
fızere dcniıclrn ı;rll!rck Eoğ:ızlard:ın içeri girer. Ilunlnr, her 
yıl nisan w mayıs :ıyfarınd:ı güllerin boj!azl:ırı açılmak sureti· 
le içcrlye :ılınır. Miktarı mrçhul olduğundan kati bir scy söyle
nemez ise de ~·tiz hinkı i aoıtığı, bazı yıllar milyonlıırra balığın 
içeri girdiğı \'akidir. 

Jla,yar btihsallcri 
Ru lıalığın ctinden \'e çok ncfü<, kıymetli bir gıda m:ıılıle,,.i 

ol:ın havyaı·ıııd:ın tam nır.n::sile i:;tifade t'dcbilmek !(,'in lü-
7ıınılu tesıskr y:ıpıl:ır:ık balıkların tekrar denize çıl\malarını 

önlt>ıııek Hinmd ır. 
Ilımdan ba,)l:a <hin:;:ınır. en nefis havyarlarının istih~al e

dıldi ği B:ı fİ·a, J\ııılınııak \'P Çarsamba Ye~ilırınak mans:ıbınd:ı 
sip, ve kıılon tabir edilen Mersin b:ılıi:ı avcılığına ela bir sekil · 
Vt'rmek 1:ı11"anı ~elmi:;tir. :\l:ıliye tarafından hcr.iic senede bir 
mültt'ıiminr 'crilC'rek r.\'landırıl:ın hu balıktan hrr iki nehir 
mans:ılıında pek iptidai hir :;ckilde tutulan bu balıklardan an
cak 3 - 5 hin kilo l;a•l:ır siyah havyar istihsal edifo·or. bıınun 
bir miktarı islilıs::ıl yı-rimlc•. bir kı~ını d:ı İstanbul \'C Anknrada 
!ialılıyor. 

l\tikl:ırı r_1, kalitesi fc\ k:ıladc olıın bu h:ı\'y:ırı hı~an halık· 
{'ıl:ır, cıkardıklarıı:ı nılistulıiıne onun tayin n• tesblt elliği fi. 
yattım vrrmrl: zorund:ıoırlaı. Cu suretle en iptidai şekillerde 
ıorlukla tuttukları b:ılıkbrd:ın çıkan havyarları mültezim 30, 
35 liray:ı :ılır, ~oıırn d:ı SO - 100 liraya satar. Halbuki bu usul 
kıldırılsa ve :t\'lanma serbest bırakılsa. hl'm istihsal artacak. 
hf'm de fiyat dilşrtektir Ilu hususun aliıkııdarlar tar:ıCınd:ın 
inc"l"nnıesl ,·cıincle bir hareket olur. 

.Memle1'cte. ihm:ıl rılılrıniyerek ehf'ınmiyette lıir döviz ge
tirebilct·ek ol;ırı bu rölclf'n, Kızıl ve Ye~ilırmak ,lıa\'y:ır hıılı~ı 
avcılığıııdan t:ım l:ir şcl;ildl! istifade edilmesi imkanları aran
m:ılıdır. 

şilunı~k ::cçcr \'e şehri ikiye 
bülcr; üç m:ıhalle bir yıında, 
üç m:ıhalle de diğer yanda kn-' 
Jır. Bu iki sehir parçası üçyüı 
melre uzunluğunda güzel bir 
köprü ile birbirine kol atnıı5 
durumdadır. 

ZİRı\AT: 
z engin Çarşanıb:ı 0\'3SI her 

ttirlii ziraatın yapılmasına 

rlvel'işlidir. ~!ısır, Cıısuly:ı ve 
tütün ana mahsulleri teşkil ct
ıııcktedfr. :\lcy\·arılık da $on se 
nelerde bir inklş:ı! giisf ımnis· 
tir. ~!ısır ekiminde Ç:ırş:ıınba 
bıı bölgenin en ileri kısmını 
tr.skll eder. Geçen yıl ki istih· 
.~al 35-40 bin ton arasında olıııus 
tur. K:ır:ıdeniz halkının bnşlır:ı 
gıdasını mısır teskil ettiğine 
göre, besleyici sahıı olarak Ç:ır 
~amhanın bu bölgede ald ığı rol 
hakikaten mühimdir. Ç:ırşam· 
ba. mmrılan baçkıı "ılıfıı. 3')()0 

ton fa;;ulye, 3'°' bin ton k:ıdar buğ 
day, 180 ton yu laf, 240 ton ÇD\' 

dar, 260 ton pirine yetislirir. 
Bol miktarda kavun. karpuz. 
elın ıı, armut. ;;cftall, ccvi1, ki· 
raz ile soğ:ın, sarıımak. tlitü ıı 
i.stihs:ıl !!der. Bunlar C'arş:ım
h:ırı ın ba5lıca ilıl'a~· m:ıddl•l eri
dır 

Ç \U5 \)IB,\D,\ 
SEBZECİI,İK 

Çarjaınbanın sclııcciliği de 
ıııtihiıııdir. Son St'nelcrde c-. 

kilen sahalar ı:eli~miş ve seb
zecilik ra~bct gören bir i5 h:ı
line gelmi~tir. Bu sebeple Çar. 
sambalılar lıir komen·e f:ıbri · 
ka,;,ına ~iddetle ihtiyaç hisset
mekledirll!r. 

Ehli kilıııes ha)T:ıncılığı ge
li;;mcktl!dir. K:ızadaki t:ıvuk 
adedi 75 binden fazladır. Yıllık 
yumurta istih~:ıli !iç buçuk ınil 

yondur. Yumurta ve kiinws hay 
,·anları ihraç metaları :ırasın. 

dadır. 
Çar.}:ımbada !1:31-952 ekim 

dc\'fe~incle dl!neme mahiyetin· 
de p:ınıuk ıir:ıatine dr. başlan· 
mı~tır. 

:U.\Kİ:\'Rl.İ ZİR.\.\TF. 
vo<;nu 
Çar;:ambanın gelişen ziraati 

k:ır~ısında i•i.ıu .:ıir Adana 
bölgesi doğuyor dcnilml.'kte· 
dir. Bu gcfişme. makineli zi. 
raati de içine almıştır. Her 
çeşit zir:ıatte traktörd<ın ziya. 
de, bölgenin hususiyeti gözönli 
ne alınarak nııllı•1rı., i~ ııv~m 

YC' chıımmiyet verilmiştir. niil
.2f'nirı ilıtharı o1"n nıollııklar 

Çarşambalı bir müteşelıbis o · 
laıı :'ılu st:ıfıı Bartın t:ırnfı'l•l;ı• 
yapılnıaktııılır , C':ır"~rnh•'t '7.lv:ı 

( Dern ını !l ııı1<·ıııla) 

S:ımsıınun iktı~adi lı:ı~atınıla tiitiiniin nıiihim hir rolü 'arılır • .Kuruyan tiitiinltr. 

SAMSUN'UN AN~ D,AVASI: 
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Az ve yüksek kaliteli tütün 
fSamsun Ticaret Odasında bir dertleşme - Kambiyo zorlukları ::--ı 
! Tütüı~ meselesi - Yolsuzluk davası l 

~ 

gaınsun Tk:ıret \'C Sanayi o. 
dası, ekibimize Samsunun 

derileri \'e ihtiyaçları hakkın
da ııydınlanmnk fırsatını \'Cl'· 

miştir. Odada yapılan toplantı
da ileri gf'IC'n tic-:ırct <'rbahın
dan ve bankacıl:ırdan bir kıs
mı hazır bulunmuş. bö~ lf'CC' hi
ze, sualll!r sormak \'C miişkiilll'· 
rinıi z.i halletmek fırsatı toplu 
bjr şckihlc verilmiştir. 

l.iınansıılık 
l':ıt:i ;ısı 

g:ıınsun biiviik bir ticaret ml'r 
kezimizdir. F:ıkat lıüviik 

başın derdi çok oldtıll!ı gibi. 
Samsun da çok dertlidir. En 
başta liman mesrlesi geiir. Es
kiden kalma hoş bir ifade tar
zınıı göre KaradC'nizde dört :i
m:ın vardır: Bunlar da Haziran, 
Temmuz. Ağustos \'e Sinop Iİ· 
m:ınlarıdır. 

Açıkta demirleyen \":ıpurlarn 
mallar s:ığlam girip çıkmaz. 
Yükleme \"C boşaltma f'Snasın
d:ı ht>P nüfus znyiatı olıır. Sc
ncnın büyiik kısmında Samsun, 
df'niz.dcn istifade cclemiyerel: 
nakliy:ıtı trenle yaptırıvor ki 
hu J:ı beş misle kaılar masr:ıf:ı 
ycıJ açıyor. 

Kunılıiyoıhı 

l\}erkcıiyct 

g:ımsunda Merkez B:ınk:ı51 \'ar, 
k:ımlıiyo memuru vıır, fa

kat bunlara, ticari mu:ımclf'ler
clcn çoğunu halletmek c;'lfıhivc
ti \'C'rilmC'miştir. İşler, ·f ,t:ınbul
da bulunan koınisvona havale 
rdiliyor. Bu yüıdc~ b~lt' ~f'cik
mt>lrr oluyor ki baınn mt'\',Slm· 
lik mnll:ırın muamelesi :ım:ım-

l:ıııamıyar:ık b:ışk:ı mevsim<? 
kıılıyor. Mahalli Mıırkez Banka
larına ieabcdcn s:ılfıhiyetıerin 
wrilmcmesinln \'e 'İst:ınbulda 
ıncı·keziyetçi bir sistem kurul
masının sebep olduğu nksaklık
l:ır umumiyetle hudutsuzdur. 
:ist:ınbuldaki komisyonun ta~ı
dı(:ı s:ıliılıiyetlerin İzmir, Sa~1-
sun, Mersin gilıi birkaç merke
ze olsun te;snıili, ~·ok faydıılı O· 

hır. 
~ırvcut zorluklar ~üıiindcn 

l\lmr, Kaı'.adcniz 

Samsun firınal:ın ya lstanbul:ı 
göç ederek Samsunda yalnız 
bir şube bırııkıyol"l:ır, \"<ıya fs
tanlıuldakl mu:ıınelclcrini tenı
sikiler vasıtasıyle takip cltir
ıneğe mecbur kalıyorlar. 
nııııo ... 111luk 
Denli 
s amsunun diğer bir derdi, di-

ğer miihlm ticaret merkez
lerimizde olduğu gibi, huradn 
ela kafi drpo hııluııınamasıd ır. 
Şubat ayında :ıçılan piyasad:ın 

sonra m:ıhsulü Temmuz nyına 
k:ıd:ır muhafazaya hizmet ede
cek depolar bulunmuyor. Tüe
c:ır~ :ıit olan eski depoların bir 
kısmı, on lıanknııın iştirakiyle 

kurulıın Umumi Mağaz:ıl:ır mii
es!>esesinin icarı altındadır. Ti
caret Oclasındnki topluluğa iş
tirak edenler nr:ısıncl:ı, bu mü
e;;scscnin kiraladığı dl!polar i
çin "eski kanuna göre kira \'cr
ml!sinden, f:ıkııt mlişterilerin
dcn yeni se,·ıycyı! giirc lirrct 

ıılmasınclan "e mal ııahlpleriııln 
hakkını csirgemesindl!n 15ikıiyet 
eclenlıır \'e kanunun tadilini is
teyenler olınu~. fakat lılJ nok
tada bütün kanaatler birleşme
miştir. 
Ot istemi~ orlar 
g:ımsuıı her şeyden evvel bir 

tütün nıemlckctidir. Sam
sun tiitünii bir l!Sans !!ibi her 
nevi tiitüne katılır. Virjinyn 
tiıliinline bir miktar Sıınısun 
ve diğl!r Şark tütünleri katıl
nııızsn t uzsu·ı. bibersiz yemt>ğe 
döner. Amerikan ::.ig:ıralıırıııda
ki 'riirk tütUnü yüzde beşe ka
dar inmiş iken, şimdi rekabet 
~·oluyle yiizde yedi, sekiz. hatta 
on lıc5e kadar çıkm15tır. Fakııt 
mesele, tütünün Samsunda çık
nı:ısı değil, muayyen \'asırlara 
sahip olması ve kalite se\'iycsi
ni muhafaza etmesidir. Bir A· 
merikalı tUtüncü, ekibimize de
miştir ki: •Ol ne\''indcn tUtiln 
her yerde bulunur. Samsunun 
mezjyetlcri muhafaza edilmez
se, sırf orada yetişti dıye kim
se tiitUn almaz.• 

Bugiiıı Samsun, Bafra \'C d
varı im sözlerle ifade t>dilcn 
hakikatin dehşetini kaw:ımış
tır. Az, fakat kaliteli tlilün me
selC'si, adeta lıir beka d5rnsı di
ye Samsun ha,•allslnln karı;;ısına 
dikilmiştir. Samsun Tic:ırct O
dasını ziy:ıretımizcle dl! bu me
scit' bahis mevzuu oldu. Orada 
bize dcdılcr ki: .Tahdıt işi ya-
akl:ırla olmuyor. İzmir ha\ ali· 

sinde ele tiitiinün tahdidi 'asak
larlıı dc~il oray:ı p:ımıık gır 
med sıır<.'tiyle t<.'mın edilmiştir 
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\\\ll\C\~C\l\ ~\\l\U\\\l\ · ~C\1\\ "· 
TERME 

T iirkiyedcki sayılı çııUik :ı.ir:ı. rcndiğiıııize ~öre. Termenin 42 mü~tür. Bunda, kurutma, mii· 
ati böl:,:clerindcn biri de köyil 24 senedir bir sıtma mın- cadele ve su meer:ılarının ısla-

Samsumın bir kauı.sı olan Ter- takasıydı, Bu 42 köy, ınüca- hı gibi planlı çalışmalar, bıi-
medir. Samsunda elde edilen delıı mıntak:ısına alınarak, mev yük bir amil olmuştur. 
4 bin tona yakın pirincin mil· eut 28 bin nürusu sıtma tch- 42 köy her )'il iki defa ilfü;la 
him bir kısmı 'J'ermede yeti~ir. didind<ın korumaya \"e ~ıtma narak, ·halkı doktor muaycnesin 
'J'ernıe \'e ~liliç ırmakları l>u !le miie:ıdclc\'C gir.iş'lmi5tir. den gCi:irilmektedir. 
sahaları pirinç ekimine elveriş ilk )"Jll:ırda köylt>rdc dnlnklı Eski sıtma mıntak:ısı Terme, 
li bir hale sokmuo>tur. Fakat hasla nisbcti yiizılc otıız iken buglln normal bir sıhhi dııru-
gt>çen yıll:ıra kaılar bu :mink bugün nisbct yüule iire diiş. nıa kavusnıuştur. 
arazi 'l'ernıl! için büy~k ~ıa.h-ı --
zurl:ır ıla meydıına getırnuş ve 
Tcrıııl! bir sılın:ı bülgc,;i olınıı~· 

hır. Du scbt>plc geçen yıla kn- Saınsun'un şeft ı· 
dar plrlnı: Lİraati bu bölgede a 1 
m<ıneclilmiştir. Şimdi bir yan. 

dan lliliç \'C Terme ırıııaklaıı-, b" h 
1 

• 
nın yatakları onarılarak _ar:ız~ . : a çe er. ı 
nln selden korunması, dolayısı-
lc sıtma mıntakalarında clur
,~un suların kurutulması işi de. 
\·anı ederkt>n bir vandan d:ı ni· 
:zamlı Şl!kildıı pirinç :>iraatlne 
nıüsııade edilmiştir. 

'l'ER:'UE:\'İ:\' 
.)J,\llSCr.,\•rr 

rernıl!nin başlıca m:ıhiıulü ııi· 
rinı;, fasulyıı ve mısırdır. 

Fıııcl ık yctlştiric.iliği de yl!n 

1 
lıaşl:ımışıır. ~l:ıkineli zırııal giin 
gl'çtik~·t> gelişnıekl<.'clir. ımen 
42 tr:ıktür vaı·dır. Ziraat Ban- ı 

krısının plllsııı:ını ~eç_en sene. · ı 
lere nazar:ııı beş mıslı artını~ 
tır. MCy\':ll'll ık yeni yeni inki
s:ıflar kaydetmektedir. 

Kliçiik sanatlardan süpürgeci 
ilk ,.c köylerde do:.ı'ımacılık I· 
!eri iİtmiştir. 

Termenin toprak zenginliği 
daha birçok nüfusu geçindirc
rrk ycterlikte olduğu için bu
raya devamlı bir nlifus akını 

vardır. 
Tt>rıne ormanlarında acı bir 

tahribat vardır. Kazanın hinter 
!andına clahil ol:ın yerlerden 
gcl<'nler; bur:ılarda gccl!kondu 
misali bıırınaklar tl!"is ederek, 
ormanı tahrin bahasın:ı bir ge 
çnı yolu ıııtmakta, bunları odun 
halindi' iç bül,t>IC'rde sntmak. 
t:ıdırlar. Bu derl ile şiddl!tli 
bir ııılic:ıdele çıj!ın açılmıştır. 
Sl'J','1,\~1:\' Ö.'iÜ 
Al.l~lll 

r crme \'e civarı sıtm:ıdan çok 
ıztırap çekmiştir. l'zun yıl· 

lar kendi haline bırakılan pi
rinç ziraati, burada sıtmanın 
büyük tahribat yapmasına se· 
bep olmuştur. Fakat birkaç yıl 
ewf'I kurulan sıtma mücadele 
tcşkiliilının de\•:ımlı fııaliycti 
ve pirinç ekimi yasak edilerek 
sulak sahııl:ırın tanzimi sayesin 
de sıtm:ının önii alınmıştır. 1 

Kazad:ıki sıtma mücadele ta· 
bibi Dr. Tnhsln Sayıl'dan öğ· 

Lı"ıtfi Dc\·cci :ıdı dl.>ctıc kulağınıza gelmiştir. Bu isimdeki 

tl'srblıüs snhilıi \'Jtar.daş, ziraat mühendisidir. Birkaç ~e

ne cwel nwmıı:-lııktnn ıı:rrılarak meyva ağac·ı yl!tiSlirmck işinıı 

girişnıitı, fOnr:ı 1\bidin A~·k:ıç, Hnsan•Çakar ve fsm:ıil l~ın aıllı 

rntaııd:ıslarl:ı ortak o!:ırak işi genişlctmi5. Samsunda srçme 

srftn!i, elııı:ı, armut :ı~:ıçlarıııdan mürekkep b:ıhçl!lerin mev

c-w!ıı hiıılt•ı t> wırdıgı gllii. ~imdi dt> Gchze civarında on hin :ı

ğ:ıçlık yeni bir b:ılıçt" y(iı·uda gctirilınİıitir. 

:'\mn·.H·ır.ıK isTiKn,\L v.ummh·on 
S :ıınsım h:ıhçıısini hii)'ük bir :ze,·kle gezdik , Ilur:ıda :ığaçl:ır 

iyi cinSlcrt.lc ı seçilmiş, muntazam fasılalarla dikilmiş, iyi 

hava almalannı "" g<'lismclerini mümkün kılacak şekilde bıı
d:ınınıştır. '.feşcbhüsiin ağırlık merkezi scft:ıli ütcrinderlir. Scf· 
t:ıli rnı_•\•siminin her de\'rcsinıle pazara çık:ınlabilcrıık cinsler 

\":ırıiır. F':.1-:ıt eim :ırınut w• t>rik ve lıilh:ıssn cima ela. isin için

de gittikçe :fnzla yer alıyor. Ağaçların her biri kwmclli bir r:ıv

ru gibi h:ıkılıyor. hastalık \"e h:ı';arat mücadelesi. yoluyle yapı
lıyor, amb:ılaj:ı clikknt edıliyor. Bir kmnı seflalileri konsıın·c 

h.ılinc koymak iı;in tertibat üicuda getirilmistir. 

Dc\e<'İ \"C ortaklarıııır Samsun \"e Geb1r.deki büyük b:ıh
çclerirll" TiirkiyNlc nıeyvacılık işi yeni bir s:ırlıaya giri)or. 

Z:ıtpn Huı,;,adn da rııl'yn.tılık 1t'S<ıbbü,,.leri gitlikçc gcni$ bir 

SP.kil alıyor. Tiirkiycnin iktısadi i~tikb:ılinde meyva~·ılığı biriıı
d dr're('NI~· bir tl'~l"blıüs ı;:ıhası diye telfıkki l!deııler, ı:öıliııii 
yor ki. hal;Jı ı:ıkıııni!:ı lı:ı!'lanıı!;lardır. 

Sanısunda << Gestapo! >> 
g amsuncia :ıtıl~a.r. bir Emniyet Müdürü rnr. Gangsterlere, 

zorb:ıJ;,ra, r.ılah tı:~ıynrılara, şuna lıuna sarkıntılık cdrnle
re karsı amansız bir mücadele açmıstır. Polis amirlerinden 
mürekkep hir jc•·p gcl'cleri şehir içinde dolaşıyor, ôsiıyişi tl.'h
dit edcnlcre karsı emniyet tcsl:ilatının uyanık durdui!unıı belli 
cdiror. llcr grnişçc ııd;ircic. hıtunm:ığa rn tufeyli şekılde gıı
dnmcğc ç:ılısan ııcı irler \'e sudular muhiti, hu dinamik f:ı:ı
liyettcıı tat ii ol:ır:ık hosl:ınmıyorlar. Her tarafa yetişen poli'! 
jccp"inc Cestnpo nclını tokmışlardır. :nunu maktan göriint>c 
bırbirlerinı•: .c:cstnpo f.!E>liyor' • diye haber veriyorlar. 
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