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Egedeki mü,terek 
manevra bitti 

. ürk - Yunan filoları Seliınikte to11laıulı. 

lıilomuz büyül tezalıüı:atJ a karşılandı 
l\.ıniral Altınean, «flostlujumuz 
~rvetli ' re açıkı·ır» eıli 
l An«ıhlu A a n 

Ürkiye • HudufSUZ seıanık limanında bulunan danına inmiştir. 
I• • Gazıantep mııhrlbınden: 19 - Koramiral Allıncan kısa bir 

ınk ,. 1 Dün mahalli saatle 16 da Türk ko:ıuşma )aparak demistır ki: an ar deniz kuwetlcrI komutam Kora- •- Birleşmiş deniz kuvvetlc-
U miral Sadık Altıncan maiyetinde rlrnizin bir kısmı, mQşterek de· 

ırıemf ekef ı' Kurmay Albay Rafet Arnom, Ya- nizimizde iki gündcnberl de,·am 
• • • • \er Binbaşı lla~ri Baı·s \'c Mitluıt eden tatbikat sonunda SclAnik'e 

Üler olduğu halde bir Tiırk as- demirl • .verektll'. Ben ele bu \csi
ken uçağiyle Selföıik ha\'a mey- , Ahmet '~~·~':YALMAN 

GÜNÜN YAZISI : ---, 
Türk kadınına saygı 

Yazan · Prof. H. Nimetullah Oztürk 

Bugün ikinci sayfamızda 

· Bayar ve Menderes Fuarın 

açılışında bulunmak üzere dün 
İzmire hareket ettiler 

14 yabaııcı 1Je,1let 
fuara katııı,ror 

Aruıd,lv .ifarı.ıt 

İzmir, ıg - Yann açılacak olıın 21 inci İzmir Enterna.s)O• 
nal fuanaın son hazırlıkları da bitmek iızercdır. Bilhassa fon 
beş altı hafta iı;indc Kültür Parkta fc\•kalllde bir ~ekılde çalışıl
mış ~e bugünler zarfında eski pav~on, lOl, abıde, ha\üZ \eSair 
gibi şe,>lerin tamirinden başka bir çok )Cnİ pa\•yon, gazino, ~ol, 
bahçe. ha\'UZ \ e abide ~ apılmı tır. Bu arada Kültiır Park dahi· 
tindeki ı ıklandırma tertibaU her sene oldu ·~ı ı:ibi bu sene de 

Bırlesik .\mcrıka, Batı Alman-
81r .\ .· 

t lnt'ı ıkalı do~tunı ur .• \dı ı 
lııe tt1 ~r~ro'dur, ~rrimli i31et
li•1ı1' nığınin düm a 'üıündeki 1 

Hiin i~tanbul'uıı biılün t:a<ldclerindr a~nı hal :;öı-iintiyuıclu. Sıcaklardan biti.in bir halde halk, 
SU) uıınıu5 ol.mık i~lerinc gldrrlcrkcn 

tak\'i~c edilmiştir. r-
ya, Büyük Britanya, hpan~a. IS· Gnl R.d ay 
rail, Lı·r~', ~la~arı_~tan, B~lçıka, • . 1 gw 

• h.. . . 
.\'ni ıııtehas ı~larından lıiridiı". 
llıtı.k,~ıtıaıııla da tam idealist 'e 

~it ;ıeı bir in andır. 
tı ... • ııcliafero'• a· dcmirYolla-
'"'~a . • ' -Ilı ruh aıt le i le re 'erimli i let-

tıırııı . unu sokmak \.azife i 'e
ltııı ,tık. Bu isin trtlı.lk 'e takibi 
ijlar,1

11 it \al.it meınlcketiıniz.I 
t~liııd,. "dl'ı:. Do lum, .hrr Zİ)ll· 
''ili h ht'nı arar. Yenıdeıı geli
l'\iı1 l'~ haber aldık~·a, derin bir 

Sıcakların en 'iddetli 
olduğu günler 

Avustur~a. llındı~tan, ıtalya, 

Fransa. \'unaııı-tıın \ e Yugosla\'- E d k• 
.}a .oın_ıa~ üzere 1-l ~abaneı ~<:\'· rzuı·um a 1 
letın ı-tırak cdeccğı 21 inc.ı Iz· I 
mir Entema:-.yonal fuarına lngıl • 

tere pa,yonunda 330, Fransız s• ı •k 1 • • • 
pavyonunda 161,. Hindistan pav- ır 1 erımızı 
yonunda 32, Bclçıka pav)onunda 
41. A\'u~tuna pa\)Onunda 83, 

Dün şehirde sıcaklık 

Bayılanlar 

gölgede 33.3 
oldu. Bir ki_şi 

dereceyi 
öldü 

buldu. Batı Almanya pa,~onunda 126, z· t d L 
l\Iacar pa\?'0!1Unda7, İ~raıl pav- ıya re e ecer 
)Onunda 40>, Jtal)an pavyonunda 
99, ve İs\'cç pa\~onunda da 17 
olmak üzeı c 931 adet de ecnebi 
Cirın:ı katılmaktadır. Yerli fırma 

nu11.11l aftı! a!ıır •"1':dlf• ~tı.ıı U~aıım. Çiınku Tagliafcro 
bilJıahPıu giiriı,lrı-iylr dünya) a, 
ili ba~ ınenılrketinıiıin ~arını. 
ltıdiı· lllal.. lidtll'n i~· açıcı bir Sıeıık b11gii11 ıle ay111 siddetıe olffeflk 

1 

tarın adedı ise 813 c balığ olmak 
tadır. 

Ankaıa. l9 - Kuzey At
lantik Paktı Giıney Kc ınıı 
Kara Kuv\ cllerı Kararı;ahı
ııın izmırdc kuruluşu haberi 
echrimız askeri 'e si~ ast 
m:ılıfılleriııde aliıka \C mem
nunlukla kar ılanmıstır. Bu 
hAdi c NATO de,·letlerinin 
Doğu Akdenizde 'e Oı ta Do
ğuda Turkı~eyc biı)ük ehem 
nı~et 'erdiklerinin )cnı bir 
tr:zahiıni addcd:lmektcdir. 

~ 

l laı:İi .. 
v~ıa afl'ı-11 uç gun C\ \ rl istaıı-
l'ar• trkıaı gr.ldi. ı:nrlki gün 

Bır müddettir devam eclen ,------· 
fevkalade sıcaklar, bilhas~a son ı m 
günlerde tahamnıiıl edilml'l bir ıı hl r llılı d r 11lde hulu uık. Rahsi-

'lııa ,l'thal ıııcnılrlı.r.tin m;ın:ıara
~t. e dıin,ıı \İİ?Undeki me\'lı;.H. 11 .. eçr • • 

....., I' 1• l>o hım c·o~tu. Dedi 1.i: 
llıeını •ana dünya yiiııınılc bir 1 
llıııı;ı tket ı;iisıeriniı ki hem l.ii
b ııı k heın ıll'ıııiri. lıcııı bakırı, 
bııı1111~tonıu, belki de bol )ıctrolu 
''iller· u.n. lırrtfiı ın toprull mulı. 
•ııı, t 1111 bol ıııiktnı·da l eti lir-

• hal almıştır. 
Dün şchrımizde, gölgede sı· 

eaklık 33.3 dcı·cce) i bulmu5 'e 
pllijlara büyük hır tehacüm ol
muştur. 

Bil ha ~a sa) fıye 'e plaj gibi 
nlsbetcn seı·in ~erlere ~ıd~i
) en bil) Qk bır çogunluk, dun 
şehirde ıkınlılı bır gün geçir
mişlerdir. oııtalltlu turlüsünii ihraç etsin. 

1 ~ıı da ıli iıılinli, i tidatlı, ça
dttc~ ıneıı, \arlığı için müca- Aıneriı.ada bulunan Irak Kralı 17 ya~ındaki Fa). al 
h•n,1 

11
1 
hl~· bir ıanıan ) ılmaz bir Cumhurbaşkanı Truru ıın'ı ı.i~ arc•l t tıııi-;lir 

Biraz serinlik \'ercbileeek her 
yer, bir şerbetçi dükklinı önü 

Wevamı Sa: 5: Sü: 1 de> 
\ 

11 sun 
Ilı ... 

~r ııı:rıııa iç!n ııudutsuı imı.an. Tahı•an'da 
~ıııı 1 ~lrkeıı derler. Bence bu- ' 
lııtb ıııı\11 ~sıı huclul~uı. imJ.:anlar 

iiıı 

k 
yeııiden 

eıktı 
tu11~ l'lı Tiirki)edir. Çünku 

l"r: ı\1\aH~oıklan bakirdir. 1"ur- k a )•Ô ·ısa 
tltdıg- nıeııkaııın on a nda ı;e- C _ « ı.; · C 

ll1<ıııı' ha) 1 et \ cıici inki arın .., 
~ b 11 trlre inılc•dir. Burada lus- -------------

it baı~anan, ı.ısnıen hm u ur Amerikalı bir asker tac:a tutuldu, miff iyetçilcr 
• 

komü-t'ltıc e ~ulunan imk nları ha- :l 

~il-, biı·gr~ırınek için ne laz.ım. • ti · b' k ' d' 
tıid;ı•r.ınisiniz?\'aS.lİ)leAmc- OIS ere aıt ır mer ezı·ateşe ver 1 
11~aliııı:oruı~ıı olduğ~ı gibi, i . 
~llııt;ı _lınkanhırındakı hudut-
t~bı •ınan edelıilmck, yarın 

t~bta :
1
a ~·aıı.maları nikbin bir 

~~ kr '. alalıllmek, bün)"ede gc. 
~ıı clrt<lı §eklinde harcı.etli bir 
~ \e b'hcr~n «'tlirmck. denıokra. 
llıa ,.. Urrıl·tt rejiminin istikra-

'"1\ eıı b )aratmak ... • 
>Q'lıs · 

~~·- cleı inleştirdik. I>o tum 
el '- ~ııe cle\am etti: 
'~ııhıı,"n 'feksas'lı)llll. nugiın 
dtbırıetf 11 en mamur 'e ıenı;io 
~ lt~ nden biri olan llou ton

~ltt· ..;ıt el 
{j •tıııı e ıloğdunı. Mektebe 
) tııl'tlıı- ıraıaıı hatulı' orum: 
•lı11 fuınuı okııgın bldırıını 

:~ cl~ııe~ 1? bir çamur batakhğı
l ~h t dı. Buradan çıkılan 'e 
~141.,~ddc adı \erilen sokağın 
~~'tek 1 b~~ulı.tu •. Ta lan tasa 
Ilı li; ~,u.r~rdiıli. J te bu Trk
~ İe 11 • Utkı>enin l.ıugun geçfı·. 
t t\t( lıa~ıet oldugu yuk elme 
~t~lıı eııı~ı giizleı-imin önünde 
Ilı lal ttt~ E.}aletin her tarafı. 
ı ~h , aglan ı.uruldu. Scr
d~%;ı1 ~I ~tedi harell.etc geçti, 
~ lıtrı.~ llınıaııl'riııe iman U) an-

~lıd 5 anta~ışlı bir çalı ma. 
(J> Ulsıız imkanlar temin 

evaını Sa: :;; Sii: 5 de> 

811gün 
~rdu
llavemizi 
Veriyoruz 
~ 

ııı Ordu ·ı· · · a119.. ı avemııı 

"rı -·u· .. . d ··• veıııınıı e 
isteyiniz 

Mekanik 
-

1 

~ 11ocıııtıd Pruı 

Tahran 10 - Kızıllardnn mQ- komünistlere lastik sopalarla hu 
lcşekkil olduğu anlaşılan bir cum ederek kalabalığı d:ıgılmış 
kalabalık bugün Tahranın en \·e jip hiıdi e mahallinden sü
işlek sokakla11ndaıı birınde bir ratle uzaklaşmıştır. 

Kongresi yarnr 
Toplanıyor 
8 inci millellerarası teorik ve 

tatbiki mekanik kongresi yarın 
s::at JO da şehrimizde çalı,.mala
rına başlıyacaktır. l\leınleketimiz 
ilim hayatı için büyük bir ehem. 
nıiyeti haiz olnn bu kon:;re hak 
kında dün kendisi ile gorü tü· 
gümüz organizasyon komite i ı;c· 
nel ekreterj Profesör Dr. Cahil 
Arp ezcümle ~unları söylemiştir: 

a- İstanbul Üniversitesi son 
günlerde. çok mühim bir kon
greye, VIII, l\Iillellernrası tco. 
rik ve tatbiki mekanik kongresi 

<Del·amı Sa: 5: Sıi: 5 df\) 

Amerikalı subayla İranlı a keri Sonradan İrand:ıkl Amerikan 
şoförü taşa tutmuştur. lliıdıse, askeri misyonunun sözcusıi, h:i· 
\ınerikalı subayın bindiği jipin, dise) le ilgili Amerikalının su-
bir seyrüsefer i~arclinin değiş· bay olmayıp .Tar.ıes Hagan adlı 
ıııesini beklemek üzere durduğu bir ça\'U~ olduğunu söylemiş. 
sırada vı.ıkua gclmistir. Pofis mevamı Sa: 5: Sü: 3 de> 

Bir mahalleli, bir mahkumu 
sürgüne gönderdi 

Aynca iki eroinci yakalat:Jdı. Bunlardan birini 
arkadaş/an polise teslim etmemek istedi 

Dı.in sabah Kasımpaşada eroin ı hııllesi Çiirükliık mevkiindc ero
s:ıtıcılal'I ile polis nrasında bir in satarken ~uçüstii yakalanan 
kavga olınu~tur. Bedrettin ma. <Devamı S:ı: 5: Sü: 1 de> 

Dün ıcrc İstınbula ,rı~ Birle ik Amerika yan l\Ieclisl Ü)f'leıi All':nndcr \\'ilry (\\'bron~in) 
\C \\'illi .Smith <Nortb Carolin a>. Yeşilköy hau alanında Birle ik Ameı-iı." Bii) ıık Elçi i Geor
gr l\Ic Ghcc tarnfından kar ılan nıı~lır. \\it ey, Tıııldy e) e, nıll\a kkat meler ~ranıa~ İilrr~ dcınir 
perde ıcri$İnden ı.01·anlal'W akı nındiln husule gelen ml'scleleri intelemck ıııere ı;clmİ§ ol<lu 

'unu ııuyleml~lir. 

Hacı adaylarının 
Bazısı dün gitti 
Dirkac gündenbcri d

0

ö,•izlerini 
almnk ve \ apur beklemek yü. 
zünden çok sıkıntılı anlar geçi
ren hacı namzellel'i nihayet elin
den it ih:ıren \'asıla bul:ırak m. 
cııza gıtmrğıı haşl:ımışlardır. Dün 
ilk olarak fi32 hacı namzedi •Sel
çuk- \"apuru ile Cidcle~·e haı eket 
etınislir. Bu grııptıı ayrıc.:ı 30 ki
~ilik bir sıhhi) e ekilıi de bulun. 
ııınktadır. 

Diğer taraftan daha bir~ok ha
cı namzedi 'apur beklemektedir. 
Bunlar dün muhtelif milrac at
lar yapmışlar \'C bu arada rıh· 
lımda Cıımhıırbaşkanı Celal Ba
'-ıırla Ba~bakan Adnan r.Jendere-
e de baş\urarak \ııpur l!'minıni 

<De\anıı ~;ı: 5; Su: 3 de> ı 

<Deunıı Sa: 5: Sü: 6 d:ıl 

Diğer taraftan NATO kuv 
\ctleri Ba komutanı Gcne. 
ral Ridg n~ bcr.ıbeı-indc A 
TO'\a dahil \ Uk ek tüt beli 
fngiliz \e Fransız subayları 
olduğu halde 5 Eylülde as
keri bir u~akla şchrimıze 
gelecektir. General Ridg
\\ay ehrımizde hlıkiıınet 'e 
a kert şahsh ctlerimiılc te· 
mas 'e ınüıakerclr.:de bulu. 
ııal'aktır. 

nidgway, Ankaradaki ilk 
temaslarını mQlcakip Şarkta 
bulunan Uı;iıncıl ordu bırlik
lerini teftls etmek maksad1;1-'
Jc Erzurum:ı gidecek \e bir
kaç gün bu ha\'alide tetkik· 
lcrdc bulunacaktır. General 
Ridg\\Dy, tefti ini muteakip 
şehrimize dönecektir. Ridg. 

(DP.\'llmı Sa: !i: ı:;ü: 6 da• 

---------------------
1 Edreıııit ve Biga devlet 

oı•ınaııları y ıyoı• 

Bu mevsim Baltkesir bölgesinde 27 
çıktı. Böyle devam ederse l O - 15 

orman yangını 

sene sonra bu 
kalmıyacak bölgede orman 

11 11111 ""'"' "'"' ·tfc 1 lif 
Balıkesir, 19 - fliln gece ya- lıkcsır lcletme müdürü Ce\'at " K k ·ı . . rısı Su urluk \e Sındırgıda baş. Mahmutoğlu da yansın sahasına ure ÇI erımız 

tayan )·angınlardan baııka, bugUn gıtmi tir. 
Edremitin Kazdağı lıölgesıyle 
Biganın Hamdibey bul':ığı mınta
kaH devlet ormanlarında iki bil
yük orman yangını dalın ~ıkmış
tır. Söndürme ekiplenne yardım. 
cı olarak kamyonlarla asker \"e 
miikclleflcr sevkcdilnıışlir. Ba-

Gelen )okular, yangın duman
larının kilometrelerce uzaktan 
göründüğünü ifade ctmr/.tedir. 
leı-. Geç vakit ~ehrimize gelen 
malumata nazaran, Bigad:ıki :;an 
gın korkunç bir mahiyet almak

<Devamı Sa: 5: Sii: 2 del 

Kııhitt• Ru\uı. Elçimiz Hulu i l 'ual fugo~ (~ağıla) ~ı .. ,r Nalıılf'ı 
~Icdbi 11) el,rindtn Uaıal.al ile göıfı~url.eıı 

Muvaf f akiyet 
Kazandılar 
Frankfurttaki Millet
lerarası müsabaka/ar
da üç birincilik ve iki 

ikincilik aldtlar 

Frankfurt 10 - Her ) ıl ~ a
pılmakta olıl'ı Avrupanın en 
mühım kurek yarısları bu yıl 

ın .. \111111 ~a: 5: l"ıı· fi ııaı 

Milletlerarası 
Kültür haftası 
Dün açıldı 
Tuı ki.}e l\luallimlcr Birliği ta

rafındar. tcrtirııenen ~lılle'lerara 
s~ Kültür lleftıı .. ı <lı.in. saat ,c da 
Teknik ('nh·er·ıt,. konferans ıa
lonunda \'ali COI 8l D nııtktı İİC 
~rıtmı,.tır. 

Tiırkı) c i\lııallımler Birlıği 
<l>cuoıı ·a. 5; ~u ı del 

• 
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-2 VA.TAN 

IGüNON YAZISI 1 

Tür kadınına saf gı 
Vali aylık 

e Zeytinyağı 

Yerine su 
Satan adam 

5on z:ıman· 
larda ka

dınlara karGı 
rırkin bir tarı 

Yazan : l )Or. Halbuki ıznıne 

Pı·of. H.l\ri111et11llah Ö:tiiı·k 
da sayı:ısızlık :.... ..... ----------------------........: 

her bölgede bu 
yolda parti mer 
kezleri tıı rafın· 
dan 'erilecek 
konferansların 

başlıyor Yeşil koy l\lctcoı oloji Is· 
tnsyoııununun tahıninleı ine 
goı e bugiln &P.hrlmiı '°' cira. 
nnda hau 11bohlr) in ince 
Eıİ•li \ c bulutlu, nıııteakiben 
umumh etle açıl; gP.~ecPk; 

ruzgiİrlar dP l§tk ) onleıılP.n 
orta ku\'ı·ette c ecrlalr. Sı
caklık dercrrslnrle değlaik· 
!ık olııııyacaktır. 

le hayasızca 
Ealdırma hareketleri çoğalmıs
tır. Bu harekcticrc daır haber-
ler her s:Un gazetelerde gorill· 
mektedır. 

Turk ha)atında kadına say
gı, Türk ahllıkının en esaslı 
karakterlerındcn bırıd·r. Bu, 
Turk dun)asın a kadının mev
k1lnln nasıl ) ukick olduğunu 
bize apaçık gostermektedır. 
Turk tarıh1nde, insanlık ba;n. 
mından kadın erkek ile c~ıttır. 

Eskı Türk aılı:·ınde çocuklar 
üzerindeki 'el,lığln ) alnıı ha· 
baya ddıl, ana ile bırlıkte iki· 
sine aıt olması, kaç göç bulun. 
maması, ı~ bolilmündc erkek 
ile bırhkte çalışması, kurulta
~ a erkeklerle birlikte katılma· 
sı v.s. gtbl haller gostcriyor ki 
Türk hayatında kadın ile erkek 
arasında bir fark l oktur; her 
ikisi bırcr (İn~an) olarak ce
mı) et hayatını bırlikte yasar
lar. (1) 

T ilrk ha)atmda kadının me\'• 
kil böyle olduğu, ve mllll 

kültur bundan dolayı eski 
Türklerde ruhlarda yer eden 
en e aslı ahllık duygusu olduğu 
halde, 'onradan eski Osmanlı· 
larda mılll kultur yerıne geı;en 
yabancı kultilr, erkek ile kadı
nı bırbırinden ayırmı~. o dere
cede ki kadını insan hakların· 
dan mahrum bir hale koyarak 
torbanın içme sokmu , kafesın 
arkasına atmı&ıır. Bunun so
nucu olarak O.,manlı hayalın· 
da artıR (Türk Kadını) orta
dan kılkmıe, onun yerme ha
yattan uzaklaşmış, 'e her tür· 
lu hak \'C hlırrıyetten mahrum 
bir (Muhadderei İs!Amiye) sı· 
nıfı geçmıstlr. 

(Büyük Türk lnkılAbı) na 
kadar cemiyet hayatında kadı
nın mevkıi böyle olduğu hal
de, inkı!Ap; cemiyet hayatımı· 
zın her yonllnde bııe medeni
yet yolunu aı;tığı, ve artık me. 
deni bir hayat )a~amadan bas
ka bizım için kurtuluş yolu ol· 
madığını onümlıze koyduğu gı. 
bi, bunlar arasında (Türk ka· 
dını) na da kendi hakkını ve 
mevkiınl \'ermlftır İnkı!Aplan 
sonra artık Türk kadını da ô· 
%tindeki cevheri 6Ö tererek ha· 
yatta her türlü mcslcıkicrde er
kek ile bırlıkte çalışarak ce· 
mıyet ha) atımıı:ın yükselm ı, 
medenilesmesi yolunda kendı· 
ne düıen vazifeleri basarara~ 

Avusturya Ticaret Bakanı 

bugün lzmire gidiyor 

Avustuna Tıcarct Bakanı Jo· 
seph Greıttav bugün İımire ha
reket edecektır. Bakan, Avustur 
yanın İzmir Fuarına ilk defa iş 
tirak etmesi mllnascbetiyle, açı 
!ısta haıır bulunacak ve Tıcaret 
Bakanı Enver Gurelı ile goru&e· 
cektır. Ayın 25 inde memleketi 
mlzd n ayrılacak olan Joseph 
Greıttıv ayın 24 ünde bir ba .. ın 
toplantısı > apacaktır. 

bu iş birliğınln verdıği mutlu 
bir sonuç ıle bırkaç yıl içinde 
cemi) et ha> atımızın çehresi 
bırdenblre değışmlı;, 'e artık 
çağdaş medıonlyette yerimiz ol· 
duğunu )aru ğyara göstermek 
te bulunmu~tur. 

N e ) aı:ık ki son umanlardı 
bu mutlu )lıruyO:e blr ak

saklık gelme~ e, başka yonlerde 
olduğu gıbı, Türk kadınına da 
go~termekte olduğumuz saygı
nın eksıldığını, \e onu bir (ha· 
~at arkadaf:l} de~ıl de bir tha· 
yat O) uncağı) şeklinde • tıpkı 
eski Osmanlılıkta olduğu gibı • 
gornıe mej Jlleri • cok ya.tık 
ki • bellrnıe,•e hnslamı&tır. Bu 
çok kotu gorünu§ bir yandan 
ıç hayatımız içın ) lız kızartıcı 
hır laubalıllk, d15 ha)atımız i· 
tın de hızı çağdaş medeniyette 
obür medenı mıUetler ıle at 
baEı beraber ı;ıdemrml ıı. gıbı 
fena bir duvma dU&Ormü& o
luyor. Nıtekım gazetelerde 
her giın görduğilmüı. (kadına 
saldırma) haydutluğu gercın, 
fakat çok çirkın bir ahllıksız. 
Jık gldısi olarak goze çarpmak· 
tadır. 

c\'atan» ın sayın başyauın· 
nın gecen gün <Gangsterın 
hilrrıyetı) ba:ılığı altındaki ya. 
zısı da bunu go,termektedir. 
Artık bu çok çırkın glrllşe son 
\erme zamanı gelmiş, hatta. 
geçmektedir Bunun için bır 
takım tedbirler dilşünulebılır. 
Buna ctırct edenlerin hareket· 
leri bir )andan (terbiye eksik· 
lığı) nden, libilr yandan (ah· 
!Ak sapıkh~ı) ndan ilen gel
mektedır. Bunun için ılkin bu 
gıbılere hareketlerinin (in an
lık tı?Tbi~ esı) ne aykırı oldu· 
ğunu bıldırmeli, sonra da bu 
gıbi (ahlaksızlık) !ara verllc
eck cezaları arttırmalıdır. 

ne kadar tesirli olacağı mey- • 
dandadır. Vali ,.e Bel<>diye reisi doktor Gökay bugün senelik mezuni-
B> Ceza ~olu: yetine başlayacaktır. Gökay gertk metuniyetl ura l!'lda ~·apıcağı 

ı - Zabıta ku\•vetlerinln c)ahat g<>rek&e kendısinin ba;ka yere tayini yolunda çıkan ha
elı kolu bağlı gıbı kaldığını herler dola\'1sıyle kendisiyle gorU~en gıızetecllere asaııdaki iza. 
gostermckte olan ~ımdıki du hatı \ermı•tir. ' 
ruma bir son 'ererek, zabıtanın Yarın BrUksele hareket edh·orum. Oradan Alman,•aya 
otoritcsını kun ellcndırmck i· ı t çerek tctkıkkrde bulunaca~ım. Alman) adan ıs, lçr \'e Roma 
çln ne gcrckı~or a onu blr ıı? l ollvle ı tanbuln doneceğim. Bu bir aylık s ·ahatimde bazı ı:on
o:ıce dtişUnüp zabıtanın yetkı· krnnslııra iştirak edecek, bu aradı Dilnya Akıl Sa~lığını Koru· 
61.nı arttı~mak, 'c bu \'a ıta ile' ırıa te kıl!lının toplantısında bulunacağım Parlste dl'! sıene idare 
hilkiımetın kuvvrt 'e kudretini t · 
bu gibi kotııluklere me~dan he~etl ~ıası bulunduğum Beynelmılel çkı Düşmanlığı kongre. 
venniyecek, bö~ le fenalıkları sındc bır tcblı"' yapacağım.• 
önlı)ecek hır tarzda göster- Gokav, dcğı§eccğı hakkında çıkan havadı.Blere de ~öyle ce-
mck. \iP \erml&Ur: 

lI - Hiç Ophc )Ok ki ka •- Herhangi bir \'aııfe ·e tayinim me,-ıuu bahis detıldir. 
nunlarımız bugünkli ihtıyaı;la- Z man zaman cıkarılan bu havadıslerı hir tevercüh e'tri olarak 
ra yeter şçkılde drğtldtr. HC'le kabul etmcl\1" l:ı>raber ist2nhulrla ba~lıdığım ,.e bııslamak llzere 
Ceıa kanunumuz nek ekaık o- bulunduğum imar hareketlerini tamamlama zevki içinde ı;alışı. 
lup, memlcketın ihtiyacına go· ) orum. 
re düzeltilmesi zarureti kcndınl F. a en ,azıfede tek askım memleketıme ve Eehrime hizmet 
her kan his1sC'ltirmcktedır. Ara ctmcktır. Binaenale) h askla calıfan bir insan ıcln haşladığı lş. 
sıra anun arımızın zamana go 
re düzenlenme.si için kurulan lcrl hıtırıııck bır ıe\k olur. . 
he)etlrrden gazrtelerde hah c Gnıetecı arkadaşlara İstanbul .~ehrı albUm ınU takdım ettim. 
dilır, fakat sonra unutulrır gı- Bu roda çakılan eh ılerın sa~ ısı ve yeri bellı ıken hlr çh'i çakıl
der. Artık bu gıbi ıhmallcre mnmıştır dıvenlrrc su cevabı verivorum: Lfitfen kendllerlne bir 
bir son ''ermek, bir an önce \:ı ıta t hsis cde!ım, ellenne verdı~mıiz bu albümle ·apılan ''C 

ecza kanunumuzu bugUnkU ihti. )Rpılmakta olan i~leri gorsünler. İnsaf z.n-ivesinden hAdlseler 
yara ııore düzenlemek zamanı mu ahedc edılince insanlık vasfının daha çok nrtaca~ına inan
gelmi& 'e hattA geçmektedir. sınlar.• 

İşte bu VC' buna brnzcr ted- Gökov, buglın saat 10.30 da uçakla Brukselc hareket ede-
eırt~"r. ile l bu ~k c1ırkln klıa1rc- cektir. Vah, Beledi e memurlarınıtan kendlsinın uğıırlanmama-

e erı on emC'be ca ışnıa • <ev b 1 1 · t· '"t · · ı k d" · letçc Ye milletçe uzrrımize du sını ır tam m e rıca etm•f ır. ,, ,ızunı}etı etnasınc a ·en ısıne 
fen en zaruri ode\lcrdcn bıri- \'ııli mu8\·ini Fazıl Ubaydı:ı vekalet ed,.cekHr. 
dır. 

Bu yolda 'e buna benzer b:ııı 
ka yollarla bu cok çirkin hay. 
dutlut;un 0111inc gecme tedbir· 
lerinın artık zamanı geçme
den alınması temC'nni olunur. 

Cl> İbni Ralutıı, se ahııtna· 
ınr.slnrle Turk ha' atının böyle 
) ııksr.k ahltk tablolarını ne 
guzC'I dzmişlir. 

Belediyede 
Yapılacak 
Değişi ~;kler 

Tahakkuk ediyor 

Ş. Hatları 
Vapurlarmda 
Temizlik 
Mücadelesi 

Du11 ~ehriınizılc hau ıı~ık 
'e ha(if ru1.garlı gcçnıi~tir. 

Gımıın rn ~ uksek sırakhfı 
, ... ıı;eıic 33,3, en du~uk &1cnk 
lığı 19,R deren~ nlmu(lur. 

Boa tenekelere denlı suyu dol 
durup ağızlarını da lehımlettik· 
ten sonra, ze) tinyağı di) e satan 
Tahır Kurumlu adındaki bır şa
hıs son defa Sabahattin Şahine 
de a)nı şekılde satış yaparken 
) akalanmıştır. 

Tahir hakkında takibata bar 
lanmıGtır. 

Bir kamyon çocuğu ezdi 
Ahmet San'ın idare ettil;ı 

4054 plakalı kam\'On, Cıball Ka- j 

Ku'UK HABERLER radenız caddesinden gecerken fiO 
\ foru blr adres sormak için dur 

BİR EROiN' SA'TlCISI mtıi Thkat bu sırarta, çan~!Jrluk ı 
l'AKAL\SDI arkasına gı1:1enen Ramiz. Ozınıı· 

' . rak adındakı uç yaşındakı Cllcuk 
Uz.un zamandanberı Bulvar ıle kamvon hareket edince ezllf'rek 

Unkapanı cıvarında eroın s.ıtıcı-1 yaralanmıştır. Ramiz Haseki has 
lıgı ya?an Nasrettın Conıert a· tanesıne kaldırılmı;sa da az: son 1 
dındakı ahıo, dun, eroınman_ bır ra olmu&lilr. 1 
kadına sa'/1 yaparken &uçustu 
yakalanarak hakkında takıbata Çanakkaleye a it f ilm 
başlanmıştır. • I d .. .1 k 
KE'11K A nKLAl'\IA gınoma ar a gostcrı cco 

l"UZUJ\ DE!'ıi KA "C•A Ordu temsıl bürosunca geçen. 1 

Mısırçarliısı ıı;ınde bulunan 12 ıerde Çanakkale muharebe saha 
numaralı •Yayla. ı~imlı l:asep l larına tertin edılen büyUk gezide 
diıkklınının. çııaklarından Şener orduca çekılen fılm önumüzdekı 
Alınca ıle Erel Uıunak5u, kemık sezonda biltlın sinemalarda gbs· ı 
ay ıklama ınesclcsı ~ uzüııden kav terıleccktır. 
ga)~a tuluşm şiardır. 1 Dığcr taraftan ikınci Kolordu 

K_avga. e~ııasıııda Şener, elıne subay ve ailelerıyle Çanakkale 
ı;ecırdığı bır ka ap bıı;ağlyle Ero Gelibolu halkından müteşekkil 
lu muhtelıf yerlerinden yarala- j 300 kıe !ık bir kafılc de ıs ağus 
mı§tır. tos giınU muharebe sahalarını 

Yaralı ilk yardım hastanesıne gcznııştır. Çanakkale Abıdesı O· 
kaldırılmıe, sanık yakalanmıetır, zerindekı çalışmalar da .llUn geç 
l\!U~ l~l.E VEfH;Jsi tıkçe ilerlemektedir. Abıdenın 
KANUN TASARl~l bU\Ok lılı;Udcki proje ve p!Anla 

Iuamcle vergısı kanun tasa. rı İımlr fuarında teşhır edilmek 
rısı uzerınde Tıcarct ve Sana~ i tızere Iımire gonderllm tir. 
Odalarının hazırladıkları rapor. • 
!ar Tıcaret Bakanlığına gönderil Tıcarct Borsasında ı;on 
mıştlr. fiyatlar 

Haber aldığımıza göre, Bakan 
lıkta bu mevzuda çalı malara 
baslanılmış bulunulmaktndır. 

(2) lir.le seçim umanların
ıle · f.O lrntilrre göre • mcsr.IR 
Cılrirt karlın alnıal.') \ ıdi gılıi 

Şehır hattı vapurlarında pire, HİR l.\fOTÔRUllı" SEBEP 
fare ve tahtakuru;u tıbi haşe- 01,0UG KAZ 

Diln İstanbul Tıcaret Borsa
ı;ında muamele goren bazı gıda 
maddelcrlnın fiyatları şöyledir: 

A> Terbı)e )Olu: mtdenl ·et dışı pn:ıgrıımlnra ı..a. 
1 - Boyle haydutluğa cu- ti Pn ~er Hrilnıenıelidır. Eser 

Bdedi~e Itels mua\•inleri ''e 
mudıran ara ında yapılacak na. 
killer Valı \'tı Beledıye Reısi 
nr. Gokay tarafından da teyid 
edılım Ur. 

rat ile mucadP.leye başlanmıstır. Dün Boğaz seferini )apan &e-
Grmllcr sabah akşam dezenfek hır hatlarının 72 numaralı va

le edılm,..ktf!dir. İstanbul Bele- puru Çcnı;elkoy önlerinde bir 

Urfa yağı 680, Si\'erek 630640

1 

Dı)arbakır 535, Trabzon 4;.ıO, 
1·1,5 ıısidlı ıeytınvağı 215, 3-3,5 
a:;ldll 220 235; lekC'slz mat pi
rine 100 102, Tosya 117, Diyarb~ 
kır 120, Kulaklı 125, Tam yağlı 
tue beyaz peynir 33 lira, yarım 
yağlı 25 !ıra; Kaear Anadolu 215 
Trak) a 300; Erdek zeytlni 105· 
110, Gemlık duble 100; Beyaz 
kokulu sab•ın 135 14:!, Koku·uz; l 
130 135; yeşil sabun 95-100 ku
ru. 

ret etmiş olan bedbahtın · her doğru is' bıı gihi ıırogrnıııl;ırın 
halde sapıklığa dil~tUğu anla· onu • emareleri ~ôrıılılıı ı\ gi. 
&ıldlğından • hanı:t bölgede bU bi • memlPkCte frl:ıkrf ıtrfü('. 
harekette bulunmuş ise o böl- rf!ğfnl hPr 11arlllinln bllıııesi 
genın ılerı gelenleri heyet ha· grrrktlr. 
lınde o adamı te\kıfhnnede go· -----------
rtip hareketinin ne kadar çir-1 r 
kın \ e Turk ahl~kına a) kırı ol
duğunu ve kendısının bulun
du.,u bblgrde (bir medeni hak 
!ardan 1.>kat ed lmlşçcaine) 

) urtdaslar ara ında ~rinin ha· 
sıl düşlüğünU anlatarak ba~ka
larma ibr•./. olacak bir tarzda 
teşhır edılmış olduğunu kendi
sine anlatmak. 

lI - Memlekette en kuwet-
li te ckkUllrr partılcr olduğu· 
na gbrc partılcrın (gcricılığe 
tavtz) (2) yolunda bu gibi va· 
katara karşı gosternıckte olduk 
ları lAUballliğe son vermeleri. 

111 - Partilerin kOllOr ha
yatımıza hızmet etmrl ri, dnv. 
rımlcrc bağlılığı sağlamaları 
hepsinin pro&ramlarında ) azdı 
oldutu halde. bu )Old9 te5eb· 
bil te bulundukları gorulmü· 

Ne glizel 
111uhari1llcr~ 
409 311 en·el lıugliıı, 20 A· 

ğudns 1513 de Fı ausanııı 

Akrlenıı· sahlJlcriııılc bulu. 
nan ?\is ~chrinı zaptctıııl tık. 
Fran ızl.ıra her ramirn clo~t
luk elini mataıı Kanııni Sul · 
tan Sulrymnn 1543 yılıntla 
Kaptanıdetj a llarbaro Hoy. 
rrttin Pa5ıı~ ı ine ) ardıma 

Bu hususta krndisile gorüsen 
saz.etecilerc Gökay şunları so~ le
mıstır. 

•- Reis mua,·inlerı \'C Beledi. 
) e mUdUrleri arasında y2pılacak 
değışıklık do rudur. 

dı)e Sağlık )lııdurluğu, gemiler. motorle çarpışmıştır. 
de yaptırdığı temWik muayene- llfıdi•Pye sebebiyet veren mo 
!erinin nPticesinde bu fenni de- tor derhal 'ak'a mahallinden u. 
zenfeksı"on u ulunil beğenerek, zaklaşmış oldu~u ıçın aranmak· 
vapurlara ayrıca temizlik ekiple· tadır, \'apurda hafllçe hasar var 
ri Jıonderllml' ine lüzum kalma. dır. 
dığını bıldırnıi§tır. RfR r\i\HmiKAN 

i\lUHRİBI CıELDf 
ha atında ~erek li t;crekse ida- Amerikanın Akdeniz ,filosuna 
r1 ebeddülleri lstılzam eden bu mensup ıGarn·u muhribi dtln .;a 
gıti değı~eler taliııdlr.,. bali flmanımıza elml$tir. ('"' - TA 

\
1i:w-11 --------

RESOCHiN 

R nkal )) f/Jag.eJı «tabi ti rl 

il n kı a, en mod n 

t slrll M larhı t d ıı v.ı ı. 

• H r ezan -de bulur1ur. 

20 AGl'STOS 1952 
Ç RŞAı lRA 1 

AY 8- GÜN 31- HIZIR 107 
RU 11 131i8 - AG STOS 7 
HİCRİ 13il - Zll.KADE 29 

\"uati t:zıınl 

s Ri\H 05 13 10.10 
OGI,E 12.17 o~ 14 
IKİND! 1603 on rı2 
AKŞAM 19 Ol 12.00 
YATSI 20.11 01.40 
iMSAK 03 25 oa 22 
Gazttl•11trıı O~l\d8rtl.,_ ı,.a.n t• ,. •. 
.ı.,.,,, ba.nlnn, banlma&tft laıü 

,ıtu ..... 

EMIRGAN MERAKLILARINA 

ollıımı tı. 1'is o r.:ımanlo r 
Şarlkr..n'ln mlittcrıkl olan Sa· 
\un IJukıı sının dındc idi. nu 
liman kurtanlacaktı. Muha
sara f'.sna ında blıımtc il) nı 

Bc-ğazın en kibar ve en ~üzel yeri 
EMIRGANDA 

deniz görür. tskele~c yatın, ilk ve orta okullar arasında 
çok güzel arsal•r satılıktır. 

!lluracaat m:ıhallr.ri: f:mlrı;Andıı bakkal Ahmet, eski 
muhtar luhlddın, hr.rbcr Hasan n İbrahim Erendi kah· 

-rr.sinıle r,eııı neylere --· 
:ırıa harp eden rran nJıırın 
barutları tukenmi•·tl. lla.l ret
tin I' şa: 

·c glizrl nıııharlplcr, 
r,rmilHinı şarnp Iıçılıırı ile 
rlnldunıp barutu unutmus
lar! 

Dl e rranEIZ Jrnıııanıfanı. 
na tıl.ı~mı lı. Jliıs, huc.ıınıla. 

ı ımııa ılcı ·:ına nı am15 'e l•I. 
raı: ı;onra da t linı olmuştu. 

1" LllEl'\fÇt 

Türkiye i 
• 

Z M 1 R FUAR 

Bankası 
.. 
UROSU 

e Kuçük cari ve alacaklı cari hesaplar 

e Yurdun her tarafına \e her tarafından havaleler 

e Senet tahsilleri 

8 Her turlu Banka hizmelleriyle 

FUAR MÜDDETiNCE MUHTEREM HALKIN EMRiNDEDiR 

Halk nükteleri 
H alk ırasında, senıi:; 

mana, mekina. . ,. 
öyle nııkteler sarredılır ki ııt" 
kadar isabetlilP.rine, h•,-.. 
dar ı.eskınlerine nıi.~ah ~ 
mualarında, karikatur 1 tıft 
Iarında dahi giıç rutll __. 

Ben hu nuktelerden ~ 
ğıma çalınanları not e --;.-. 
nl ı;eHrim. :ı-.·oı defte~ 
me\"Cut halk nııkteıeru;,; 
birkaçını bugün aşağıyı 
la)acağım. 

TPpklli uçaklarıntızd:: 
ri hir gun İslenhul üs~ 
tecrube \e ·a gostPris ;,I 
lan ~apt.}ordu. Uçak .,,_ 
sur'allı}di ki ı;emanın ,..
hangi bir nnkta•ında I~ 
mesı) iP. goıılen ı.ıyb• 
bir 01113 ordu. af/il 

Cağa)oğlunda nıatb•~ 
~ahınınıfa toplanmış ·~ 
mih·p11il lı.iıçulı.lerle ~-..... 
çoçuklar bu uçuslın ..,.-, 
dn·nrlardı. _,..t 

·Bir ıra bir kıifecl P"-
&ôyle dedi: 1 • 

- Hu na·ıl tayyare~ 
t\ç J.ıere l"tıynr. ben 
bir drJasını goru~·oruıa...,. 
TPpkıll uçağın harik~ 

atini anlatmak için b ;......, 
guıel bir r,oy!e)lş oll....
ml? 

Gttl'n gün Topkıı!'ı ~ 
d~kı kah\"eıl,., bir iş içt~ _ .. 111 
de\ u 'P.rdiğim bir ar.....,. 
bd.lıynrdum. ~ 

O ara, Ba ırlrny tar:,ltl 
dan gelen bir hılk oto 
kaln,.nin flnunde dıırdll, 

Gun, meuimln eıı .,_. 
gunlcrlnıkn bırıydl. ..... 
rağmen otobus ıskarça f/I" 
lecck uılyette dolu)dll~ 
birine krnetlenmlı de~ 
bir dununda buram , 
lerleıiıkleri on metre ; 
tan rnrkedilen '\·olrufır• 
mamak mıımkün ddıl~ ...... 

Otobıısun u~tunıle llU....:;,i 
harr!ı-rle Bıkırko~· • S~ 
\'e bir kPnarındı da dala:.... 
cük harll,.rlf! oAkıl hı• ...,. 
&İ• Hmlı,ıfı. Ru f!k yat1• 1"' 
halıfe otohusbn Bakırk~,.... 
ki Alııl hastanP.sine de "!'.d. 
dıgını gııstermek f~in r-
ını~tı. ... 

Kah\·eıle oturanlardlJI ~ 
ı ı bu •Akıl hllstanesi• ~ 
ı;ını ) uk&P.k ses il'! okud IJI 
ııonra hır otob•ısiı. bir~ ... 
ıçi nıiekl balık tstlri )Ol~ 
rı ml'rhaml'!tll hı!.•~ 
&hıdu \ P. gene l uı.sek ~ 
mırıldandı: ~ 

- Herhalde .st'rY" __., 
ini ha teneıi· -r ur,ıkl.,_. 
) anlı§lıklı un~tmu5lır··· 

Taksimde, ıoCorler k~ 
&inin onıınde, seyyar 
ha ırıyor: .,; 

- lla)di, Eeftali ıe 
r.ekscnP ..• Sıııfıın ucuz! iri"! 

Oraılakl tak&il('rrtf'n b~ 
l ~!.lılılrrıni )·ıluyıın del.., 
ıa, lı bir eda ile ı• 

r.es l ('nıll : ,, 
- Aman ağa, rtort ~ 

lılılnı eve a)u, bıtnıdll ~ 
Setdu,, G . S'

ON . KEl.İ"fF,;\'l•:..
Tur İ.}f' rl,. lmçıık 

&lstrml J:P.lışi) onııı•S·" ,ıtl' 
O, 5rhrimiz ıhl\ arlı 

çoktan ı:elı&mi&tir!... ~ 

c.._,,,,.,.,"""'""="""'~T~A-T~ 
Etibba Odası 

Batkanlıöındo" ~ 
Odamızın altı a' !ık uınuıısl '

yet toplantısı 23. Ağııstot ~ 
cumartesi günü saat 14 ~; 
mız salonunda yapılacak .,."1/ 

BUtün uyelerimiıın ter 
ni, &aygı ile rica ederiı· 

oturup beklemek artık vaz"c
çcmı~ eceğı bir tıryakılık ha
lını almıştı. İn dn eve çok ça
buk alışabilir. Bu da sıhhat ı 
çın iyi değıldır. nay, ünde 
hıı; olmazsa bir .saat yfırüıne· 
ğe kendl~ınl mecbur cdı~ ordu. 
Bu zoraki yüruyuşterı ı;onrn, 
eve dbnmck ne tatlı gelırdı. 
Senelerce sokuk sürtmekten 
nasıl hoşlanmış olduğuna {ia ı
yordu. Sokak hayalının o hn 
şin, sert ve telılıkeli tarafları
na artık tamanılle )abancı i· 
di. Yolda o:ıa ıtır ıı tıın H'l n ı . 
rarla bakan b r yabancı, 
Ray'ı Urklttuyordu. Hele bu 
son zamanlarda sanki sokaklar 
daha da kalabalıklasmıs gıbl 
idi. O korkunç motorlu \a
sıtalar çoğalmı tı. Otomobıl
ler, insanın kulaklarını tırma
lıyan, gürUltUlil elektrıkli 

·1ramva) !ar, hele o kalabalık 
ın an kiltlC' inın itip kakma ı; 

,e.ı 
nu unutacak \'e unuttur;.-' 
kadar bilyUk bir mosa 

• 

SOKONI VAKUM , __ --" TECRÜBELi MÜHENDiS ARIYOR 
Daimi kadroda iyi fiartlarla çalıstırılmak ü .. ere tecrllbcll 

Yüksek Makine ve İnşaat Mühendislerine ihtiyaç urdır. 
İsteklilerin tahsil dunımlarını, yaptıkları i~lerl ve yas

larını blldirecck mektupla P. K. 650 a müracaat etmeleri. '---------lmll::!mlll __ : _____ , 

Ra) '1 şaşırtıyordu. 

Bır gün başına hır hadı e 
geldi. saatlerce onun tc iri al 
tında kaldı. Kcııdınc demedı. 
Walter'in salata ına ko} mnk i 
çin hususi bır sırke almak içın 
Altıncı caddcdckı bır bakkala 
gıtmiştl. Cıncinnati'den "' tanı· 
dığı Retta 1 mlnde bir kadınıı 
rastladı. Retta ile Ray, hem 
mekten arkadaı::ı hem de kom
şu idiler Bırbirlcrınl görünce 
aralarında soyle bır konuş~:ı 
oldu: 

- Ra •. sen misin? 
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- E\ et, l rtta, benim. 
- Ne garıp tesadüf... Nev· 

lOrkta tnı oturuyorsun. Ray? 
- J:\et. 
- Ne tuhaf sey .... 
Retta, cışman bir kadın ol

muştu, sabahları çocuklarının 

burnunu ııle sıle onları mekle· 
be gotllrcn hır mahalle karm . 
Jlalbukı Rrtta ıncccik. zarıf bir 
kızdı. Moda) a uymak ıçin kor· 
sesının ıçinc yastıklar yerleşti· 
rırdl. Şımdı orta yaşlı, kendi 
halındc tılr kadın olmustu. Ha. 
lıni Ö) le anlattı: 

- Tok iolu bır gençle evlen
dim, füı •. Üc sene evvel bura· 
ya geldi. Kocam ressamdır. Kil 
çfık hır evınıız var. Çocukları
mın en biıyüJ!U on bır ) a~ında· 
dır. 

nay heyecanlanmıştı. Elleri. 
nln titremesini ı::ızleme~e çalı· 
sarak o le cevap verdi: 

- On hır yasında o~lun mu 
\lr, Rctta? [,ıiki n bu \'aStli f.V· 

Udı olan bir kadın gibi yaslı 
durmuyorsun. 

- Ya gen' Sen hAIA o eskı 
güzel Ray'sın. Hic ddi&m!!miş· 
sın. Hanı su Will Cuple'in sa
na vurtılduCu ,.e mrktepte O· 
ku~ amadığı zamanki karlar ııil· 
telsin. FMendın mi. Ray? 

- Ha)ır. babam oldukten 
sonra buraya geldım Evli de
ğılım. Yine.. Yine e·ki&l gibi 
yaşn orum. 

- Ha .. .ı\nladım ... Sana rast
lad•!!ırıa memnun oldum. A!· 
lahaısmarladık. Ray. 

Bu soıleri soylerken Retti. 
Ray'ı hastan u~~ıva EilzdLi. Ba· 
kııları Ray'ı sanki bir alev l· 
mis ı:ıhi )'aktı. 

Bu ehemmiyetsiz. hAdise. 
Rn ·ı çok üzdü . Kosa kosa ora· 
dan ıvrıldı. Evınin ılık. rahat 
"e sakın ha\•asına ka\'usmak i
çin can attı. 
Aynı •k6am sırtında susıa 

bir sabahlık, sacları arkasına 

dokıHmüş bir hald evde dola
eırken, Waltcr J;C'ldi Riraz son· 
ra 6erlıre oturdular Ray ona o 
gUnku vaka) ı anlatmal!a basla. 
dı: 

- Ne kadar ıstırap çf!ktli!ı· 
mi slz.e anlatamam Ölece ıml, 
orada \•ıkılacatımı and•m 

- Ölmek mı" Ne mUna e· 
bet" Sııe bunu hiç yakıstırama
dım. 

- Hakkınız \·ar. fakat elim· 
de değıl... İn·anlardan UrkU· 
yorum. 

- Bu çok mAnam bir $ey, 
Ray ... 

- BC'lki. Fakat ö~le ... Hal
buki hnlınıdP. utJnacak bir sey 
yok. <ic~ıl mı? 

- F.lj)ettc vok. 
- Eğer hayatımı yeniden 

başlamak nHlmkün ol aydı. yl· 
ne aynı \f'kılde h reket ede. 
cet:ıme emin olabıl rsiniı Wal. 
ter. Ahıpakça sc~ler Jcın fazla 
hassası'ltet (Yos' 0rıvorıım Onun 

içın iyisi mi, evden hıç çıkmı· 
)ayım daha iyi... Siz evde ol
masanız bıle. ) ıııe es~ alarınız 
burada. elNsclerıniz de dm ar
da rıh, her zaman oturdu~u
nuz l kemle. dayandı~ınız masa 
kar6ımda ... 

Bu .sözler. \\'alter'i rikkate 
geUrdı. Ray'm yanağını okşar
ken: 

- Benim sap alım! dedi. 
- E\et sap·al \'e budala)-ım, 

b,liyorum .. dıyc ccnıı 'erdi 
fı;lnden ağlamak geli)ordu, 

fakat bu balinı Walter'e belli 
etmek ıstemcdı. Her erkek ı:ı· 
hı .o da eozvaşından nefret e
derdi. C'orinne ağlad·.;ı zaman 
fena halde sinırlPnırrll Wal
ter'in bir "C\ ler söylemek ıste. 
dıJ:ıni anlarnak lçln yuıllnc bak 
mak ) et erdi Nıtekım Ray ko
nu surken, o tıpkı klicuk hır er
kek çocuk 2ıbi baska t rafa 
bakıyordu. Ra) da. &C\ dı~ırln 
karsı~ında l<endı mah·unlu~u ........................ ,,,.. ................ ..,...., .......... ........... 

urdı. orfl' 
- Kafasından geçeni 5 il 

mı bcklıyor. dtye düşUnd 
11
-, 

Ray. Waller'ın 1kı otı! 
dan tuttu: ,,.,. 

- Ne dOsunUyorsunuı. 
gılim? 

Deyıncc \\'alter: . s0r4" 
- Çok sukur. nlha~ct 

1 
tıl' 

nuz' dive cevap verdı ' .Jtı' n "'r ...... sigara aradı Ray hemP 1prr 
den fırladı. Kutudan bır 9 fl,J· 
aldı. kC'ndısi •aktı. sonr• • ~ 
ter'ın rlııdaklarının arasın 
du. Walter: if, il' 

- Slt de tıır tatıe ıcııı .,._..,, 
dı \'e Ray'ın sıgarasın!r~ 
Genç kadının acemi ti dl1! 
ğıni seyretmek hosuna ı:~~·· 
du. Dumanları savurur. al•rıl' 
!arındı kalan tutUn p1rC ~ 
dıli\le tcmltlerdı. 1~..., Asıl kamının si.ı:ara l!j -" 
ne müsaad" cdemıyece"" pfl-
ter'ın 2ıhnınden ge~t!İtııll " 
J\iy ile 'llan IAhbalı ıı ~ 
<'oı innc ile hiçbır ıam~ıı~,ı-·ı. 
mezdı. aııtun bu dihu -
Hıy•ı nıııteC'ssır erlı,·or~ n• .,,.,. 
trr, hayatındaki ikı kil 

1~ 
!il baska türlO hartk"~• tıfi 
du. Ray. bunun rarı..1n . ctıııll' 

- Sımdı artık h!'l'l~.1 ıı 
mr~e hazır mısınız R~,8uer~ 

Ray, lkı kolunıı 
01 

k'I 
haynuna 1olad ı. ı;:uıa~ıu· 
üzerine dav~dı vr sord ~•'' 

( 0P\8rtll 
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VATAN • 

* Yunan! landa ~rnl seçim· 
lrrin ~ ııpılarağından bah 
cclllm('ktcdlr. 

* lrıında > l'nldrn kargaşa. 
lıklar ~·ıkmıştır. * Birle mi tlllctlrr uçak. 
Jarı KuT.ry Korr' i bom
banlımlın ctmlıtlr. 

* Jlirlc ik \mrrikıı, ingil. 
tere \(' J'rıını;anın Yuııos· 
)il\ ııılaki clçllrri, l\brl'. 
~al Tlto ile ı:hll hlr gö. 
111 me )llpmıslarılır. 

Amerika, İngiltere, Fransa 
elçileri lif o ile gizli görüştüler 

Tito, Türkiye ve Yunonistonla iyi münasebetler 
tesis ve gayrı resmi bir müdafaa ittifakı için 

gayretler sorfedeceğini söylemiş 

Belgrad, ın - Birleşik Amerika, 1ngiltrre H~ Fnn~anın Yu· 
~o ıawııdaki diplomatik ıem .. ilcll<-ri dün Adriyıtlkte kain Brioni 
adasında :\Jarcsal Tılo ile ~izli bir J:lirU nıl'l yıpmıElardır. Stra. 
tPJik bakımdan önemlı 'rricstenln istikbalı n in mUıııkere erlıldi~I 
tahmin cdılnıektedır. Bu tnplırntıdıı Yugn,lnya nışişJP.ri Rıkıın 
iua\ ıni ı.co J\lates'lr Tıto rejımi nin ikt ı~ııt uzman ı Vf! halen \'u. 

ı:oslil\yanın noma niiyu'' Elçisi Vladimır Welll hit rl~ hazJr hu· 
Jıı n mııştur. GörU~melcr hakkın<\ıı herhırn"i bır açık l a ma \·uku 

--~ bıılnı11nıı~tır. 

Af f P 
Son teşchhii ler hııkktnrla herhan.::i hir dhrllen re mi bir i• i i aşanın nr \UkU hulmamı~sn dn, Amerika \"f' Jnı:ilfC'renin Trie<te mesele· 

Rint hnl için on unıanlarrla hU tOn nUfııılarını ktıllınrlıkları bi-

oğl t k'f d'ld' !inmektedir. lnı:ilil • Amerikan ı:rirıi ü şıı mP.rketr!Pdır: Trleııte u ev 1 e 1 mcsclrsinin ~uıh yolııy\11 halli ı\ kdcniıin kuır.y sahıllerinde daha 
.ııutıc 11tıd r,,.. iyi mlinasf'brll('r kurulma ına yoı ıı~·araktır. 

• . • DiinkU müzakcrrlcrdrn bir haftıı f'\ \'l'I Amrrlkan Ordu Ba-

b 
Kahır!(', Hl9f-Asfabr ık Kraı,ı k;· knnı Frank l'are. Marc nl Titrı'yu Rlrti'dri<I yazlık vnıa~ınıb ıl· 
ı?c şe 1 8 ıı 1 ının oıl u r,· ·arct etmi~tir. Frank Parr.'dP.n öıtrcnlldl#lnc ı:öre. Tlto kendl~l
mın Afıfı dıln tc\ kıl cdılmış 'c nı'. Yuı;ıo~la\') anın J:üncy do~ıı komşuları Türkiye 'e Yunsnl5· 
bıldırıldlğınl.' göre ı;eçrnlcrde tanla i\ i mllnas('hrllrr ır~i~I 'r. bu clrdetlrrle belki de RBYJ'I 
Kafr<'ldınarda cer('~an ('den ka 1 re~mt bir mildııCaa ittifakı tc kı11 bıhsınde Pllnden gelen 'ııml 
rışıklıklarla lig lı olarak orı:ul a 1 rfclti"i hueusundfl teminat \'ermıstlr. 
çek lmı,tır. Keyfı)ct, Vcft partı J:8lrct sn ,.. - --------------
sı taraftarı .ı-:ı Mı rla ı:azete~in. 
den oğrenilmlştir. Emin Afıfı, 
kıırışıklıklııra ahnc olan .Mı. ır 
dokumn fabrilrnsının rlıreklorlc
rindendl. Rabnsı llaCız Af!Ci, ,\. 
ralık a) ında Krali kahine ı:rfi j 
olmadan rvvrl l\lı ır Bankası Jda 
re ml'cll i rcı~Jydı. 1-"afrcldav\'hr· 
dnki Mı ır fnhrlkalnrını bu ban 
kn kontrol t'lmf'klrd J . 

Ba'ın hab('rl('rııtr rt r . Emın 
Afıfld('n backıı fnbr ı..ı :ırın llrrt 

len d •er blrcok ıd:ıretisı hıık 
kında cin tahkıknt açılmı~tır. 

İngiföJrr k nal bolge inde 
mıınc\ ra 'ııpıyoı lır 

Başkan T ruman 
Dünya turuna 
Çıkacak 

~llOrltıltd Pr11• 

\'awinı:ton. 19 - Ocak ayında 
Ba kanlık denesi sona erince 
Truman, bir dlinJa tunına çık· 
mak nb('tındedır. Ancak Başkıın 
Trumen'ın bu uzun seyahate he
nüz kııtl olarak karer 'eremedi· 
t!ı \'C bu mc~eıe cırnfınılıı ı::ôrlls
ınr.ler yaptı~t llfıve edilmekle· 
dlr. 

Mısır gemileri 
Dı$ limanlarda 
Mısırrlakl son hAdi elfor rlola 

·ı•lle, nıııhtelir \'apıır eırketl@· 
ri, el konulur korku~u ile gemi 
!erini ecnebi llmıınlara ~ondP.r· 
mektr.dır. Runların ço~u hiç hir 
ıs almadan bıı limanlarda. hA· 
dl elP.rln inkl~ahna ıntiuır et 
mektedirler. 

Bu ıırada Mı ırlı Emin Yah· 
ya Paşa fırmıı~ının •Star of 
Lu:-.:or• Etlchı de limanımıza 
ı::clmiştir. G~mi nn beş günd~n· 
bcrl Kabataş önlerinde demlr1i 
bulunmakta \'P. btitUn liman 
nıa raflarını ödemektedir. 

1 Kusey Kore 
Şiddetle 

Bom&nlatıdı 
"uorfııtrıl f>ruı 

Basın ve iktidar 
Tekirdağ kongresinde söylenen sözlerle büyük 

grenin tavsıyeleri tazelenmi~ oluyor 
kon-

Seoul 19 - Korede esen bü· 
yıik tayfun ı:.ona erınre R - 2!J 
tipi Amerikan üsttin uçankale· Demokrat Partınln Teklrdal ldd edenler bulunduğundan bun O ıarnandanberl kongreniıı 
lcrl dun gere cıerhal faaliyete il krın::resinde parti ile tıuının Iarla dotrudan doğruya temu tavsb e ıne hürmet gösterilecek 
gı?çmış ve .\lançurya hududu· muna•ebeti bahis menııu oldu edılmemesın ln gazetelerin bir yerde taınamlle tıddına gidildi. 
mın yalnız :ı mil gUne) inde bu· ve Tekırdağ mlllet"ekllı Zeki kıcmını Demnkrat Parti ale ·hl Tekirdağ kongresinde söyl"nen 
ıunan hlıyıik bir komilnist cep Etataman şunll\rı s1Medı: rıe çevlrdıf: inden Mhselmlş, sozlerle bUvük kongrenin tavEl· 
hane fahrlkosını şiddetle bom· ·Taraf~ıı mıthuatlı pırtinılı b:ından 8onra .matbuatın lnkı ''eleri tazelenmiş olüyor. Bir 
balamışlardır. ara~ınıla h;m ufak lrft.k ğonış IAbıınııa ve Detnokrat Parhye ıntıhah ba$ göstermesi ikUıUt· 

Koredekl ,\meriknn ha\·a kU\' farkları varılır. f"akat hütiııt hun olan yardımlarından dola)ı• te la basın arasındaki kara kedi· 
\'etlen kıırarı;:Ahından ,·erılcn la.r çok kı~a zamanıla halltrlile· ekkur edllm,.si hakkında \eri· I lerln aradan ı;;ek ılmeleri men1· 
haberlere s:are. kuzey Koredc. rf'ktir. /ltatbnatımıtla buıbn len takrir alkışlarla kabul edıl I leket hesabına elbette temenni 
Sinanju ıle Yalu nehri orasında tlele mrmlrket hiımrtln_.e 3 u· ı mlşti. Mılir. 
r\akwon'da bulunan bu fabrika rii\ere~i1. n. P. matbııatla llli· -

ilk defa olarak bombalanmak· la çatışmaya \•armıya,.ık!Jr. En y • k d 
tadır. ~" ç ıinii1t1hrd,.ki Jcurultı•dı hıı unanıstan lır tısa ı" 

Biıtiin mrrikan uçakları Us- J mul'le~·l hallederP.Aiı. TUrk mil· 
lerıne Arızasız olarak dlSnmU§· lrtlnln p1ruını hiç bir umın 
lerrlır. Hı ·ı k olmıyanları \·Umi)·ece· 

Amerikan ha\a kunetlerl ka· ~İL• 
rargahından verilfln bilgilere Bir Demokrat Parti konıre· 
"l'ire bıı fabrıkalarda gUnı1~ ıinde bu yolda stiıler ilk d•fa 

sıkıntı içinde 
t.000 tıınk ~avar ınermlsl. 3 UA Hiylenmtyor. ıe ekim 19~1 de 
~OM el homhR~l \'e blnlerre ha· Ankıırada toplanan Deml'.lkrat Venizelos, ~imdiki hükumetin tasarruf tedbirleri 
fil sıl6h iınnl edilmekte idi. Parti kongreslndfl! ıynl millet· 
için~ ıırtı~ıırr bıılıın :nı bir \·~kili sunları $1\ lemisti:. 

lrPne }ıjlrllm eılildl ol\latbUlflllft tllıAyet nf l(Jn'l 
Seoul 19 (A.r.) - lçinı1e Matbuat bizim _.ünkil do,lltrı· 

Hollywcıcıd slnPma yıldııların· mızdı r. Pmumi idare he~ etinin. 
dan Audrf'y Totter'ın de bulun hükQmetln baılıu ı•Mlyetlerl 

yapamıyacağmı ve yeni seç;m/ere gidilmesinin 
muhtemel olduğunu söyledi 

dueu bir Birlcışmis lllletl~r ku raı:etelerlf! temas lmklnını iri· Atına, 19 - Yunan Ba&bakan 
rive trenine komUnl~t cetrclll'r nı11lı, cıılı&mıılarını hllıtlrmell mua\1ni 'e Dış İşleri Bııkanı So
.ıteş aı;mı~lardır. \nıerikıın or lrlilr.r. G~1,.ll'lr.rden ılklyet ede· fokles Venlzelos bugUn 'erdi~! 
du~una men-up hır vUzbaşı ,, 111f)'lz. tt\lkttlar) arlt. Türk beyanattı, ~lmdikı koalls on hU. 
sMI bir aktUallte fılnıl cıpera m~tbnıtı dlin ıılduğu Jtibl bu· kCımetlnin, bu hafta parlsmento 
tllrU bu hAdı~erlc olmil$1erdır. ıriin de DP-mııkuı rartl ili' bera· da bir gU, en oyu kaunsa dahi 
Bir Amrrikın ı:rmi,\nln ~anlı~ herıtir. Kırıınltkların geçld ol· muhtemelen yeni &eı:lmler ~ıpıl· 

hart keti ıtuğuna kanllm. Buın tnplantı· maMnı !!ti •ece~ini SC) lf'mlştir. 
Vn~hıgtnn 19 < \ .f'.) _ Bir- !arını de\·ım l'ttirmell~ lı.• r.enel ııt>çlmler yapılması k•· 

le•ık Amerıka dr.nız kllV\ etleri ı \"ine kongre aıasından lıhan rarla~tırıldı~ı tekıiirde. eımt.1ikı 
komutanlı ıntlen rerihm hııber· Sipah 'n!:lu rla. matbuat ıcınde koıli&yonıı teşkil eden si\·ası rar 
!ere gcire Karede ııungnan s~ · ı memleket n•kıle çalışanla~ tiler. Eerim kampartvalarında Yu-
hıllcri açıklarında Grapple 1• ~--- - --- nan ordusu me,·curlunun ..., !10 
• J' A k k II ı nlıl:!ette ııuıltılma&ı \'tya 170 bin 
~ım,ı merı ıın urıarma ,ge. ..~oı•,.eııeı•ff , kl•!den 80 bin klsh·e indlrllmt-
mı~ı haşka bir Amerikan e· 11 g 

ml~lndcn açılan ateşle yaratan laf . . sini derpls eden bir ııro:ıramı 
t lf'. e119ıı.- orte~a ııtaraklardır. Ordu mC\C'U· 

m\~~;İlrn m2'Hlmatıı ,diri! bu Y dunun azaltıtmıı~ı lehindeki ha. 
nıue~~u yırnlıelık n~tkesi Grapp ~T ., • -.d reketın bir Ee im kamrıan' a~ın. 
le gemisi mUrrttebatınrlnn iki 1 "I fi pOi. l "" e dt :tıelllba•lı konulardan biri ola 
er ölmüş, dokutu da ~aralan cıtını b Jırten ku\'\etli emareler 
mı•tır. .ıt•• M"'"' P•u• 1 me\ euttur. 
Yapılan llk tahklkattan anlı . Nıpoli. 19. - KorgeMr?l FtY \'enlzelos yeni seçimler ~·apıl. 

~ıldı~ına gllre h~\·a enrtlarının l ıı MenıUt ıle Turk H~u kur· maıının ku\ ı etle muhtemel ol
~ok fena olu~u bu kaıa\'ıı ebe mı)' Kolejinden a~ subay 3 atin duRunu. b."tirıik bir ekserh ete 

tinin parlamentoı1ı yalnu bir ve
~ a iki oy üstUnlu un! dhip Ol
duğunu il•rı ıiırmektedir. Muhı. 
ltıfet uasen. yeni g.,çfml"r yıoı
lahilm~~I için koalisyonun i~ti!ı 
etmesi hususunda zorUrnaktıdır. 

Y~tklll blr kııvnak, Yunanl.ıta
nın iC'crislnl1e hulunıfoJu klH!l 
lktı&adı sırtlar kar6Uındı asker! 
ııarfı~·ıt Uzıı!rln"en esuıı kesinti
ler yapılmasının elzem olduğun:.ı 
s ~lemi& lr. 

Bırleşik Amrrıka 'eçen yıl ~·:ı. 
banrı ~·ardını faslından \'urı.anit· 
tana tSO mihon dolar Uh~i~ et. 
mis \'e bıı paranın 14f'l mlh•onu 
nrfcdilmi tir. Bu yıl Ame!'lkaıı 
ardımı 80 mil~ on dolara indırU. 

mi;tir. 
HlıkOmet tarnftarı • Elefterl! • 

gıızete 1 bugUn\ü bir m~hle!ltt· 
de. AmPrikan kredilerinin btU· 
mesl halinde Yunanistının açlık. 
tin !!leeeıını yaz.mıs 'I! sunları 
llhe etmlstlr: 

Lclkoşc, 10 (A. \,) - Kıbrıs 
ada ındn \"C Kanal hıılı;:cslndc 
bulunan İn~ılız J\rali~ct hıl\ a 
kU\•vctlcrınc mcn~up uçaklnr bu 
ı:un m:ıncualnrıno batlamıflar
dır. 

Kıbrıs adaı;mın gıln,.~ inde ya 
pılnn \ ' e dtırl sı. ı n ı;Urcrl'k olıın 
mRncHnlarn tcp~ılı a\ r.ı uçakla 
rı \ c bombardımın uçakları is· 

Başkan TrumRn uzun zamıın. 
dan beri h1i) lr bir seyahate çık
mak istiyor fakat vazifesi ırtıhı 
:ılınmRsı J:CrPkP.n cmni~ "' tP.o
hirlcrinin mcyılRna çıkararaı:ı 
foı nıalitrlerrlen c;ekinb·nrrlıı, 

blyrt \"Prmış \uıunmektadır. 
1 
lü~ ~ır ziyaret icln buraya ıel· ı dayının hilkQmet içi~ P-IZ m o 

Me 'ulıy,.lin h~ngl l:Prıllde ol mı~tır. lan sıkı ta&arru! tedhırlerlni tat- •Bizden zenı;in \"e tamamı~!• 
.. . rıııaunu tP bit itin incelemeler! Gen~raı .Mengııç Allan tık itti hilı etmenin çok mlı&kUI hııllın kalkınmı$ ba~ka mtmlel:etler 

CumhurbRşkıınlı.ilı oılf'\J. sona ['Bf'ılıırııktır. fakının ~uner ~'rııpa bolgdl rluğıınu, zıra Yunan mılletlnfrı Atlantlk lttHakına karfı tirlfti){. 

tırak etmC'klcdirlcr. 

ankası A. O. nm 
30 EYLÜL 1952 

8~ L Keşldealne haz.ırlanınız 
p 11telde d" 

ARA, Al TIN ve KIYMETU EŞYA 
1 

İkrami)elcrden maada 

IZMiR' de 
. 

BAHÇELi 
. 

BiR EV 
~O de vardır. 
l Eylül 1952 koiidcsino iştlrlik için en geç 

fij O ~YLOL 1952 AKŞAMINA KADAR 

RKIYE KREDİ BANKASI A. O. da 
İSTANBUL Biı)uk Po~tahane karşısı 
Rtvo~LU İ&'ıklAI Cadde~i 339 
lZMf R Büyük Kardıçalı han 
ADANA Özler caddesi 

150 Liralık bir hesap açınız 

Hesabınız varsa arttırınız. 

lÜRKiYE KREDİ BANKASI A. O. 

Bayramlarını hoı ge~rrmek 
,, isteyen vatanda şlara 

TURKİYE 
3Q TURİZM KURUMU 

a~rı ~~usto Zafıır \'C Kurban bayramları tatlllerln· 
receıı Ulraıte edilmek Uzerc :ııtı giinlük \'e ıon de· 

11 ııctız bir gezi tertip etmiştir: 
~ FUAR VE YUNANiSTAN GEZiSi 

'I i"~12tı Ağu~tos r.umn günii saat 14 le başlnurak, 
cekı Perşembe gtınü saat 17 de 1 lanbula dönUle· 
lkı { Gidiş 'c dtinll5t lznıirde ıki gün ve Ati nada 
llrııiı~~Uk ~ıln kalın:ıcakUr. Sc) ahat iı;in zengin bir 

Gid anı hazırlanmıştır. 
9o, ır~$ l<'lış bilet bedelleri J . .l\le\ ki 120, ll. J\tc\ ki 
t n 

1 
Mevki 60 liradır. Yemek bedelı olarak bu 

l<ııru '.>ahatıe yalnız 10 lira alınmaktadır. Bıletler 
llıtrıc ın Ml'rkezındc, D. P. i kudar \C Kadıköv ılçe 
'• 'r ezıerınde, Denl7.cilık Bankası Acentelıklerlnd 
le b'-l~n('a, Necmi Rmı, Ham:ım('ıoglu mat?azaiarıy 

\ cu 11 Sl'yahat ııccntckrindc ~atılmaktadır. 
tzı b~lııtu \'O 3 taksit gibi cazip ~('raıti dolayıslylr 

etrııeıc Hık bır rnğbct görmekl('dir. Gezi) e iştirak 
ıstıyen \'atandnşt;ırımıı:ı acele etmelrrını 

Elıı tıı\'sl~ e ederiz. 
hrı~ Un llaı:ar olmusına rağmen kurumun MerkC'Zt 
Blrıı iını •Yırtmak islı}enlcri kaydetmek Uıcre ak 
l~Jı Y e1:

1
vakte kadar açıktır. Bu fırsatı kaçırınbm3t. 

er tır nlıl sımdıden a) ırtınıL 
Oaı Türkiye Turizm Kurumu 

•tasaray, lstıklbl Caddesi 186 2 ikinci kı 
Tel: 49842 

r.rinr~ Trııman hu geılyı ser· ı ha~komııtıını Amırıl Robert Car bu Rıbi tasarruf t<.?rlhirlf.1 i ıttllı:ı · leri hıılaıhl \•etihelet'i :;trine ae· 
hc~tcP YAJ"nhllerP.ktiı. Ad d b" h j ıı.~y ve ltıılyan irtftrccıler!yle ı~ zına taraflar olmadğını soylemts tirmekten kaçınırken , Yuıunis-

BÜYÜK 
-- ana a ır unsr 1 ru~meler yaparaktır. tır. tan oınutlarına ~·llklenen nlıbet-

.. .. ..., .. .. Nuh'un gemisini arayan 1 l\lare ıl Papagcsa tibi muha- siı ukeri masrafların •!tından SUNNET DUGUNU Erkek olacak Fransız heyeti dönüyor ı_ef_et_p_u_ti&_ı._k_oa_lis_)o_n_h_Uk_ıl_m_e-_k_•l_k•_m_oz_ .• ____ _ 

Gazele l\1ıivezzileri Ceıniy~ti'nin fakir mıırP.zzı 
çocukları irin 1 azırladıgı sunnet dugunu 

21 AGVSTOS PEll ·EIJIBE 
gecesi sahaha karlar 

ÇiFTESARA YLAR BAHÇESiNDE 
zcn~in hir pro~r;ınıla yapılaca ktır 

Cemiyete hir ~·arclıın olarak h:ıhçc :c;;ıhibi tara
fından hu g<'cc için hu~usi stır<'tlc ha1.ırlanan progra· 
mın hir kısmı aşağıclaclır: 

Hami~·('t Yii<'CS('S. S:ıhif r. Tıır Giilemıa "· !\T ""l:t· 
rr.t Yılclırım. Saim<' Sin:ın, nnrtlfr J.:rtf'n, Ahmet Üs
liin. Cf'l:il Şahitt, Şiikr:ın Özer. Ahchıll:ıh Yiirc, Nn· 
ıniıı Tezelli, S<'n K:ırd<'"kr. ('oskun Knrclr.'ikr. Ne
dim Arlan;tlı. ~Ttıdp Arcnman, Nr.rim:rn Altının·. Oıı· 
mana~:ı. Vahi Öz w arkada~ları. Konya H l\arad~nlz 
oyun lan. 

Ayrıca Zati Sungur ve Dümbüllü lsmail 
D.\ \'ETİYEI.ER - Crmiyr.ttc vr Çifte Sıırnylar lilrlii. 

r~ etinrlr. a~Tıra Rıırh o Hartası Rayiindr. rmtılm:ıktarlır, 

65 yıldanberi sayın halkımızın hizmetinde çalışan 

Sel.3nik Bankası "'" 
3 Aralık 1952 Koşidosinde 

3 O ,ttOO l,frahk çe~itll para lkramiyeleıi 

Bllyllk İkramiye 20000 Liradır. 

• • Bu Iıealde, ıimdiye kadar acıfınıı n bundan ıonra 
atılacak olan ddeslz • Eha& hesaplarını mıhsustur. 

Yatırılan her 200 lira bir kura numarası alır. 

r . '\ 
Baılangıs olması .. mudi nispeti • ı 

çok isabet ıansını sa~lar. 
\ • .J 

Şubeler: Galatı u Sullınhıı mım • htanbul. 
11 e kırlu. 

Saat 9 dan 

ı\d a ııa 19 < \NK.\) Z man Doğub:!\ezit 19 < A.l - Nu d "d 
a hun t;emı<inı aram~k üzer~ şeh r-:rn~ a 

Bman mı~2ııerıne trcaduf olu lrımize gelen Fransız he~etı AR -~- ~ el vde 
nan huncıılık Hkıılarınd;m bır n dağınd n indikten sonra Kup 
tnne~ıne de şehrlmız Dnğum e "cilli eı\ :rında bazı arııftırma 
'ındc elkonulmu~tur. Pek me Jar .> apmış \e bugün E:rzuruma 

1 
raklı bir sa~a nrz.edereğl 60~ hareket etmıştır. Heyette bulu 
lcnrn bu.' nk n ~lrafında ke~d~ nanlar harekı>tlerınclen e\ \el 
~ınd~n bıl,el ~ınmrk i~tc~ımız burada kPndilerıne kar&ı ~!is 
u1erıne no~U('VI ha hskımı Ta tcrilen mısafirper\·crllkten do 

iki kadın öld'irüldü 

rık :'ltak~_av }lir arkada.ımıza layı menınıınlyPtlP.rinı ifade et 
~ıın!nrt cO):lcmf~li~: . miŞlr.r \ e ı;:rkcek ~ene lekrnr 

•Btı ~ckılrle hlııı alara nadır ı:elerek arastırnıalnrınıı helikop 
ol~rak ıutlanır. Rıı \akalar ek· terle devam edeceklertnı s~)le 
~eriya hıılk efkarını yakındıın mişlerrlir. 
alakıırlar c<lf'rlr.r. Flıı \'aka da 1 f k ' ki 
14 ficnerlrnberi aılc'I etrafında Kızı ay a ır çocu ar 
kız olarnk bilyUven " nlhayct için kamp açtı 
il.ana. ı:~tlrilC'n bir çorukt.a. ı.:ü Ank 19 <A.A.l _ Kızılııy 
rtılmUştilr. flll kıı ıımelıyatla . Rra 
erkP.k ohıbilerektir. Munlenem ;eııç!ı~ kurumu her sene oldu 
sonunda bu ciheti tr~blt etmiş ,t~ r;:ıbı bu .'ene dP hatn~~l, iL 
bulunuyorum Runıı iki def mır. Antah a. Se) han. Tek rda~ 
melb at yapa~aı2ıı. Tahmin :d: Kocaeli, l:\alıke~ır. Cıın:ıkkale. 
rim ki, be~ ıltı ay sonra tam <\amsun. Glre•un: Rll~eik, 1:rııb 
ı1ıhh11tle erkrk olıırak, erkekler zon 'e .. E~kişehır holı:elcr!nde 
8ra~ınR k kl ıayıf bıın~ r.lı vereme mtı~teıt ra 

ıırı~eca ır. kir ve yardıma mlfhtııc dğrenC'i 
Yeni bütçe hazırlıkları lt.r için •ecnçlık sağlık kamp 

b .ı d im• açmı~tır. 
a a 

1 
Mersinde bir kndın 

Ankara 19 <ANKA l - :'\lali· .l.!ldü 
ve Rnk~nlıtıı tnl\:t mali yılı de,·· kürtcıjdan u 
lrt hlitçr.sinin hıımlılc(ına başla· Mer~in 19 c ANKA) - ı:il'hrl· 
ııııştır. Rıiıiin dıılrr.lcrrlen yeni mizrle kü rtaj yiizüııden ı;enç bir 
hütçe tP.klifleri ı:elmckte ve pı>y kadın ı1ancılar lteri~inde kıvra 
dt'!rpcy tııtkik olunmaktadır. nıı narak ölmUştilr. 
yılki blitçenin 1 ~ m lyar lirayı VE>rilcn m:ıliımata ı:l\re hAtllse 

Katil Ali, fıir k(tr/1111 ymalaclı ve polisler kendini 
yakaltyacaklart sıradrı da intihar etti 

Artana. 10 - Bu ~ahah erkf'•ı 
saatlerde grneı f'\ IPrdP bir dna 
'rt i~lenmı~. ,\il ııtiın"lıı F:lhıl. lı 
bir ~ôför iki kadını nfdlırıhiktf'n 
bir kııdını da ıtıır gurettP ''arA 
lıdıktıın ı;onra intıhffr Ptmı$1ir. 

JTAdiı;r Ptrafında aldı~ım ma 

mı tır . \'azl ·etin ,·ehanıttini an. 
layıın Nrrimın ııdındı bııskıı hir 
f.c11dının nolısleri ç;ıtırmuı \ıte· 
rine bu defa Ali tııb::ınrı ılt> ?'\!'!· 
rinıanı dı. ·aralamıştır. 

Poli•l11rıtı hAdi<;e H:ı1nf' rıeldi
ttıni rıorPn '1 lı hu defa da ı oi bJn· 

IOmata gore. hı' ıı alımı İn<;~ııtın r:ı<;ını ı:n"'.;ıinr rln•·amıs 'P inti
da çalışan ,\lı Arlınıhld hu sn lıar etmıştir. S ıl.;ran rlP.rhal ol
Hır rltın ı:"re aııı 2" :;o s•rnların mil~ atır surı>ttc varalıınıın Ca. 
da grnı>l evlere gPlmis \P. Arıfı> zıhe ıle Ali da yoldı olmü•ler
nln e\ inde Sukranın odıı~ınd ı dır Nrrıman l~e aj!ır )anılı olup 
karlınlarla e~IPnme~e ba•lamıs· teda\İ altındadır. 

tır. Sabaha karsı saat 2 sıralarm - HAdısenln mahiyeti etrafınrl• 
da kııdınlar odal::ırınA c:ckilt!ik- henuı kat'ı malıimat olmamaklı 
lfıt sonra Ş lkranın ft\'ııpma Ali 
rığim • şf'kl\nrlekl vah·armaları beraber. eıııayetın •Ek ve kıs-
riu~ ulmus. hıınıı ta'<lhPn ıah::ınrn kançlık yuzunden !cJendıii bo. 
&l'!ı;!eri i§itılmictir. Şııkranın nrla. 1 ıulun münasrbetlP.rln yenMr.11 
sına ilk ko•an C'871hP hAdisrw t11cısi için t'}lınin vııptığı mi~· 
miıı!AlıRle ı>tınek i~tf')'tnre Alı m11di teldıflrrin Silkran tarafın
bı( <lefıı tabanra) ı hu kRdına ı:-r dan rl'drledllm"•ı f:ebelm le \'U· 

virmis \P.
0 onun ü1rrıne boşalt kııa ı:"ldı!;i anlasılmaktldır 

asır.ağına muhakkak naıari> il' şu şekilde rcreyın etm1$tlr: 
bıkılm.aktadır. Anrak e as rıı I.eman Kmltan ıdında hlr lapon atletleri Perşembe Konyada T oprok Ofüi 

135 bin ton hububat aürıü <!"'liyor kam Hakanlar Kurulunda tesbil k11dın ıehrlmıı rloktorlarından ! 
edilecektir. birine giderek kürtaj yaptır 

mak istE'diğıni söviemle ve pa Japon m 111 atlet iım taknr.ı 
zarlık sonunda 30 lıral a muta hır kar ı l a ma 'npmak lızPrP 
bık kaldıktan stınra d.,ktorıın perşembe 2 mu ııcııl:lıt se'1rımi 
kendi muayenehane ınc'le am" ıe ~elecektlr 17 atlet erkE'k. 
lıyat yapılm15tır. Fakat klir~nJ '3 karlın atlrt. 4 idart'rl \e blr 
sıra~ındı rahim delinerek bRr ııazefl'r.iden iharet ôll!ln hrı"n 
'aklar parçıdıınmıı ve l,eman lıır cumarte<i ı::!ınU milli aile 
Kızıltan a~ır hir \'aıiyeıte ıwi 

TEŞEKKÜR 
Adıpazar tüCctırlarınılan K~ 

zım Berköı'iin oğlu 'e 1stanhul 
kumaş tüccarlarından Behc;('t 
Berköı'ün ağııbryl fl.8 .ll.i2 Çar· 
şaml)a RiinU \'efal erlen 

İS"'F.T Rt;RKÖZ'iin 
ceıııızr. nıerasi mine bi1.ıal işi i
rlk eclerek ,c:erek telefon, trl· 
graf \e mektupla arıınızn isti· 
rAk eden eş, do t \e akrah.a 
larımıu teker teker teşekkiıre 
acımız mAnl olduğundan aayın 
ıııızeteniıın tavusutunu rıc:ı e· 
deriz. 

ne gitmiştir. tiım takımımızla karşılaşarıık . 
Aile~i hnslanın ılıırunııınrlnn fııkftt puan ta~niCI yııpılmı"ıır:ılı 

şiıphelenerck rloktor ç11#ırmış tır. Jarrınlar atma atleti getir 
lar rn ~ apılan ıııııaycnl'! ~onun nıiyereklcrdir. 

da durumu tl"hlikeli ı.:örülerek :'lli~aCırler ~elişlerinde Konak 
hı8tıneye bldırılmıetır. 

Yapılın tıbhi mUdıhılelere otelinde kalıcaklardır. Dığer ta 
rağmen Leman kurtarılamamış raftan Jııp'>nlarlı karşılaşmak 
tır. Doktor hıkkında savcılıkçı için lımirden iki kadın atlet 

llulı6ı ailesi Jakihata başlanmıştır. çatırılmı&tır. 

satın aldı 

Kon a 19 <AA) ..... llimitdı 
'ZO temmuzdanberl huhuh!t ınU· 
hava :aına b3slamıs nlan Tcprü 
Mıluullerı Oflsı bölge te•kil i•ı 
bvgllnı> k:1dar 34 at•m mer~ e?ı:ı 
de 135 noo ton huhııbat .nuba
\'88 ederek müctah5ile 45 mılyon 
lira dağıtnıı tır. 

Flıınun 110 000 tnnu bu~ı:lay
rlır Hibı}eanın SOO 000 tonu b•ı 
lacağı ı:anılmaktarlır. Satın alı
nan 135 000 tonun dörtte biri 
bas fiattnn alınmıştır. MUba.aa 
sUratle devam etmektedir. Su 
husu5takl intiıamdın mU!tehsil 
zh adesi)"le memnundur. 

ÖLÜM 
Kemaliyenin Gecc'.!U kö~U es· 

rafrnd n Nııriye Grzı;in. Ali 
Tatlıı::il ~e Yusuf Tatlı;:il'in hA· 
baları llü c~in Tatlı \'e İsmail 
Tatlı'nın ııJıabeyi i, Halide Tat 
lıgil'ln cşi \e a\'ukat ~urct!in 
Gezgin 'in dede~i 

HOŞ MEMQ · Kopalı kutulardan neler çıkar 

Şı\R ,\N Tı\TJ.Ir.lı. . 
19/S lr152 giinü 0,kiıdardakl e 
\1nd! Hfat Mmi tir. Cenazcı;i 
20/8/1A52 giinli Üskiidar Yeni 
camıınde IS"lc namazını mUtea 
kıp kaldırılarak Karacaahmct 
tekı aıle kabri.:tanına defnedıle 

1 

cektir 
Cel('nk gcinderilmemesi rica o 

8!Z rATGN ~ff Ol. FVt.Al)Mlt 
(ıç Ç61<'1:1 !) IÇ/M ~AHATLAl)I .~' 
P-Pr'lt"I IJ/rt>c rArE"' 
6İ~ll('T1~- ~; Y,ZMıEeıMidC'€. 
Mı~rı !. TllM11.f71K StZG '.' 

CJ orvRvPrA f"ifWlbA 
'Yı ~ı Vcli'Gt.,M 1/111-
R/ !! 

S6NİIVl.G 
Ç ()lf' 1~1"iJIAI' 
~OİYO#ıJM 
MGM<JCiJM.~I 

l 
lunur . 

............................ , Vapur Köprüden S. 11 30 da 
ctır. 
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f MISIR MEKTUBU 1 

Mısır' da bürük ölçüde 
ıslahat rapılıror 

Topral ıslahatın dan onra vakıfların 

kal cJırılınası 
K ah. e 13 a u••os - Mı ır, 

he.} ecanlı ;unler "eçirdık· 
le::ı onra, ukıinete kın u tu. 
Sımdı her ahad.ı e :ı lı ı l:ı 
hat11 b:ı•lrnmı tır. flk olarak 
arazı ıslahatı ele alınmış1 u·. 
~lıı;ırda arazi. bilindl~i gib", 
mu an en bü) ilk ellerde top· 
lanmı tır. Bunların çok geniş 

ele alınıyor 

·aıı ı \anında toprak ız ı;eniş 
bir halk kütle i \'ardır. llUkiı· 
met bir kını enın elınde bu· 
hınabılecek azamı toprak mik 
tarını ta) ın etmek üzeredir. 
r.e.,Pral ~ecm bu miktarın 200 
fedclan <bir feddan 4 dcinüm· 
dür) .} ani 800 dönüm. na5ba· 
kan Ali ~latıir i e 500 fedd:ın, 
~ani, 2000 donüm olma ını i:.
tıyor Ba~bakan her ~ erın ay· 
nı verimi olmadığını, fazla \e· 
rinıll yerlerde 200, ni belen 
venmsız rerlcı·dc 500 feddan 
bırakılmasının mU\ arık olaca· 
~ı fıkrinrledır. Henuı. kat1 
karar ,·erılmi olmanı:ıkla be· 
rabcr Ali Mahirin görü ünün 
kabul edılmesı muhtemeldir: 

Ali ;Uahir Paş<tnır. nefeli bir anı 

Haı.taneler. 

Trahomla nıutadelc 

İçtimai ~ahada ikinci ı !abat 
ha taneler, içme ıruları, U· 

l:ıma tesi !eri yapılması, tra 
hnnıla mücadele geliyor. l\lı 
:.ırda yeter derecede ha tane 
'oktur. Halkın ~ üzde altmı~ı 
trahomludur. Bunun onüne 
gcçmege. kci' liınun j ıışama ı.c
'ı~ e inı 'uk eltme •e çalışıla. 
caktır. Bu"Un Mı ırda köylü· 
nlin merkebi ko.> hiden bahtı· 
yaıdır. Çunkü her gün yi)e
eek bulur, koyhi i e hulamaı. 

içtimai abada ıslahata ka· 
dınlar önayak olm•orlar. Mı· 
ıı·da h i lah:.il gormüs. çok 
zekı 'e ml.ine\-ver kııdınlar rnr 
dır Bunlar ıçtimal abada ça
lıştıklaı 1 nıbı ~ a 1 hukuk da 
i tı)orlar. fh,anulmu !imin tc· 
ckkülü bıına muarızdır. Maa 

nı.ıfih ~Iı ırda ıleı ı hareketı 

cı kadar ku\\ etlıdır ki hunuıı 

onıiıır :.<'çılınc i bcl.lcnını~or. 

\':ıkıflar 
Kahlırılı) or 

Mı ırda .}apılcıcak bu)Uk ıs· 
!abattan birı de ukıfların 

kaldırılma ı olacaktır. Mı ırda 

pek çok 'c pek zen;in vakıf 
!ar \ardır. fyi id:ıre edil e bu 
rnkıllar Mısır bütçe i kadar 
"elır temin edebllır. Yuzcle 
dok anı c ki Türkler tarafın· 
dan te · edılmış olan bu va 
kıflar çok suıı tımal edılmış, 
bır batakhane halın! almı5tı. 
Hukumet şımdı bunun önune 
;eçmek 1 tı~ or. 

Hukuııırt polıs ı lahatını da 
<'le almıstır. Polisin vazifesıni 
hak kile yapacak sev ıyede ol· 
madığı, burada biı·çok suiıs 
timaller yapıldığı anla ılnll'j· 
tır UukCımet poliste esaslı bir 
temizliğe giri mi tir. 

~lısırda pa~a. bey gıbi ıııı· 
'anlann kaldırıldığını biliyor· 
unuz. Bunun )erine (Ü taz) 
kelımesi kullanılıyor. Fakat 
doktoc p:ı~esl olanlara ne dok 
toru olur a ol un, doktor di· 
yorlar. l\lesel1 nipbct mecli· 
sine dahil hukuk doktoru Be· 
reket Paşaya Doktor Bereket 
denılmcktedlr. 

l'a. ht 
Partisi 

Mı ırda hir Na yona! So ~a· 
lı t. ) ani faşi~t partısi ku 

rulduğundan. bunun başıııd ı 
.\hmet Hü c)inin bulunduğun. 
d .. ı: bah edılmektedir. \hm~t 
llıi cvın. 26 oc.ıkta Kıılıırcdet'ı 
\Blı,(111 \t' \agnııı l•.ı.li~eıc. ·,,. 
tf • methaldar oldu,:u ıçın ıı:.p 
•·' mahkum cdilnı ~ti. Suııdl 
t.:.ı adamın parti re.,i olduğu 
•:-~ı;::Jarı ha)ret U.ı'dlldırmı.,'ır. 
ı-;mebileı· bılha sa za:ti.e C;dı· 
)or)ar. 

Halbuki Başbakan P.cııeb•k 
.ı: cndışelerini le.:.'{: •• ~tr.ıt.':c, 

lilt'mlekete yabancı ,crı1:ı} P 

ı.:elme ıni tenıin ~y'.ııı:ci. i•ti 
'or. 26 ocak ha:lioeit'rindeı 
sonra ecnebi mües <'•c'e~i bı 

rer ıkışer kapanmaga, ecnebi· 
1 ·r .\lı ırdan a) rılmJ~a baş!<.· 

ıııı !ardı. Yeni kabine bıınun 
oniıne geçmek istiyoı". 

Cild Gilzelll~lnln y,ıine FormUJu 

Gaibe İhtar 
Asarı gızlenll)ecek deıecede sarho luk \e kasatura ta~ı· 

maktan :.anık olup halen terhis edılmiş bulunan nıe\"cııt 
ad re lerındeki aranıalaı da bul unamtyan t maıl oğlu ::141 do 
ğumlu Mehmet Turgut Cana ilan tarihinden ilıbaren iki av 
ıçinde XV. c: Kolordu Yargılama ııbe ine muracaal ~tmc~ı 
As. Y U. K nun 21S maddesi &ereğınce ihtar olunur. 

.\ dli Amir 
(2857 - 13493) 

PRODENT 
DİS MACUNU . . . -

DISLERI TEMiZLER ve PARLATIR 
' • & 

Deniz Astsubay Haznlama Orta Okulu 
Komutanhğından : 

• 1 - 1952 - 19.~ oğrctım doneminde Denız Astsubay Hazırla 
ma Orta Okulu 1. sınıfına alınacak namzet ka) dedılen 
oıreneılerın eçme sınavlan :?5. 26 Atustos 1952 ;ünle 
rınde Kasımpaşadakı Deniz A:.tsubay Hazırlama Orta 
Okulu Komutanlığında )apılacaktır. 

2 - Sına\ lar Tur'kçe, l\Jatemati': \"e beden eğitiminden ola 
caktır. 

a - Sına\laı a aat 09 00 dJ b;ışlanacaklır. 0:!951 > 

!"ı.•·a ı 
\'azi~·et 

S iyasi \3Zİyete ~elınc~. Siı 
' \'eyş Kanalında İng liz 
kuvvetleri hakkında 1ngil•cıe 
ıh: bir anla maya \ :ırı.acağı 
ıimit ediliyor. lngilız sefüiııiıı 
kı-r.liçc Elizabelh n.ı~ım: 'er· 
'·gı itimatnamedc ı.uc•ü.I.: kral 
fotaııl ~olnız Mısır ımuı ol.ı::ık 
r,ô,terildiği Sudan :.r.ıll•~ı·ı· 
c'&n bah:,edilmediği hllde !ti· 
•rıalnamenin kabul ed'lme.,ı bu 
huı;u taki ümitleri ku\vetleıı· 
d,rınlştir. 

Sudan meı.elesine "elince, 
Sudanın Mısırla tnrıe.mesi 

mümkün görülmüyor. Sudanlı 
!arın biıyük çogunhıgu t•ur un 
aleyhindedir. 
Türkiye 
:\lısır 

M ' Jl"da Türki) e lehınde kuv 
\·etli bir cereyan \ ardıı. 

~:lı;ilığimiı büyiik bir ıne\ CU· 

tlı) el göstermektedir. lngiliı. 
elçj i gclır .:clıııez ,eJaretınıizi 
zı.} arct ederek biiyiik elçimiz· 
le bırllkte ) emek yedi. Elçı· 
rııiz bu hafta içinde Da hakan 
\li Mahir ile de iki defa te· 
ma etti. Arap Birligl umumı 
kalibi elçimizle görüştüğü gi· 
bi ni)abct meclisi erkiını dı 
çok muhabbet ve hürmet ı;:ös
termektcdir. 
Partılerin vaziyetine gelin· 

ce. \'aft Partisi eski me,·kiini 
kaybetmiştir. Seçimden evvel 
hirçok pisliklerin meydana c:ı· 
kacağı anla ılıyor. Seçimde 
milli sol cenah adlı ) eni bir 
partinin mühim rol oynaması 
muhtemeldir. 

N. A. T. O. nun müba
yaatı, fiyatları arttsrdı 
N.A.T O. Levazım Komutanlığı 

1 nın Turk piyasalarından ,ıda 
maddeleri alacağı yolundaki bir 

1 haber piyasada derhal bir hare
ket U)andırmış ve bütun ;ıda 

' maddeleri üzerinde fiyat utı§la. 
ı ı müşahede edilmeje başlanmış 
tır. 

Son hafta içinde ihracatımızda 
muhim hır artı~ kaydedilmia bu
lunmaktadır. 

Temmuz ayının 9,3 milyon lira 
tutarındaki ihracatına mukabil 
.\ğustos ayında bu miktarın 14 
mlljon liraya \aracajı tahmine. 
dilmckledir. 

Yeni yapılan Va~ıf Han 
in,aatında ihtil6f 

ı Mliı~arşı:.ı charındakl ) cnı 

1 
Vakıf l;,; hanının inşaatında ~·a· 
lışan işçiler ıle müteahhit \e Ta. 
~aran arasında ihtilfı! çıkmıştır. 

1 .Müteakiben Cezmi Şalıingiray 
ıle Taşaran Mehmet arasındaki 
bir ihtil3ftan dolayı işçilere yev 
miyelerınin vcı-ilememeı:ıınden 
ortaya çıkan münakaşa karako· 
la akselmi lir. :?3 isçinin ı:rev 
japarak ıslerini bıraktıkları 
ıddıa olunmaktadır. Tahkikata 
de\ anı edilmektedir. 

Tahkikata ba~l anmı~tır. 

Karikatür sergisi 
\ cnı ncı;le mensup amator \'e 

ı ofeı;)onel karlkalüristlerden 
O u, 20 Ağusto:. çarşamba zilniı 
aal 10 da Basın ReklAm biırosu· 
ıun .Mis sokaiındakl merkez.in. 

de orıjinal bir karikatür scrzbi 
açacaklardır. Genç neslin karikıı 
tur 'e e~pri rııevz:ıundaki anla· 
>ışını orta) a koyacak olan sergı· 
nın bır hayli alaka toplıyacağı 
anılmaktadır . 

Harp Okulu 1325 
mezunlarının toplant111 

1325 yılı Harp okulu mezun. 
!arı 43 uncu yıldi>n!imlerinl 215 
Ağu tos 932 salt sıuniı sabah sa· 

I at 10 da Ha ·bfyede Orduerinde 
kutla.}aeak!;..• ır. 

VATAN ---- - - ---------------------------------- 20 • il . t95'Z .../:. 

l ASKERLiK BAHiSLERi f .................. -----------------------------------------~ 
Akdeniz ve Ege 

manevralar1 
'ENERAL ALİ FUAT UBESOYtut r! 
~~ ..,.....,... ............... -------

2J ·Nisana doğrll A tlantik paktı de\lelleri iiçün-
cü dün~ a savaşında lla Ak· 

denizin, slratcJ i bakımından ha. 
yatı önemde bir deniz olııca~ı 
mütalcasındadırlar. Çünkü İngi
lizlerin hayat haltı clccliklcn İn 
giliz adasından çıkarak Bl"itanra 
camiasına dahil memleketlere 
giden deniz yolu bugün de Ak· 
denizden geçtigi gibi Tiırkiyc, 
Yunanistan \C diı!er Yakındoğu 
memleketleri bu deniı \a:.ıtasıyle 
batı dünyasına baı::lı bulunmak. 
tadırlar. 

:\ato a~kcri c;rHeleı iııc güre 
gelecek harpte Akdenizde dfiş. 
man denizaltı 'e uçakları faali· 

1 yete geçecek 'e bunlarla ın\ka· 

l 
dele etmek zoruncla kalınacak
tır. )lart 9!52 ayı içinde Birleşık 

1 

Milletler Cenubi Avrupa 'uvvet
lcri başkomutanı Amiral Ro'Jc t 
B. Carney'in idare elliği \ e .\. 
merikan, lngiliı. Frıın::.ız Ye İlal· 
yan deniz kuvvetlerine menrnp 
200 harp gemisinin katıldığı do
kuz gün clernm eden ıııanewa-

• !ar. Birleşik Milletler konvoyla. 
rının, dü man uçak 'e denizaltı· 
!arının mütemadi hucumlarına 
maruz kalacağı larz ,.e kabııl 
olunarak bunlara kaı·~ı savuııma 

vapılınası esası üzerine h:ızırlan. 
mı~tı. 

l\fü trn-k nıanenalıır 
Ne mak~atla )·apıhr? 

H arpte dü nıanın lıau \e de-
nizaltı tehclidınc karşı ınıi· 

cadele rdccek Birlesık Milletler 
deniz bİl"liklerinin hır komuta 
altında toplanacagı tabiidır. Fa-

l 
kat lisanı. silahı. teçhizatı, ).!il~· 
me 1anı. ikmal ~ :ıpma \'e mu
habere sistemleri başka bı.şka 
kunellt•rin bır komula ııltınıla 
mfio..t<'rek hareket ~apnıası i~inin 
ne kadar gür; bir me:.ele oldugu 
dü~ünülebilir. l\lü~terek ım.nev
ra \e tatbikatlarla harpte karşı
laEılaeak hu zorluk barış ıama. 
nından kaldırılmağa 'eya asgari 
hadde iııdırılıneğe çalıEılınakta-

l dır. Do~l Yunan mılleti donanma· 
sından ~ mııhrıhın \e hızını de
nıı kuv\Ctlerınden 6 ınuhrıbın 

1 i tirakı~le 17 \C 18 a~u tos gUn-
lerı E~e deııızındc muşterek ma 

nm ra ~ apılmı t ır. ::\tane\ ı a ınfül. 
detıııın iki giın gibi hınnısbe pek 
kı.,a bir zamaıı ıle\ am etme~; ve 
harekata muhrip ııııfıııdıııı nıııa. 

da harp gemisi \C ııçıık iştirak 
Ntirılın<'nıe~inc hakılırı.a hıı ma 
nenada yaoılaıı harl'kıit ııı pek 
scııiş 'e süımıllü olınaclıgı an· 
ıa .. ılmaktııdır. :'ılane\Ta\ a i~tirak 
eden Yunan nıuhrlplerindc.1 
Doxa ile Xıkı"nin bizim Gaıiaıı. 
tep. Giresun, Gelibolu ınuh~iple
ri ile a~ ııi tonaj 'e :ısağı ~ uktıı ı ı 
ayni si.ir'attc qemiler ol ıııa ı ( 1) 
a)esincle, cleııizclc işbırli~ı ~ a,,ıl-

17 4 üncü Piyade Alayı asi lerin baskınına uğrayarak pe· 
ur~n 

Kumandanı Rahmi Bey, Anzav k rişan olmuştu. Alay 
adamlan tarafından din ve ·halife haini i lôn edilere 

ınıısının p!'k o kadaı mii~kul ol 
matlığı ta biiclir. 

~laneHada muhabere ı.btr.mi 

çok mühimdir 

A miral Robcrl Carney'in nut-
kunda belirttiği gibi ıkıncı 

dliııya sava~ı İtltidalarıııda drniz· 
altı gemilerine karsı nıiıc~sir sa. 
vunnıa ı.istem ve tabiyclcri h~

niıı tayin ve tesbit edilemedi· 
~inden. faıla z~ iat verilmişti. 
Bugün bu ~btem 'e u uller ta
mamen orta) a konmuş bulun. 
maktadır. Bu :.avuıını:ıd:ı en mii
him rol bugün muhriplerc ve
rilcligi için şimdiki ıııanevralar

cla mü~terek harekat yapacaı. 
deniz kuvvetlen llihiyc b:ıkımın. 
dan yetiştirilıneı::c ,.e tıpkı harp 
içınde harekat yapılı)ornıuş ı;ibı 
lıarp §artları altında aralarında 
anıa~ma teminine <;alı ılmaktıı
dır. Busun ,\tlantik paktına dd· 
hil memleketlerin deniz kunet
leri :';alo muhabere ~bleıniııi 
kabul ctmi~lcrdir. Son zamanlar· 
da yapı lan tatbikat \'e nı:ıııen:ı 

larda ~alo nıııh:ıhcr<' u'ııllrı-inin 
üı .. :ıı li 'e sıhhatli hiı ~ekıldc iş. 
lctılcbılmc~i ı::ağlıınınağa \·alı~ıı 
maktadır. Mart 1952 ayı ıçindc 
hemen hemen h!itiın Akdenızı 
manrvra sah:ı ı ıçinc almış olan 
h!iyuk maneHadakı drnemeı"rde 
bilhassa muhabere .i tenıı üze· 
rinde durulmuş \e l>ıı7.aıı hl'ılc
(111 üstüne sis yapılarak ve ha
rekat ııı tam ortasında plaıı de· 
ğı lırileıek muhabere tc l:ıllitı 
tıpkı harpte imiş gıhi sıkı bır 

lccriıbrden ger;ırılmıştıı 

CDeumı Sa: 5 ıı: il del 

- lil -

\nza\ur ~'anı \e 

Ka~ nuıl..;ım ltahmi Be} iıı 
Srhadrli 

Mc' wuınuza Aııza\ ur ıs)aııı 
cb karıüı~ıııdan bir.ız ıla 

bıı lıadıscden balı:.etmck i~tı· 
~ orunı. nza\ uru ale) hinmc 
tahrik ecll!nlcr Damat ~'erit Pd· 
şa ve tarafdaı hırı ile İngıliller
dı. nu zat. Manya:;ı \e Gonenı 
isyan hareketi için bir üs 'o 
biı· meke olarak :.eçmişti. lll 
lllartta Gönrn civarına :;eldiğı 
vakıt e,·vcke hazırlamıs oldu· 
~il isyan birdenbire cclışmh, 
Gönen ve Bıga havali-inde gc. 
niı> bir mınlakaya siraseı el· 
mi ti. İs)anın patlak verdiğı 
gün. \'unaıılılar da A) clın cep· 
lı«>ı-.iııdc taarruza geçmislerdi. 
Bundıııı da :ıııla~ılıyonlıı kı nııl 
licılere karşı yapılacak is)·an. 
tarda dahılı 'e harici du man· 
larınıız arasında :;ıkı bır irti· 
bat tesis olıınınu. tu. 
Anzavıır isyanına karşı ilk 

tedbir olarak \'u uf izzet Pa5a 
larafındıın 56 n<:ı fırkanın 174 
üncü piyade alayı ııönlk'rilnıi • 
ti. Alay kumandanı Kannak:ım 
nahmi Bey, llarhı lİıııunıicle 
öhret kazanıııı~. merci, cesur 

'' nıüledcy) in bır askerdı . 
Rahmi Bey gafı! avlanmış, 26 
Martta asılerin ba~kınına uğra 
mış. &lalı perişan olmuş. An. 
•• · ,,,.,,n arlıı rnları tarafından 

din 'e halife haini ılaıı edile· 
n:k par\·aııınmıstı. Bu münasc. 
hrtle de e\\'ekP arzetmıs oluu
ğum gibi o tarıhlerde ala) lan· 
mız kadro halınde zayıf , c a 
C'enıı neferlerden kunılmu tu. 
Bu alayların bilha~-a dahılı is
yanlara karşı harekette bir , ar. 

parçalanmıştl. 

1 j2 nd alay kuımınclanı 
O~maıı Bry 

!ık go lercmıycceklerl malum
du. Seferber edilmeden ala~ ın 
geniıı bir ısyan ahasıııa gönde· 
rilıııesi bü) lik bir hata olmuş. 
tu. Bu elim hfıdısc Aııza\ urun 
kunctlni coğaltmıs ve onüne 
geçilmeı bir h:ılc gı:urııııştı. 

K;ıynıakaın o~nıan Rey 
Yusuf hzrt Pasanırı 
ı :nıirlrrinc lla~l rlıni) or 
B u birinci lıııtHsınclan mule· 

ııcbbih olmı)an Yusuf iz. 
zet !'aşa, !!6 Martta fırkasıııa 
haber \'ermeden merkezi Kir
nıaslide olan 172 nci piyade a 
in) ının da :\lanyas lstikamctın. 
ele iı~ılrrın bulundıığıı mınla· 
kaya lıareketini cnırctmışti. A· 
lay kumandanı Kaymakam Os 
man Bey bu enırı alır olmaz 
al:ıyının 174 iıncu alayın Akı· 
beline uğramama ı ıçin fi llcrı 
ancak krndı nıııılaka ı Kırnıas. -------

{)()[)(}[ tt kv//gifmnl< l 
fN'tt ~etitr. . .. 

Veni Oodge Otomobiller! ananevi Oodge kallte&l· 

n in tlmaalıcUr. Oaha pahalıya satılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde, Dodge·u eldığınıza tükre• 

deceksiniz. Çünkü Oodge daha konforlu.. . daha 

eko11omlk.... daha fazla randımanlıdır. Dodge u 

tecrübe ediniz, hayran kalacak-.ınız. 

• 

tı \ c KaraC'll be) ne ka~)e~ 
lece ını. bo) le bır de 
hrııı mıııııkııır 'r hcnı tı \ 
dalı olacağuıı bıldırıııtS ,· r 
sur İzzet P.ı~a e\ 'cıre rıııı 
olduğu emirde ısrar JJt r 
Bunun ıızerıne O nıan 
sa en Ankara' ı tanımaıııtı t • 1 
kolordu ımmandanına J10il 
ılemheeeğını ılcr su" 
Yusuf İzzet Paşa, bU d 
karşı ında (ı:-ıınan B<'l 111eı 
harbe 'erılmcsını eııır ~ 
Fakııt fırka kunıaııd 111

11 
Jay Ilekır amı lJl'Y k~ı 
) alnızca Bur a~ a çağır 
\'ıı;;uf izırt ı·a~anın 
r.lr kararı 

BC 
Ka)nıa'kanı O·ıııan g 

l'\ isanrla Bıırsa~a. ,-e il' 
ıııı·si Uzeı ıııe Kirnıa•tı 
ral·abl'y Jıit\'nlisi karışını~ ,_~ 

·~ıı 
emareleri ba ~osterını. 

1
; 11 S 

efradı da fırera başıa~it 
'azi) et kaı •ısında Be ıP ı 
Bey, Yıı uf lzı:et Pa~ıı rtıt 
kumandanının dıvanıh3 11 
ı ilmesıııe daır olan eınr tJ' 
ı.ırına Ankaranın kcnd s, 
diğı salfıhi} ete da) anar ad 
ııı;ııı 1Jcy1 mııılakasın3 

1 

mi tı. . 1 f' 
•\) nı guıı, Yu u( iz cJJ 

dan gelen hır şifrede er 
hareket cllı ~i ha~~ ~ır ıt 
du. Paşanın lıu &clışı 11' 
seyahati dciil. belkı d~şı 'I 
maclan Aıızavurun kll o 
bir firarJı. Ka)nıakaı11 elit 
llP\ e ~ old.ı rast ıaırı 1 ı;a'" 
kelepçe , urıtıırarak B~r b 
rabcı ıııdc .ı::"t ıı mişti. ~ 11 1' 
darla kalmamış. 05~3! ııı 
kurş ına dızdırınek ki 
Faknl tıutlııı kolordu c ~~·'; 
hı . Pa anın hu rrıır 11tıl ~~ 
ı::clmıstı. nıı \ede o 
ttc kıırlulmıı tıı 1 ,,r 

( llc'aıı• 

!\~ 1 
NOT: llalıııı•ııı ıs il 

ıııtış:ır cckn ~ııır t•nır•~, 
nıındıı ufak lıır trrtıP ali 
muştur. Altıncı satırd1 
ren şo\ le okunıııa~ı 
o:Fahrcttııı Brv tı0lli11 

· to kolordu dalrrsindc nllf 
on hareke•lerının > iti 
~unıı. ,\nkarııdakı nıı ol 
netice inde clığcr k 
gibi lle}r.tı Temsil•"")lt 
nacaklarını •>'ıcmı ~ 
mAkıi hııhrr alan 

h 
.t .... ~ 

d"r al Kom•a\A cı "' '{ 
rada Fahretlln BeY· f 
ırt Pa!;a' ıı cl-ıı teıı:ra but 
Tcmsıl Hr~rtınr nıcı 
ca!iıııı hildırmlsti · " 

YUKSEK EVS~ 
MANGANEZ MA 

6 
Manganez 57 SılıS 2 

Kalshıını 40 d d 
lhtiya1.:ı olanların şıtılı-•d 
nıiiracaatları. :;;ubat9

011e1 
5000 ton sCokumuı 0ııd 

Yerkoyde ,:ı.. 
teslıın t;SI 

MÜR.\CA \T A~f'ncı,,, 
\lı Tapınç - Ma c 

. . 
ÇiNi 
Sobasını 

ler ı:ıcc:::ıı 

müracaat. 

) erkoY 
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asar , • • 
a'~k, 

1 
'll •Bir meraklı• lrnıaslle bir mektup aldım. l\lektup 

tttıı nıeıı fudur: •Slı araPCa bilir mlsinit? Buna merak 
~; \'a•ılarınızda arn~ırı lısır gazetelrrlnin makalele· 
l~ bab~t'ltiğlnbe haknrak brn hildii:iniıe lıııkmettlm. 
~llırsatn 1 e ık 1 fikirdedir. Krndisll bahse tutuştuk. Kn· 
'lla kl!J. huna befendltim bir kr 'atı atın lııcak. O aın· 

lltııı kenıthlne beğrndi i bir r~arpı hrdhc edrrr im. ltıın· 
'" •ıanı onll! :r.uno lııtlr.n nçıklar mısın ı'!· 

ı. oYJ•kt b 
wı: \ii.rı U glind ren adı oknvuruma ha 1 t ka' bettiğinl 
Ctıtı tii.e hıher vereceğim. naUP.e'i uf' arap a hılml orum. 
lt~tı ~ ede u iıfaifiıfe 5tnelerre ıtrahl okuduk. J a'fcat hn, 
t~di~ otretrnt.\I h dd tulm' n ~arlp bir der ti. :r.uhın lil· 
tltı.,d trlnıız a rn, yen uro, nasren. naslrnn llh . ,l!'fbl f!ıs· 
~l•rı en hUun, tfcknn, ıl'llun. rahmrlun llh ... rlhi mn"i· 
lt~lı 18 nıe ten bir de ·K '" a<:lında Ka' clr idi. ' ' m ı 
tıl!ıa~ lı '/11 1, mnl;ıblf mtlflo h ıl'an, \aTI ehle knlbrıtlk 
tı ~ da e oldu dtrhulo ı;ıbl trkerlf'mrlerden lbnrrtıl. . 
(j "r 1 t ' lltiik er nd~ bu il aııı rlddı\ttlt~ okanıus cıl :ıHltlı im· 
~ t,.~~nıeı arıpça hilmernt7. !hım grlirdl. Fııkııt bun im. 

ı\ra ıı, ÇÜnk 1r J1 ıı hnr lıırı da hu llııanı hilmrrJerdl: .. 
t ~·ıt Jlçı bilmf'dl im hıılilr. tı r g111r(elrriııtn rrnlnlrlr· 
~tııı11f:• il b hıettığimr. #l'lrnre, r.au~ı b;ı~lt: ''" rdıı rılınn 
.~ll~nıı rızetelerl tıkfp ef'lf'rf'k ... Pr ı;reıı: Et:Yptfen. Roıır P 

1 ltıı 'e '· Jnumaı d'E ~pte glhl her gün nltı, ı;rfdz sıı fn 
t~hUe "" Mn ıl f Pm Jl!Rkiı elerı!P. ha~ılan ııaıelrler hrr 
tthdik~ll!,.enımt.Jdlr, lltıcırda olup bitrnfori f nıımllr 'ak· 

genı "n hı ka htr ı n tıı11r gıız,.telrrinln makıılrl,.rl. 
bGtij bir h lA ı ını dı 'nlrler. 'Hu tarı o uı'tlncn in· 

~ • k n fısır gucteJerinl olmınuıı gibi ohl\ orh. <:erci bu 
ı ~ ""'e et, konc:rn e ıeb vem,.iie bpnzh ıır. 'Fakııl 

t 
1 

avınca ha kıı ne ınıılabillr?: .. nıııun Jı:ıhahııt 
1ttııı!rt erce n 5 n. en~uruyu tıı~rlr ctf!rrrr arnrç öf· 
~ f rs \ bo, ere vıklt kııvtıetmemlze sebep olan o uman· 

1 leınJnde cJejil midir? ... 

toto ni Tahsin Til 
:a~ ~ltbllı ve tram\'ayın gcıllrinl az;ılttıkl rı lrın •dolm119. 
1:"ın~111 •\ edl!mesl ıfüşilnlildUğOnU, bazı a eteler n yazdık 
~l· bt dUıı bahcetmictik. Eleklrık n• Tram,·ııv ld~rr~lnirı 
~~tacaatta bulunmadığını memnunluk! haber al 

lıtakların en şiddetli oldu ~u günler 
1tac " <Başı t lnrlde) Ur. 

, rtık~:a bina 1Hg ;I, ter- B ılanlar ve olen 
lıı. lııı:1 t ın olmuş, sıcaktan Sıcak tesırıyl<> fenalık geçi· 
,"il,,,, staııbulluların ilk fır renler le ba danlar olmu tur. 

'A •. ~llıdıkl Bakırköy O~manı) e Mektep 
"ll, • arı yerler olmuıt. 

~ &okak 14 numaralı evde oturan 
~Palı Y ~e Taşocaklarında çalışan leh 
~ ttiııd erlerde çalışmak nıec met Kemalettin Ozçıın adındaki 
ı. te de olan memurlar, es- şahıs, dlin fınl bir fenalık ge· 
'\'i ığe çirerek ölmiıştUr. 
~ '-\ı ı h r hususf mOesse!e Belediye doktoru tarafından 
~ ~ der~ ıslar sıcağın tesirlrtl ~ apılıın muayenesi &onunda 
t%aısa •nden hissetmişler \'e Mehmedın, sıcakların ıesirıyle 
~ı bı oaıe \'aktı Adeta iş gö geçirdifi bir kalb krızinden ôl· 
'1tıe .r hale gelmişlerdir. dilğll anlaşılmış ve defnine ruh· 
~ Orotojl sat Yerilmiştir. 
~ d bııe .. istasyonlarının Kon,•adn 

%1 . gore sıcak bugUn Kon)a 10 (Hu us!) - Şehri· 
~1 fidde-t;~ ~.ıft~::::' ft~~=:ı:~ mizde ş ddetli sıcaklar hüküm 
\"."-~ sürmektedir. Bugün sıcaktık öğ 

b .\~ın Dir et Fethi F.Jdcr 

b. lllahalleli 
Dlr ' 

•leye doğru gol ede 40, güneşte 
65 tir. Halk sıcakların ~ıddctin 
den geç 'aktc kadar evlerinden 
çıkıımamı~lardır. Şeblrcle bazı 
bayılma vakahırı olmu~tur. 
Teksas'ta sıcaldnrdan ulenlcr 

ol ıhı 
Auslin (Tcksa~> 19 ( .A.) 

HAlcn Tck~as eyaletini karılı· 
yan şiddetli sıcaklar nctirr.sin 
de diın T>allas'da be§ ki§i öl mlış· 
ttlr. Tıırmomr.tre bu rynlctin 
kuzeyinde Henrlelta şehrinde 
dün gölgede 43 dereceye yuk· 
•elmiştir. 

Diğer taraftan bu hölgcdc on 
beş gOndenberl htikilm ııilrmek· 
le olan ktıraklı~ın mahsul ilıc 
rinde daha şimdıden 68 milyon 
dolarlık zarar ika ettıği anlaşıl· 
maktadır. 

Edremit ve Biga 
Devlet ormanlan 
Yanıyor 

Egedeki müşterek manevra bitti 
(Başı 1 incide) etti, 

le ile giizel şehrinıze gelmis bu· Her iki tarafın gemileriyle 11-
luntll orum. Eu guzel fırsatı bana man dolmuı bulunuyordu. Kar. 
bahşeden Amiral Constas'a bil· şılıklı mutad zıyaretler yapıldı. 
hassa te~ekkiırleriml beyan el· Saatler ilerledılı:çe nhtımdakı 
mek ısterim. Şi.ıphesıı komutan. kalabalı~ıı her jki tarafın izınlı 
larımıı bu tatbıkatı büyük bır personeli de kııtılı)·or ,.e bu ka
başarı ile yapmışlar ve büyük ıs· !abalık ı;ittikçc artıyordu. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Türkiye : Hudutsuz . 
imkanlar 
Memleketi.,,. 

• K 8 an s lamai 
h • 

ı t ayrıldı • • 
ı 

Ovamn sulanmasma 2, Ereğli batakltğmm 
kurutulmasına da 1 milyon lira ayrıldı 

5 

Askerlik Bahisleri 

deniz ve Ege 
Man vr rı 

rn sı 4 fincüde> 
92 huhar gemi inin 
mııne\rası 

ııfadrler tcmın etmlşlerdır. Har. Diller taraftan Tıirk deniz kuv 1 f\nsı 1. rldPl 
dızatında ben, bu vadide söı .ôy 'f'tleri komutanı koramiral Altın rdehlleccJjlnc inanarak 1 e sarıl- n.,..,~, 1'• 1 ~ 1• r ""'" Btiyük Akdeniz manevrıısı krl. 
lemeyı zaid bulu~ orum. Eserim11 canın ikamrt rtliih •'lcıiilerrıı·: ılı, hu aradıı: denlzde~ı ) lrmi mil Konya, ı:ı - Konya O\'Bsının tiürliığU emrine tahsis edilmiş. tıklcırınde, muhabere si teml-
me) dandadır. Dostuz, dostlu~u· niens otelinin öniinde avrıca :::ö· m~\k nlan lloııslnn, hır nrhlrden sulanması, mııhsul ı lerının ve- tır. Bu inşaatın bırtnci kısmı nm rnan \'Ta n sonlarına doğru 
mın kuHetlıdır, açıktır. l\lemle riilme~e dPğer bir hal· almıştı. islirade ı;ıırcti3 le nçılan kanal rımli hır hale grtirılmesl içın 1952 senesinde ikinci kısmı da r'atkn 'e sıhhatlı bır şek!J 
ketlerımızın 'e bu tün dünyanın Tiirk amiralinin çıkma~ını bek· I &ll.} rsin~c. Aııırrikanın rn i•lrk 1 Ere h bataklığının kurutulması Hl53 te tamamı~ le ikmal cdılnuş almış oldu 'U bıılirtilmiştir. M.art 
sulh içınde yaşamasını islıyo·ı li)en vr kenrlisini alkışlamak j~ ! rlP.nlı lımanlarındnn biri haline ışıne bır mılyon, Be şehir Kara- olacaktır. 952 ırınde yapılmış olan huyük 
ruı. Dunun ıçm çalışı~oruı, :Ru. tıyrn halkla otP.lin önü dolmuş g.-ld!· . s•ı 3ata~ı in•aatına 455 hin. Kon- Bunlara il.het~n Ayn<'ı Altın- Akdenıı mane~rasın~ ~~denizde 
nun i ın buradn) ız. Yunan gaze I bulunuyordu. Bu e~nada ıınlls Turkl~ enin halın('! b3k1 ·orum: ı \ a ovasının sulanmac;ına 2 mıl. Bta ,.e SılIA barajlannın pro1e- bulun1_n Amcrıkan, Irıs:ılız. Fran 
teeılerıne buraya kadar ihtiyarı ycılıı açık tutmak için muşkülal T.am 40. 45 3 ıl cncll>I Trkı;as .... ııon, Bozkır Su~la ~om kunıtul ll'ri hazırlanmıstır. Bunların in- sız 'e Itıılyan fılolıırından maada 
zahmet ettı lcrınden dolayı tc-1 çt-knırkte idi. Onnnıkki imkanları ı;ortın;c ' 'e masına 800 bın Ilı::ın Bulanık faatına başlanmıştır. Konya ova-, lııı;ılız. ana\ atan donanm3 ından 
ekkur t"tfrrim. Kcndıleriyle ta· ı ın,:ıo dıı Yıınıın elen iz kurma..- ec~ıırrtle lfarekrle gcçrr c: elde 1 rayının ı•lııhına 500 hın. Ere~Iı sının sulanması sayesındP mli • ~~rıl n bir fıl?~'rn da k~~ıldıJ.ı, 

ııı.ıı ımdan dola, ı çok memnu· haşkanı Amiral Con tas otl'le g.e r.tmrvrc~ği nlmrt ~oktur. t tıh. Alan arkının genı~ırtılmcsın~ tahsılln geliri beş mılyon !ıra ar- ~ h har gemısınden teşl< ıl edı· 
num. Kendılerınden bır tek rı- lerrk Amiral Altınranı ıJvaret sal rltlQ.ı nıaddrlerl kimin ala. 470 bin l•ra, Konya su ışJerı mil· tacaktır len dcırt a) rı homoy'un Malta, 
cam \'ar: Dost ~;unan mılletine r.ttl. F\ı'a hir knnu~mRdPcn sonra rağtnı tluşunmrsi irap f1lmr~ - --- ___ _: Cebeluttarık. Oran Ye Sardiınya. 

U b 1 Tt E 1 dan )ola çıkarıldığı, bu konvoy-' e sl'IAniklılere selaın ve sevgi. her iki amiral ve maıvttleri çı· ıun 7aınan . ıı~ nrın ço,,un~ f 11 

lcrimi bıldirmelcrıdır.ıt kara!< nl<şam yem~ğl i~in hare· k_~ndi tıfin, (' 1 bl'I eder. hin hu· a 1 en !ara uçak 'e denizaltılarla fararl 
Amiral Altmcan bundan sonra ket f'ltilrr. tun sırrı. tııı lmkAnları ı;ormek- taarruzlar laptırıldığı \'e manev-

i ti t t 1 ek raya istirak eden her sınıftan g ... 
kendısıne le maıyetine tahsis e T · k · 1 • b' d''"" f! ,.e ccsart e ur aya n ı m · 

· ur amıra ının ın '"' \'P. I t d k ld mi)e çr•itli vazifeler verildııtl 
dilen arabalarla ikıımetlerıne ~Y fnrı;ıınıı laşıvan otomohil -iki nın. 9 ır,-. •_~ ·ıı u dusıınlilürse bu muazzam ma-
rılan Mcdıterranıen otelıne gıt· tosikletJI poli~in açtığı l'ollarılan 1 1 ~1' ! ne\ rada muhabere sist€'m n!n 
mı .... ır k ,. 1 1 k ·b . . Bıı~h;ıkıın Adn:ın menderes n, 

11 ' • co a;;ır ı f't r.mf! nıer urıvrtın • h sur'atlı \e sıhh~tlı iş!emesınin 
Seliınık ıclırinin Kordonboyu d k 1 t y 1 b ~ hıı konusmad ham ulunmn-

l•f'. 'klıılmış ı~. f (il i (lh\"\!Unirka -b~· S1!11 çok lstrrdlın, Çılnklı 'Ttlrkl- Genci Müdürlük, memlekttin muhtelif yerle- mlina 'e ehemmiyeti anı ılır. 
cadde~i ok am lımana gelecek .. nı ı er mı~a ı~ er v ı . ır yrrıin hudut~ııı lınkAnlan hak. Ege manenasında dost dtniz-
olan Ttirk Yunan filotillaları Şt'· rin~tlıık \"e cevgı fezah!lrııtı ıle kında huna ukın soilrrl uklt rinde kuru/ocak Cf Ye bo/ıkfa j/gi/İ mÜ SSe- cilcrın iyı bır şekilde anhşarak 
refıne Tlırk • Yunan sancaklariy karşılıyorlardı. Amınıl Gımstas. k"t ı. 1 1 il ki / , 'd d k . ahrrnklı bir i bırlı"ı •apmıc oı. 

1 b . . • . . 1 \il 1 onıın nı;7Jnc :ın me e se erı I are e ece tır ı; ~ ~ le dont1lı mış ulunmaktadır. nu ın ıı:ıısa.rır Amırale. H'rdıfı ye. krlm;ıılım. Krndl ini, bıınlnrı • malarını ümit ederiz 
gece saat 22 d<> SeJanik deniz. ko meğı, Srrnnık drnız komutanı· . .· , • R .,,,, ıı ta•t~ t:d,., ' "a•"n' D A ~·t 

i k h ıü t k
, it' I fılle C:I'\ ıı mrk ıçhı hır aral.k re- .. .... . . ;:>Ç 

mutanı. Koramiral Altıncan, nın re m 11 u 11 ıp P 1• l!nrrtlc orhl\n ntılnn. kcıı;li ini Ankara, 19 - Iemleket için- fa olunan et kombinaları l'l 
Türk Turk rılo u komutanı \'I! SelAnlk komutnnlığı~ın b3hçe hir Rn!lık siı11eı hnmlelt-r )DJJlln de H! dışında et \e balık mıh· Temmuı veva Atu to~undl faa-

l Bubayları şerefine bir "1" are ''e- sinde \erılen bu re mı kabulde , r. mııkr.mnıeJ netkelrr alan bir &ulünu kı metlendlrmek maksa. lı e e ge,ecek ve bll}uk ı t h ak 
recrktır. Turk • Yunan komutanlarile her anımı nH~\klindr. ıfe gördük. dı le Tıraret \e Ekonomi Bı. böl elenne frı(orilik vatonlarla 

Tbrk fılo~u Yunan filosuyla iki filot!llanın ı::ubayları ve SelA Faknt ımnra ı:lıli$ ılııraklııılt. kanJı1<1na bağlı Et "e Balık Sa· et n kledılece1ı:tir. Et nalclıvatı• 
birlıkte saat 18 de seUnlk limanı nık eşra~ı rla,•rlli }'.!lıın~yofdu. Yapılan i)i ı trrln fer:ıhlıl ı umıı. na,>11 Umum IudürlU U kurul· nı kola !aştırmak içın ıva ta 
na demırlrmiştır. Bu rcsmı kabul bıyıık bır dost ' mi dk:ir:ı ııksrflrnıecli, ortaJılla mu tur. Bu hucu tak! kıırarname btr buzlama ı3tas\Onu te s edıJ-

Tıirk fılotıllasının Sl"iAni#i zi. hık ~·e neş'e içinde reccni~ ~eç 1 gituiıtr Jıurnrsuıluk ç ktıı. Tıcaret ,.e Ekonomi Bakanlığı mış ır. yrıeı. isi h!al bôlg~le 
yaretl dolayı~ile dün saat 18 dPn vaktine kadar devanı etmışlır. j rııb:ı niçin? Hu mrnuu ikin- tarafınilan hazırlanarak Başba. rınden istıhUk bolgelerıne et 
!Ubaren limanın kordon ho~u Grce hıiliin şehir misafirler r1 bir \ıı7.ııl:ı • r mi ı:ti',fınct'c c kanlı a gonderflmlştlr. G"n"l nald dılmek itin. 70 frl tıri!ık 
halkla ~olmağa tıa~lamıs. s:ıat Şl'refınc ılonaıım1 5 hıılıınuyorciu. iliclalle tııhlihlen t;cçlrmc e talı - \!fldurllık hükmi tıahsıveti halı vagon mem!eketımıze getırtıı. 
18 30 da Tlirk gemılcrl göründu. TUrk ~ubay ,.,. f'rll'rı bııgtin Se· 1 şara{iım. mli takıl bir mue~ e e olar ek ra. m ~ur. 

1 ~U ıamıın bu kalabalık son harı. 1 ı~ııiğl ''P. Atatıırkün doğduğu C\'1 Ah E . y ALMAN tışacak, memlcketın muh J I Et ,.e Balık Sanavii Um ım 
dini bulmuştu. zıynrct edeccklerdır. met mın ı 'crlerınde kurulan \•e kırrulı!ca Müdıirlufüne eski Toprak Mah· 

1kf kol halınd,, limana giren Atlnaıla olan et \l' balıkla alakalı mücs- ullerı Umum l\tildUr Jua\·lnl 
Turk fılotılla ı 21 torı ntıım ile Allnıı. 19 (A.A.) - Amiral • • Sl' elrri idare r.dec"ktir. Ekrem Barlasın get!rlleceği GÖY· 
şrhri ııe!Amladı. Sadık Altınranın bu grce Atina- 1 ngre 1 Dı er tııraftın, Erıurumda in· ltonmrktedir. 

Buna limanda bulunan vc Yu· ya \arması beklenmcktedır. 
nıın donanma komutanı Tut:ami. Kara orrlıı-11 mancun~ı Yann lop anıyo 
ral I..arn~'ın for~unu taşıyan Atina. il> ( \ .P.) - Atina ga. mu 
•Tiripnlıtis 8 ı:r.mıııi tarafından zetrlerindc bu:::Un çıkan ha er-
21 atım tonla mukabelcıle bııfıı. lere göre Krııl raul, Yunıın or
nuldu. bundan ı:onra Turk filo. du,ıınıın ('ir'..-'il'!i manevraların 
tilliısı 13 ton atımı ıle ,\rniral snn iki riinünıı takip etmek içın 
ı.ap:ı~ sancal:!ını selamladı. aynı cııma gllnii rnııhtrrnf'len orta Ya 
grmi tarafından bu selam iaılc e· nani~tanrla Larissaya gid,.rt'ktır. 
dildi Kral hunılan şnnra on g ın mud 

Tiırk Iılotillbı saat tam rn,:rn dr.tle mrmlPkPtin hr.r ıarııfındakl 
ıla limanda demirledi ve bunu askeri birlıkleri teftişe çıkacak· 

Yıınan filolill~ını!!..1!!:!.Lşi tııkip_tı_r_. -----------~ 

rna ı ı lnridP) 
ne Hhne olm ki dır. 28 m('mlr· da Hel~inkl Olımpıyat donüşle 
krtın ün \rrs telrrtn m n up rınde l\lenkım nch~i üzerinde 
375 kadar Alım bu mıık l:ı mcm lngıl!ere, F"ran~a. Almanya, f. 
lekrtımtu ı:rtm ıs bul mmaktadır. lal)'a, Danimarka. Brlçika, İs· 

Dort rnrdr b r drfa olmak ç ~ Turk kürek takıml rının 

CB:ı$l l. ddel 

iiırrc nıuhtrlıf mrmlekc>t uııivcr· katılma ylc Hi ve 17 ağusto .. 
ı:ıi.telcl'ind~ toplanan bu kon.ı:rr- tarıhlerın le HP•lmış ır. Bıı ya 
nın .ı:a~ csı, .n:ı7.arı \'<' ta~bıki mı-,,, l ra T[ rk takımı kafile b:ıı 
hıınık Jlmlnın trrakklslnı ,.r ılım anı f ı nbul bölge i su spor 
ııdıımlnrının işbl:llğı yapmalarını 1 farı aJ'lnı bcynelmtlel kurek hı Tahranda dün yeniden karga<ah k çıktı salfüım:ıktır. kemı Eftal Noyan'ın başkanlı· 

"f Kongrcnın iı;Uma mahalli. ~··en nda Ahmet Yaşoğlu, (G btı 
<Başı ı. dde> lnı ntlatmasına yarılım için yeni Fakult~sını~ ınşası ıkm:ıl cdılcn 1 r ). Pctro Sanaryadis (Ga· 

lir. ~eni 'erı::i projeleri sunmuştur. 'eni bınasıoır. 
Hôdlse, mllllyetçilerhı komii Tathıki dl!fiin!!.l"n_ em.tak_ ,·er~ı ,j · Kongre, 21 a u to ~arın aat 1 tl aray), Edıp Eke <Fen rb h 

nı~Uer arac;ında bundan evvel ilınhassa-ienifiı· ınıfliir.iVhı vla 10 da l"en 1 a Ht ı konferans ~), O m~n Havdar <Fenerb h 
de .sık &ık \'llkua gelen çarpış /~aktır. Knbul edild.ifl iakditde e'om nrln, o sanıza \011 komıtc-ıçc), Sudı Tomb s (Fenerbah 
malara sahne teşkıl eılen ·htan 1 )f'ni YtrJ:I sl«tcmi. parİamrnto et b:ı kanı Ord. Prof Dr. Kl'rlnı ), Adrm Cavd~r (Fenerbah· 
buJ. cadde~inde cereyan etmiş· tarnfHıdan Ba~b:ıkana \'erilt'll Erım'ın iıyr ve davetlılere hıta· ç~. Ton"uç Tür~an (Fenerbah 
tir. Dlin ı::cce ayni kesimde mil olat!aniistti idari yctkilrrc mii-. bıylc açılacaktır. Bıl~h:ırc, 1 tnn· çe). Dumenri KAzım Demir <Pe 
liyctçi Fedailer, komiınist ki· trniıll'n, kararname ile yfirlirlü bul l nivrr ile"l Jlektoril Ord. 
tap ve. risa leleri saltığı zannc· ğe konulacaktır. rror. Dl'. 1\:ıı.ım l mail r.urkan. 
dilen kiiç!ık bir !!azete köskünli Dı~ hforl RRkRnı, so,·)ı-t Milli ı:ı:itim Bakanı namına bir 
nteşo \"ermişlerdir. ı-lçi~irlr tf'krar görÜ$lÜ hıt:ıpta bulunduktan !lonr:ı, l\l:ı~. ı 
rctrol ihtilafı haJ..cmr Hrilrrrk Tahran, rn (A.A.) _ Jran Dış ~;ırhu.scrth Teknik Üniversitrsı 

Tal\nın 19 (.\,,\,) - irıın lşlr.ri Rakanı Sovyl't m;ıslııhat. rrorr~firlrrlnclPn nr. ]lunsakPr 1 
Pl'lrnllerinin rnillilc ·tirilme.si so ı:iizarını hu ~abah trkrnr kııbııl taı afınılan ~crilrc.-ck ull:ıv:ıcılı. 
nunda ,\nglo - lranian şirkclinr, etmiştir. Rir çeyrek saat suren f;ın it;lııııııi vechr i» mevzulu kon 
k:ıyıplarına karşılık vcrilel'ı>k hıı ikind zlvnret "~nııRın<l:ı nr.ler reran la. konı;rc fiilen ı;:ılı$ma· 

Gnl. Ridg ay 
Erzurumdaki 
Birliklerimizi 

nerbahçe) olarak katılmıştır. 
Tilrk kOrekçılerı ılk dela ka 

tıldıkları bevnelmılel bır musa
bakada bllytik \•arlıklar gosfer· 
m lşler \'e birinci ;tin yapılaa 
m abakada tek kıdem:sı lerd 
Ft!nerbahçelı Ton:uı; bırınc.-ı 
ıkı çılte kıdemlı 400 metre s..ı 
rıtte .Ahmet • Petro (C::datasa· 
r y) bırlncı ve dort tekte de 
ık ncı olmu$lıırdır. 

İkıncı unu sapılan milsıba· 
kada ıst! dort kıdemlı \e kıde'!l 
mde lkineı 2 çıfte kıd il"' de 
Tonıuç • Ahmet (F. B.) birincı 
olmuşlardır. 

lu abakalarda Effal Ntı aQ 
Orhan Saoa da k re,. h kemı 
olarak \ zıfc almışlır 'e ı:o ter 
dikleri durüst hareketten do 
layı takdır toplam• l rdır. 

Mar.'ras 19 <Nafen) - Hın 

1 
distanda •Erkeklerin cennetı· 

ı ısmlnrte bır yer mevcuttur. As 
sam·ın ci\arındaki tepelerde ya 
§am:-kta olan kabileler arasında 
valn ız kadınlar çalı~maktadır 
lar. 

Cl) Bu htıpı r ardım prog. 
ramı m eılı '!ce Tur~ ı e \e Yu
n " ana \erıhni11 Amerıkan ge. 
mılerıdır. 

Limanda tahliye i}leri 

çabuklaıtırıldr 

Sımd e kadar Umanda tahll
ye mı ı b"kl yıın eemıl!'rin ha· 
muleltrı 28-30 hın ton arasında 
ıken, tahlıvc imkanlarının artma 

ı sa~e-inde bıı mık ar bugun 
2600 tona du.mil tür. Son gun. 
lerde elen Oç 'anurun hamulesl 
de dahil oldu u halde bo-al•ıla
cak e va . e Cınu 5 QO tonu et;· 
memek•edır. Boi<!ltılan e;ranın 
ıüntle ~ ı a a naklı temin edil· 
dl"ınden boı 'a ıtalardan istifa. 
de imk!nı temın edılmı;tir. 

Bir pansiyonda 

kavga çıktı 

Bepk•a ta tram\•ay caddesinde 
!adam Mı• nın pansiyonunda o· 

turan ho. "• SıU.ı Solmaz Ye Ul
\l mal'll. ~tı m "hul bir sebepten 
dola ;ı ka a ttmişlerdır. Bır a· 
ralık 1:- 11 ru ti! en Ul\'İ· Sıtkıyı 
ıırt•nın ddrt erınrlen ağır suret 
te ar.alamı r Sa,,ık kaı;mı~ ya. 
ralı ba tan ye ka1'1ırılmıştır. 

Gir ıun \'apuru Hac 

s Ferine çılayor 

GırE un vapurunun hat; sde· 
r n tah ı i il r ne Karadeniz 
slir at po ta·ını hır defaya mah 
su· olmak ınere İzmır vapuru 
apa<"ektır. Gdte"k haftadan iti 

hırcn Ordu ''arııını sür'at sefer-
1,.rıne ba·lı aı:oa1'tır. 

Z AYI 
olan tazminat hakkındaki lhti· konıısıılclııJ:ıı malılm c!e~ilılir. !arına başlamış olac:ıktır. Kon· z· t k 
llıfı Jrnn, hakeme havale etme· Komiini tırr~ ııit bir mcrkM: gredc umumı mahlyrttc olan teb· .. ıyare e ece Bu harika diyarı zlyaret etmis \ akıflar td~re· ne a•t malCıli· 

Yl bu akşam teklif etmiştir. Yakılılı lıl:ler, hr~rti umum }!'de \'e muh 
İhtilAfın hakeme havalesln· T h 19 ( \ A) B .. telif şubrlrrc aıt mrv1.111ar da 

den haberdar oldııtunu bc,·an a ren,. ' • ·. ' -:- ugun kı mi toplantılarda \erıkcektır., 
eden tnj!lltere Dışlşleri :Rakıinı Tahranda ıkind hır hAdı~c <'ere- . 1 5~ )'an elnıis \'e milli~·etçller, komu • Konı:re e 117 Ame~ıka ı •. 
oıt'ti~U, bu kararı • iyıliğe do~ nl ti ere alt olan ·harış merkezi. Fransız, 30. Alman, 30 lngilıı. 20 

ru ilk adım• olarak tavsif el· nı. bf'nTlnle yRkmıslardır. Jr.pon, 12 Hah.an, ıı .Holl:ındalı, 
miştir. Hinılirilnıiş ııs!\eri kıtalar v. an.-1 10 ls\'eçli, 8 Isvıçr.elı .. 3 Danl· 

Bununla beraber resmt mn· k ı ,,. N ı 4 A ı gın mııhallerine ı::l'tirilmiclf'rdir. mar ıı .ı. " .. oneç ı, ~us ur· 
kamlarda herhangi bir re mi ha ~ ı rıı k t kt rm 
ber hAlen mevcut deı'!ilrlir ve J>r. l'lhısaılôıkın hastalığı )3 ı • ını ıştıra "~mr. ~· m • 
lranın dıı hakP.m heyeti için hl- dr\'am rıti}or lrk,.tlmır.drn de 7J kışı knydc-

Tahrarı, 1!l CT.H.A.) _ nün dilmiş bulunmaktadır. 
taraf azalar tayin edip elmecli ll k'" ·r ı· k ı ı d "l S:l"cr şirlclrlli hir bııyı;ıınlık l:f'<;İ· ı :\1 tt' öSI ı ıın ınrı. ·c.z er n Pn 
" bilinmemektedir. ren İrııın Rashakanı nr. -:'ltusaıl- ıııak olan nıcmlrkrtııııızclc. hhy· 

(füı~ı 1. rf!tl' • 
\\ ay'ın fzmır 'c l tan bula 
gıtme ı muhtemeldır. Gene. 
ral m<'mleketimızde blr haf
tadan fazla kalacaktır. 

olAn l'ıtadras valisinin \'erdığı Hl beratımı t .. tanbul ile B"~Oğ
malCımata göre. buradaki erk,ı>k lu arer.ında kazaen ı:ayı ettım. 
ler, dünyanın baska yerlerınde Bu k,.re yen ini almak için 
kı erkeklerin çalıştıklarını, ka· milracaat clm• bulunduğum· 
dı'lların da istirahat ettiklerini 

1 

dan c kısının hukmil )'Oktur. 
öt:rr.ndikleri 1aman hayretler i· Bf'!)oğlu Hu e\loa a llah. Ki· 
çinde kalmıslardır. 11t Sok. o. 4 nrımıt Akman. 

'~ c 
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İSTı\i'\'BUL ~ lnahkômu 
rgüne gönderdi 

So\yf't Rıuyıının nnlut dık'ın ı;ılıh1 durumu gittikçe hO· le millr.llerarası chrmmiyeli h~· 
ması 1 lnrlıtel Tahran 19 (A.P.) - lran zulrnııktaclır. iz hir kon~rcniıı toplanı~ı. lı ç 

ta, Balkeslr mıntakasında bulu. Sovyet ktlltllr teşkilAtı nıerke nr. Mtı~ııctdılc. i~ilf'şincc e ka- şüphr.siz, ~ernlekrt ı:aınnrl:ı .bir 

Gener 1 Rıdg\\ay'ın Doıtu. 
daki ordumuzu teftiş edere· 
lh na arı ıtıbare ıılınarak, 
bir mUridettenberı tzinll ola. 
rak S"hrimlzde bulunan Ü
çiırcu Ordu Komutanı Or- ı 
genrral Nuretıın Baran el, 
' zıfe~i başına ı;önderılmlş
tır. 

12,ST Acılıa ,., prozram 18,00 Ha· ...: 

br u 18, I ~ RAdTo ulon ork•a'ruı l:on 

ıtri 18 H Earkılar (Pi ) u . ı ~ Dan• .. 

m :ı:ı (Pİ) u.ııo Turkilu ,., o:rıın nan Kazdağlarına slra\'et etme. z.ine a§ırı milliyetçi Sumka Par ılıır, 4 kişiılen mııteş,.kkll hlr he- hAdıııe te•kıl etmrk1rdlr. Hadı~c
sinden de endisc olunmaktadır. ti&i ll\•elerl tıırMınılan ;raııılmıs ) "' RR~baknnın ,·azifelcrini ifa ) i cfk~rı umumi)e) c :ık r.ltır-
Oğrendiğime göre. mevsim ba- olan baskınları protesto etmek rdrccl\tlr. mck hu•u tında, mnthuntımızı? 

İzmir fuan 
aındnnberl yalnız. BahkcRlr İşlet- üze.re Ruııya dün lrıınli bir muh Tiirk elçhl çalırılıh dı; şerrfu bir payı olacağı bcdı· 
me bolge~inde zuhur eden yan. tıra vcrmi tir. Ankııra , 19 <Hususi) _ !randa hidlr.ıı l Dığer taraftan her s ne oldu· 

l.Ba)ı J lnrldc> 

gın ~irml yediyi bulmuştur. Son Yeni bir nrgl si temi \'\ıkıı bulan ı;nıı hadiseler hıık- ------------- ğu ı;:ibi 21 incı lımlr Enternas· 
yangınlar. iki gllndcnberl de~am ' Tahran, 19 (A.A.) _ iranın kında izahat Yermek uzere Tah. D 1 f k 1 )Onal fuarı da 20 A ustos çar· 
eden 38 derece sıcaklarla il&:lll AU lktısat konceyl bugun Başba- ran bil ·ilk elçimiz Tayyıp Ali ev e a an 1 {amba gtinu &aat 19 da Uııan a 
gorUlmektedır. Allikalılar, bu d,,u kan Dr. l\tusaddıka, memleketin Ttirkgeldi memleketimize Çd!!:ırıl pısı onilnde yapılacak olan par 
nım 10 - 15 sene de,am ctti~i maruz bulunduğu iktısadi buhra. m•stır. Ta u s~ht,,.ka~r. l•t1ı lak bır torenıe açılacaktır. 
takdirde mıntakeda orman kal• \.l '-" ı tt C,umhurbaşkanı CelAI Bayar 

nıayacağı fıkrlndedirler. Hacı adaylarının Mı"lletlerarası Başbakan Adnan l\Ienderes. İz. Yapı ld ıg" J n ı mır fuarının aı;ılısınrıa bulunmak 

Dün geceki 
r.~navef 
Dıin gece saat 22,15 de Rize. 

n •ı CamldaCı koyUndeı: Rı>fık 
oğlu Muzaffer Koyuncu, bir ka 
dın meselesındım dol&)I ıımcaza 
desi olan 'e Ka ımruısa<la sandal 
cılıi: yapan İ•hak Koyuncuyu 
tabanra ıle karnından \'e kalça· 
tarından ağır suretle yaralamış 
)aralı ha tan,.~ e kaldınlırkrn 
~oldıı hlmL(filr. 

Katıl Muzaffer bir sandalla 
kıçark n taldo sonunda HukBy 
açıklarında ~ akalanmıe ve tahkl· 
kata baetanmı ttr. 

Krrldarolido .şüpheli 
bir ölüm 

Kırklareli. 10 (Hu• ıs!) - f 1(. 
mizln Dt>mirtaş mahallesinden 
Adem Tokdar'ın 13 ya~ıodaki 
kızı Fatme !iti glinde"lberl orta
laman kaybolmıı~tur. Fatmanın 
ces di bugün Zinclrllku ·u mc\'. 
kilndeki bo~tan kuyusunda hu
lunmustur. ÔIUmU sUpheli glirill
düğünden U\cılıkça tahkikata 
!: aslanmı~tır. 

üzere dun saat 14 de hareket e· 
zıs ı dün Qİfti Kültür haftası Şehriıııiıdc bulunan Devlet d('n ~snm;unı vapuru ile lımire 

Bakanı Mıınınnıer Alakant'a . . A: ı sıtmi~lerdır. 
cn:.~ ı t. riılr.l 

1 tf'mlşll'r. nıarm kaldıklıırı ııiiç· 
lüklcri anlatmışlarrlır. Başh:ıkan, 
h<ıcı namzetlerinin dunımu il 
alftkadar olmus ve \'Dptır tııhı;i~ı 
için Denlıcllik Bankasına emir 
''ermtstir. Bunun ibı>rine bıınkıı 
·Giresun• \'apurundan başka 
•Glleny~u· 'apunınu dA hac se. 
ferine tahsi~ ederek diın ı:emi· 
nln hezırlAını tıımamlanııştır. 
•Güne) su•, bu ak6ıım uat 18 dl', 
Gıresun da yarın akşam harı nam 
tctlrrinl alarak Cıdueve hareket 
edecektir. · 

Ankara bölgesi atletiım 

ajanlığ ı 

Ankara 19 CA:\KA) iki 
ay ewel Ankara belgesi atle· 
tizm ajanlığından istifa erten 
Rıı~it Giray'dan aonrıı yerine 
veni bir a~'\n tayın edilmemiş· 
tir. Bu mOddet içerisinde de 
hiç bir mlisabaka yapılmamış ''" 
Ankara at'ctleri atıl kalmıslar 
dı:-. 

Haber ~lındığına göre. B T 
Ankara bölgc~i 3330 sayılı B. 

( Raıı ı lnrlılrl 
ııriına Ragıp Nurettin Ege'nln 
konuşımısını mılteakıp, Mııallını 
mektepleri meztınlıır1 namına 
l'\ıırettln Y.rgın, 1ncslekl me\'zıı
lara miıteaııııc.ttır hasbıhalde bu· 
ltınmuştıır. 

Ö~lc yrmf'ğinl m\jteak\}?.• saat 
14 30 da, 11 mı>mleketen gelen 
30 clelcgenln lştirakMe topluca 
Taksime ı;idll('rek Abide~e çelenk 
konmuş~ mutra\iben. ToJl~lll ·mlİ 
zc~i Hazine dalresıylc Aya of) a 
gezilmiştir. 

Vali Pror. Caikay, misafir pro 
rtsör '\"e muallimler ıerl'fıne, ak 
şiim llstü Parkotelde bır çay ver. 
mMir. 

Buglln. ylıksek tah!il meselesi. 
Ünh trsiteye girış lmtılıarlıırı. 
Tf.lrkiyede kadın merzulıırı ele 
alınacaktır. Saat 15 ten sonra tla 
Şehrin turistik yerleri misafirle
re ezdlrlleccktir. 

--r--
't. kanunu hAlen mer'ıyette bu 
lunuıı ma ra men ajan lçl11 per 
; m e gUnü bir seçım yliparak 
"azife alııcak kimseyi ta)ln e 
d~cektır. 

nadolu Ajan ının bir ınuhnbırı· 
nın İstanbulda hazınrl l' aıt bir 
ı;ok arsa \ e enılak Uıerindc ya· lzmire 2.000 Hıristi-

rılıın ta'pu ı;ıilı ekftflt ına dair yan hacı gslc" .. ""k 
.orduğu suale karşı U.ıkan de- İzmir 10 CA A.) _ Hıristivan 
nıistir ki: ~ 

S d 1 . 11 mıraç yortusu munacebetile bu 
ı- • or ut:unuı su stıma er rıı 

~u şnfulde 'uku bulnıu tur: Brş sene e!J em ananın eon ika· 
altı şahıstan n111rrkkrrı nıılli ,.m metdhın 1 geniş çapta haç ziya· 
liik \'e ıl!kAn mtidUrlüklerı cvru' 1 retl('ri yapılmaktadır. İlk ola· 
imza 'e mllhurffirlnı taklıt rden rak ı::rften paz.ar ı:iınll ğelen 400 
b1r "beke k ırulmu tur il r-l~r kalolıkten sonra öııUmüıde l 
bir ar anıtı , e a b r a ı m on j!UD içinde Yunanlı, f talvan 
r.ın bır m b dıl ~ ı ka \ e Fransıı olmak ilzerE' 2000 e 
na tabi hır .. çm ne va kın hıri .tıyJn hacı namzedi 
tefrız cdıldı ıne daır rıdı lrrvcm ana ikmetgAhını ziya· 
mudurlerc ıt re 1t ret edecektir. 
tıınzım ctın l('r, b.ı \•e •' • ırı 
tııpu s cll mu fı 11 lnrıııa I'' 11 mahkemesine tc\'dı rdılecP.kler· 
rderf'k ar~a 'r ap rtımJnl rı o dir. Haklarında lilıumu mu hake. 
eahı lar n mırın fr rıl ttır i~· ırc kararı veıılf'nlcf arasında 
ll"r, onra bunları lkiı el. l'l· Kı;dıknv ,.e Be~ol)lu llırincı mın. 
cü şahı lara atar k p1r~1rını t;.ka tapu sk1l muhafızları da 
pavlıı•mı$lardır. nıı ebekr' 1 ı.11 'ardır. Bunları Bakanlık emrin~ 
ranlar vak lı nı 1 r H ırahke alma 11 ı du unrr.u&ttim. Fakat biz· 
ml'ye 'trılmi J('~d r Al k ıfar metlerının 30 seıeyı doldurduk 
dair lerri n l u e .. e farım ö~endım. Artık ken~ıle· 
"l'i' eri ıannı tr h t "" lrn'er rın<ien de\ let hlzmetlndr istifade 
hakkınıie lilzıırnıı m• hal-rrmr ka edllemi"~retrı ıtin mecburi le· 
rarı 'erılmıştir. Onlar da ceza 1 k:ıude se\kettim.• 

havalan (Pi) ıs 00 Xaı>anıa. 

* H 00 Atılıı Tt turkü tr l", 1 s Faul 

l:r• E' 10 00 H&hfrl•r 111,15 Saz uerl•.r 
19 llO Rorıutmı 11!,40 earb'ar oı.-u,.an 

1ır AU Rıa Kopruhılrro6lu, Gul Batrı 

El eni ('an; 20,15 RA410 •aıetuı 

!:Q, O Kıtı a• ~ babe:1tiri 20 SS l!ad 

ro ı a• n 21 30 Chorn:ıdm "' ılrr 
IPI l 21,•o ('anıkl<ıla ı rıret.m!:den 

ln•lbalar 22 00 Earkılır Oku11n :.:adır 

Hilkat Cnlha 22,20 Xoııuıma 22 SO 

itTlı aulardan ıu uerlul !!2 '5 lla 

brrlrr !!8.00 li:ambb·o • Boru J1ro.ttıııı 

lar "' danı mllıl:I (Pi l 23,SO Oacı 
konurl (Pi ) 24,00 Kaı>ııııı. 

A!llKARA 
'I' 28 A.-ılıı ore pronarıı. 'I' 80 ll ı:: 

.ı. an. 7 ·ıı Hafif nıunc ('.l'I) 7 u 
Habtrler. ı; 00 Sarkılar (Pi) ~ 2A Ha 
,.a raporu ı; 80 C•ı •lı m•I 1 ,. (Pi) 

9 00 G1l" tlD pronamı "e kapaıııı 

* 1l? 1"i • 1' SO Aıbr ıut 

• 

mın; XAı Uar. 

Yu'l.arıdan A a ı a: 1 - Rıısyaarrı. 

bir parcuı. 2 - Su 8 - Ttudun. 

Yııkan an A a. ı ı - lJ •'I!. 
:? - Aııt - llab 1 4 - lan•. 
~ - ~ ılo: f 11 - ııa lalı 7 - EU; 
Ara - K k, Afak. 

_J,.__ _ _ 

12 1~ 'hml•h'ı•a ••llm, ı:ı O ll•m 

l•k•te •etim. 12 ~o Eulnlar Okurıa 

:ClcTem Gu tr, 13 00 !l. S A an ,., 

Hıbtr M, l 1 ~ Müı k (Pi) 18 110 tı: 

le raıe••&I, 1 ~,~ Piyano l • ru "" ltn iP ) 2. H 1 S A uı ,.. habn· 

tsları ('Pi) 14 00 Ru-a raporu Akcam rr :? 00 Pronı ,.. ka anı= 

il 1 il 
proJTımı ~• bpanıı 1 

* e .,., ıırı,rftm, ı ~ 00 Sar· 
1~ •,. Aeılıe r oram ,.. 'I ı:: A an kı., ı o Hafı! nıı J;; ı p 1 tfi oo 

1 i 00 6arkı!ar O'kuyan lle' bAt 

1 T SO Dau milı d l Pl l H 00 
(Pi ı ı • . .ıo T' im Tıı.t •ları s6 lı~r 

H ı ~ flPı••Ur ~nn•ları 

Pi) 111 1\ Ynrt •ürklil•:I 17 ô Danı 

Pi) 10 00 ~ 6 A1an •• bıt>•r or Y'lln ıu..-a arı 17 4~ \"nrt ı rlllln·ı ı~.ıs 
1 g 1 ~ Tarlht•ıı b r ,.,rr•lı: l 20 Tın R•nlnn le • •rlu (Pi ) ı O Sar\:ılar 

m•n tPJ) 111 llO Kil uıı ua•I :?O B 19 00 Hahor er 19 B Otne •t da•'ar 
Rad il •aı•IMI 20 80 E:llme fatlı 21 0() ıtı 4 ~ F\ıuııı ı• ili 'I 1 \ R 1 o ratt• 

ı.;:.,~rı•ın& 21 ıo Mfi:!I: 21 H ı:11an•'tla •M 20 ,o !' " n u '" a !' :ıo 45 
21 '11•€a•lı'ar Ohvan ı!n•aflor t 'kar 1 R il ıe ~'I ~ F•rhıo ı aut ~ı on ş.,.. 
~2 00 Muıfk ( Pi) 22 SO Danı PATC&• 

1 tuır 21,SO I'ro.:rım ,.~ tapa~ 
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HE~ KULLAN ANIN -ISRARLA TEKRAR ARADIGI 
AL \l \ '.\: i\I \\il l \ rT 

1 M 
Hdtl 

~ ~ .. BATARYALARINDAN 4 

• .. Ha<l) o, Telefon 'e Cepfruer 
• e 

PILL R NDEN 
) enı lıi r parti 

8 Çamo~ırın yıkanma 

muddetıni tayin eden 
OTOMATiK ZAMAN 
AYARI ..... 

8 Harikulode ÇAMAŞIR 
SIKMA TERTİBA Ti 

• Her parsanın ayrı aırı 
yıkanmasını temin eden 
HUSUSi MEKANİZMA 

• fazla çanıa~ır koymaga 
clverılli BUYUK HAZNE 

e İKİ SENE GARANTi 

• 
Gene rol llccırıc Ç A 6 U K 

.. 
• 
~ 

pren•ıbıne dnyonon \Omoı•r rııakın e• 

lcrımııi bınot gıılıp gorunuı. 

GENERAl , 
ÇAMAŞIR MAKİNELERi 

her parsa samoşırı teker teker yıkanmış gibi . temizler 

. . .. . KOÇ TiCARET T. A. Ş. (Beyoğlu Şubesı J 
Turkıy• Umum Mumeuılı . v 1 • 

Beyoglu, ıtiklal Caddesı 347, Telf : 45207 • 

Deniz Astsubay Smıf f)kuluna . . 
Oğrenci Ahnacakltr 

Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu 
Komutanlığından : 

1 - Dcnız \ t~ubay Sınıf Ob.ııluna alınacak ôğrcnciler !çın a· 
ran cak nıtclıkkr: 
a> Turk utıında ı olm:.>k. 
b) Ortn Okulu \C):ı c iti okulu bıtirmiş olmak (Teknık 

BahçıHıncılık \ c Terzılık Okulu mezunları hariç> 
c) \lınacak o rcnrılerin \ası. muracaat tarıhındcn e\'\el 

en az 16 )aşını bılirmı§ \e 21 )aşından gun almamı: 
olmak. 

d) VUcut )npısı duzglın \'C her bakımd:m a lam olmak. 
2 - Okulun ka}ıtlanna 25 A •u tos 1952 (ı'ııhil' tarihine k:ı 

d r dernm olunaraktır. 
3 - Ka ıt \C k:ıbul için Tstanbulda bulunanlar Kn ımrı:ı adakı 

J)cnız A l ubay Hazırlama Orta Okulu Koınutnnlıt.:ına, ta 
rada bulunanlar i c bulundukları )crın A kcrlık Şubclcrı 
ne mü raca. t ederek girış talimatlarını alacaklar 'e buna 
n z r n d lckçelerınl \ercccklcrdır <Ta rada bulunanlaı 
dılckçe erınin bırcr ör.ıe.ıtni de Dcnız Astsubay Haıırla 
ma Ora Okulu Komutanlığına gondcreccklerdlr) 

(128:J6) 

AYDA 10 
12 Lira TAKSiTLE . 

'l rıkottn • lJl\"I un 
Gabardin • Kumaşlardan 
Bırınci sınır ısmarlama 

Manto • Tayyör 
120-160 lirad:r .. 

sı-:ı.AllADı>l~ 
.f\,\R.\K ,\~LI l\tües!>e esi 

Mahmudpa.a Kap;ılıçarsı 
kapısı yanında Xo. lR 

lmtiyaı •ablbl : Sf~AN l.ORl.ll 
Ne~nyatı rıiltn utarf' edea 

Vazı lsıerı ~ludürü 

MEt.iH \ 'ENER 
(\' \ 1 A :'il ı (;;nPlf'<"llık •P Mal ha 

arılık T. A Ş. - lstanbul 
\A1A:'ll MAfBAASI 

Tuvaletinizi 

rAt'AMLAMAK 
-·- .. 

olmıııo .. 

lllZ · ZAN · DE' nın ı.u 
tene uygun renklerı 

mevcuttur . 
ORANGE 
SCARL.ET 
RASPBERRV 
MAGIC REO 
CYCLAMEN 
R06ETTE 
CHERRY 

ıçın 

VIZ ZAN DE nın 

cuıp ve tıbıl renL 

lerınden sız de ıslı 

iade edinız Kadın 

ouıelığınde r u ı un 

Bu sebeple cuıbe 

••ıu eden her 

DIKK.\'l': Taklidlerini alarak aldanmamaları lçın sa~ın 1 
mli:ilerilerimizden üç liralık \'İZ • ZAX • DE RUJL.\RINI 
alırken bunların husu~i ambalaj içınde \e Verem ~a\aş 
Derneğinin C3) kurnşluk bandrolu ile kapatılınış olmasına 
dikkat etmelerini rica ederiz. 

Her ecıahaııede bulunur. !\el 
400 ı:raııılık kutıı u 350 kuru~· 
tur. r. K. 301 İstanbul. 

MITHAT PASA 
1KRAMIYESl'N1 N 

ı~ Ağustos NolH huzuriyle ~apılan çekılısındı> 

KAZANANLAR: 

2S.O L a 
Ankara'da No. 7134 hesap sahibi S. Sami'yç, 

10.00ft L ira 
Aydın'da No. 4992 hesap sahipleri 

Ahmet ve Faik'e, 

Ekipmanlarile birlikle 

TRAKTÖR 
Sokede No. 1689 he~ap uhıbi Zeki') e i~ahet etmhtlr. 

1.000 Lira kazananlar : 
\fyon'da 2314 H. S. :.\1. Sadettin, \la~chlrde 930 il. 5 
Mehmet, Ankarada'da 4433 H. S. İlkokul Öğretmenler 
S. Yardım Sandı ğı, nozcaada'rla 22 11. :->. Halil. De\· 
ıek'de 416 H. S. Halil, 1-tanbul'da 50817 H. S. l\I. Ab· 
dullah, lstanbul"da 53417 ıı. S. nana, 1 tanbul'da 28541 
JI. S. Kamelya, Sarayko} ele 9i2 11. S. Mehmet, Tırcbo-

lu'da 520 H. S. Mustafa. 

500 Lira Kazananlar : 
\nkara'da 45:l09 H. S. Orhan, F.dlrne'de 1949 H. S 
Yakup, Hozal'da li2 H. S. Kemal, İzmir'de 573 ll. .S. 
Sabri. Ka)serı'de 4984 il. S. Şerıre, Kilis'dc 343 il. S. 
::\lehmct, :'ilanı a'da 4510 H. S. Sanı) c, ~ler in'rlc 3032 
il. S. Zı)a, tn~e'de 77:"ı H. S. Dürdane, Tuıgutlu'da 

l5i2 H. S. lhi , ryin. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 

Saçlaı-a ilahi ~iızellik 'e parlaklık 'l'rir 

) 
' 

ÜM U KILAN 

HANDMAG 
TONLUK 1,5 

KAMYONETLERi 

e 
G E LD 1 

50 Beygirlik Tam Dizel Motör .... 

On ve Arka Amortisörlü Süspansyorı . • ~ 

600 x 20 eb'adında Lastikler . ,.~. 

Münasip ölçüler. Emsalsiz Güzellik ... 

ve .. . dill~re destan olmuş sağlamlık 

HANDMAG -o;esel 
Cihanşumul bir Markanın Rakipsiz Şaheseridir~ 

91/I 
Taksim, Cumhuriyet Cad. No 8 (Radt0

56 
OJQ • RASEK T. A. Ş. sırasında) · l stanbul - Teıeron: 866 b~I 

Telgraf adresı : OT ORA SEK • I~ 

Not : Bazı Vılayetlerin Tali acentelikleri henüz münhaldır Teşhır ve 

servıs ımkanı bulunan alakalıların müracaatleri. 

imıir J'ııarındaki Pa\iyonumuw muhakkak zb·arel ediniz. ~ 

SAYIN ÇOCUK 

DOKTORLARINA 
Sut çocııklıırına hııfif gıda 
olarak \erilen, <liare ve dı
zantenlcrin tedavi inde 
mm affakiyctlc kull:ınıl:ın 

Yağı Alınmış Pastörize 

Ekşi Süt T OIU 

li 
300 gramlık husu l lrntular • 
da gelmıştır. 

COMPAGNIE LAl

TIERE SUISSE (lsvisre) 

Satış deposu: Zaman gcza 
Deposu Ananiadi han 
ISTANBUI,. 

-----~ DİKKAT - DiKKAT 

Dışlcrınızin saglam ve inci 
gıbl beyaz olma 101 1 tl)Of· 

sanız bol kopliklu, lezzeti 
hoş 

SANOGYL 
DİŞ M \CUNU Kullanınız. 

SANOGYl 
DIŞ ~I \CH~U'rı tt kullanır 
sanız. sız ele sc\ cceksiıı ıL. 

SANOGYL 
Dürt} .ıda mc' cu t dış ına 
cunlarının en u tünUdUr. 

SANOGYI,, Parı le il. Vil 
!ette Lliboratuarlarınd~ 

ımal olunur. 

Defterdar, Hereke ve Merinos 
Kumaşlan Sahşı ,,: 

Sümerbank Alım ve Satım. Müessesesil1derôır· 
0eflC 

Cilıali depomuzda ınevcutceman 6634 90 ınctıc 1 
Mcnııos ve llerckc kuma !arı satışa arzcdilmiştır. tıı iı'ıı•, 

Talıplcrin: lıu i c nıt şıırlnamc> ı sormck. luzuın uııil si, 
alarak teminatı yatırmak üzere 27.8.9:>2 ç:ırşn~~~ ı; 111or' 
14 c kadar l\fiicss~cmlz Yiınlu Şubesi lllUdiırluğunc 

1 
nUarı ilim olunur. ı:P". 

1\1\ies~c erniz satı~ı ''arıırı ~aı>mamnkla rrbe ttır. 

OİÇIUİNİZIN 
&Adlıiı İÇİN 

IPANA 

PAZARLIKLA SATIŞ İLAHI ~ 
ıtıt ' 1r tı1'1 

uşal\ta ı1aı1 ta, ıı ycrlc Yılanrıo~ııllııı ı ırnıııan ı. 1ıJ1l 
fabrikasında lllC\CUl bır yap:ık kıırntma, bır •P ı;utll3 ıı1' 
sobası, bir dekatir makinesi. bir santrafuj, bir cıf~700 oıpı 
52 borulu 1800 ııını. geııişlık, 6000 mm bo~unda. 2ı50 P' 
llZUnlugunda \'C btr adet borusuz çift alev bortılU• tıf3(l e 
kutrunda ,.e 11400 mm. uzunluguııd;ı butı:ır k~Z;jştır· 
zarlık suretiyle 15 gUn müddetle s:ılışa :ırzcdı n 
har kazan ları kilo üzerinden c:atıc cdılccektir. ıı 1ıc ııı 

Tallplerin tasfiye mernuı lııf: .na sırahen \L' lıı 
r: l"a:ıtlın ilan olunur. 1129771 
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l~ıoiz ne olurso olsu~ lô_sıığe ihtiyacınız olunca 

oklınızo ilk gelecek GOOOYEAR'dır GOOOYEAR 
dünyanın her bir torofındo en fozlo emniyet 

olunocok lô~tik diye tanınmıştır. Bunun sebe~i 
GOOOYEAR'ın en emniyetli en sağlam ve en 

iktı~cıdi 'IÔstık lrpol eımesıdır 

o 
Dünyanın her bır tnrofında oı9er markaların 

hepsinden fazın yük GOODVEAR lı1stıklerl ile 
toşınmoktodır 

Türkıyenin her tarafında Goodyear bayilcrı vardır 

... 
VE 'il İL l"R 

.. 

... 

Yeşil Ordu'dan bir görünüı 

• 
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Ordunun, Sam~un )'olu üz.erinden g ôriinüı,ii 

kibimiz Ordu'ya n~$~I ·ıa· ı ~wl~ı ,. 
Sahil boyunda otomobille uzun bir seyahat 

K:ır:1111'1ıi2 s:ıhil yolu; 1Ayan-
cıkt:ırı Hop;ıy:ı kadar mU

J.,eınrn<'l hir Ftırl'tte yaz, kış ge
çit v<'rcn, b:ı7l kısımları şimdi
ılt·n yli};firk süratc imkfm bıra
k:ın l ılr haldedir, Bir taraftan 
'':ı yol üzerinde bir dü1Uye ça-

lısıh) or. Emniyet unrurnnun 
m1ma!;mı, vascıti sürat imkanı
nın yüksdmf'sini temin etmek 
Oır.ı e ttıılil ve ıslahlar yapılı
yor. B:ı7J nokt:ılıırdn şimdiki 
yol, r:ıbilden içui kaçmakla 
}-,r.r:ıhcr, bütün yeni t!'ıdiller. sa
hil yolu mııhiyc:tini kuvvetlen
ıliıecck t:ın:ıl:ıdır 

Ay:ıncıktnn, Sinob:ı, s1nopt:ın 
Tioyakıt yoluyla Gcrwyr, sonra 
A l:ıçam, füıir:ı ilzerinden Sam
suna r;itmek tiz.ere hir kaç va· 
ı;ıt:ı değiştirı'lik. Geçtiitimiz bü
tiin lJu mıhil yollarında olduk
ça iııtiz:ımlı ~kilde otobUslcr, 
rlolmus t:ıks.ikr iı:Jiyor. 

istı~dığimlz yerde durm:ıl\ı ve 
tf'lkiker yapmaııı mümkiin kıl
mak ibere S:ımsund:ı bir t:ıksi 
ı. iral:ıclık. Tnmf'. Ç:ırş:ımba, 
Ünp\ F:ıts:ı. tlzerinden Orduya 
r,ittik 

Yol, meııbur Koçboynu7.Un
d:ın ~eçiyor. burada uçurumla
rın kcn:ırından t-inleree mct
ı"<'lik çıkıs ve iniı;ler, eok teh
likeli virajlar v·ardır. M:ınu.ra
l:ır h:ısmetlidir Sahil yolu y:ı
P"lıkt:ın ımnra bur:ı~ının terk 
crllker~inclcn dolayı insım ü-
1iint ü duyuyor. tıırizm ZC\'ki ba
kımınd:ın Koçboynuzu yolunun 

her iyi ~c·yin lrnymığı D. P. dir. 
Her fcn:ı ~l'Y C.Jl.P. den 1,;clir. 
Yolumuuı çıkan her yolu ve köp 
ıiiyü ~för, D.P. veya C.H.P. 
yolu ve kcprüsü diye ikiye ayır 
dı. Eski ile yeni :ın:ısında D.P. 
lehine mukayeseler yaptı. İnö
nünün Samsunu :ıiyareHndcn 
bahsedildiği smıda dedi ki: ·0-
r aya gidenler, sanki wvgi ve 
raygı göstermek için mi gitti? 
lştc C.H.P. nin bu kııdoır hasmı 
olmama rnğm<'n b<>n de gittim, 

çünkii ılün lıizj ljef diye ida
re eden aıl:ım, ne bicim ııdam
dır diye giirmere mer:ık ettim. 
Bu yfü.den <le kal:ıb<ılık :ırasın
da fü1üm h:ı5ım p:ırcalıındı.• 

Şoförle her :ıdımda siyası 
münakaşa ve J!ıtife mevzuu bul
duğumuz için vakit kolııy retti. 
Sabah Samsundan yola çıkhk
t:ın tonra, her ilçe ve bucak 
me11':ezinde durup m;;Jüm:ıt top 
Jam.-ımıza nığm('n, nkş.ım erken 
den Orduya kavuştuk. 

Zir:ıat pcr:ıtin!'r, Ziraat Bankacıından 
Banka~ aldıkları cevirme kredı<>ındcn 
orduda Ziı,ant ve İş Bankaln- bafka krndi Sf'rtnaye ve imkan 

rının ~ubelcri vardır. Os Iıırını da buna illıve edrrrk or 
manlı Bıınk:ısı ~ubesi fa:ıliycti- taklıırın:ı fiç buçuk milyon Ji. 
ni 1947 yılında talil cylcmiı.ı- r~·ı oşnn i'kraı::tta bulunmuş. 
tir. lnrdır. ('iflçi borcuna 1':;ğh ve 

Ziraat Bankası, 1951 lıcs:ıp öclrmr ı;ücU ycrinde!flir. 
devresinde. güze çarpacak gclış lforad<'nİ7.in en tıılii bir 
mc k:ıydeylcmi~, bilh:ıs,:;:ı ı.ir:.l limrnı olan Perşembe ilçPsi Or 
kredi te:V7.iinde hummalı hamle <hıyıı l2 kilometre mn;:ıfrde-
h'r y:ıpmı~Lır. dir. Zirıı:ıt Bank:ısı alansı 1 

Zıra:ıt H:ınk:ısının Ordu şube nis:ın l952 taıibinı'le f:ınliyl!te 
mudurü .Mclımct Ercoçd:m al- ı:r~ıni~ ve muhite fayılıılı ol· 
dı[:ımu malumata giire ~ubcnin maya b:ı~l:ımıştır. Zir:ıi ikmı:ı
y:ılnız me:r.krz kaz:ıda dcğrudan h 000 hin liradır. 
doğruya çiftçiye verdiği 1hni is 
kredi, 1950 yılında 670 bin lira Dan1ı:ısı 
iken IG51 yıl sonunda bir mil-
yon dôrt yUz elli bin liraya ~ş. ~?ıikası~ın • ?rdu ~ıbesi 
\'e kooperatifler k:ınaliyle müs- mu.düru ~Cıtfı Epı~ı d_e uy:ı,rct 
t:ıh~ile tevri cttii:i kredi de üç rttık \'e r~yasa \':ı:zıyetı h:ıHın
mılyon fıçyüz bin Jir:ıya yüks<'l da kcndmnden mal~~at aldık. 
mistir. Ilunılan tı;ışk:ı, uç mil- Her yerde olduğu tıbı, Orduda 
yon )ırayı bulan sürüm ,.e 83• 1930 - 1931 lıuhram s:ır~ntılar 
tı~ kIC'dilcriyle de ıirııi mahrul yapmış, b~r takım t:ı::b~illlcri 
Jrıimizin deitcrlenı'lırilmesini yerine ı:etnmcj:le madı'IJ ımkan 
r.cmş öltllde sağlamış \'e kam bul:ımı~:ınlar olmuştur , t':ıkat 
p:mya sonu olmak itibıırivle bu bu ''az.ıyc1Jer, ;>11Jar geçtik{e 
kredjlcr tamamen tahsil ·ve tas iyj bır tasfiyeden geçmiş. borç
fiye olunmu~tur. Bu nıkamlar, l:ır ödcnmisli~. is Ba.!"" a~nd:ın" 
Tilrk çiftçisine bankanın yaptl- nldığımız f!lnJumnt, Ord~ halkı
(11 ynrılımlann genişliği ve gör nın umumıyetle ta:ıhhutlt·rıne 
düğll kolaylıkların yerinde bir sadık olduğu ve burada mcvdu
mukabcksi oJar:ık gösterdiği :ıtın. ~rtış • istidadı ı:östrrıliği 
revgi ve itiıiı:.dın bir neticesi u:mınını'lc!dır. 
olarak kabul edilebilir. 1 ~;;,;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Bankaya, on beş Tarım Kredi 1 o d 'd 
Koop{'ratifi ba~lıdır. Bölge ta· , r· u a 
mamiyle kooperatilleşmistir. ! ,• ! : , 

Bunlardan dı.lrılD bu yıl ftali-

yete gt-çeıı perı;cmbe: Zir:ıat ı ı p rt• h Bıınlı:ısına devredilmiştir. Koo • !a .1 ayalı 
1950 t«imlerincle Orıluda 

'Halk Partisi sekiz mill~he
lıilliğindcn :ıltısını k:ızanmı~
tı. D.P ılen y:ılnız Ft•v7İ B02-
tepc V<' Refet Akrny mnv:ıf
!r.k olmu~u. Sonradan Yusuf 
Ziy:ı Ortaç H:ılk P:ırfo:indcn 
ayrılarak milst:ıkil olmuş, 
hattfı yııulnrı itib:ırıyle D.P. 
tarafını tutrnustur. 

C H .P. ye mensup Ordu 
rnlllctvekilleri de şunlardır: 
Hürnü Akyol, Naşi! Fn:ıt, 
Zeki Mesut Sc:ter, Hamdi 
Şarlan. Atıf Topa1or,1u. 

rl:ı muhafaz.a edilmesini gönill 
istiyor. Fakat yol o k:ıdnr çe- Or dunun yesil s:ıhlllcri ve tabii pl!i jlan 

Ordu merkezinde H:ılk Par 
tisi Belediyeye hAkimdir. 
Hattfı Belediye Reisi de Halk 
Parfüinden iken, Adnıın Men 
dcresin bir ıjyareti csn:ı.sın

da kendisiyle yıldızı barışını~. 
Demokrat Pıırtiye grtiniştir 
Mecliste ekseriyetin C H P. 
tarafında oluşu v·c bunların 
kar~ı t:ırafa ı::ctcn reis· hıık
kıncla dostça hisler besleme
meleri, Bcledlye işlerinde 
:orluklar yaratıyor. 

tin, t:Oför jçin o k:ıd:ır yorucuc fi -· ~--~ 
yoku için o kadar tf'hlikelidir 11 
ki sırf T.cvk hrsabın:ı bu yol-
d>n c•ce<oklerin çok oloo•J f e!ekzade 
.k:ıbııl edilemr7. 

Ge>Çl'n tene ilk defa olarak 
yolıl:ın ı:eçti~miz 7.ım.ın manı:ı 
r:ıl:ını b:ıyılmı~1ık. Bu rene ce
llp r,idcrken iki defa nyni yer- 1 

lP.nkn geçince, biraz fazla yo .. 
rueıı bulduk. Koçboynuzunun 
en ılik virajlarmılnn biri (Ya
lııııli \•lrajı) ııı'lını taşıyor. Ge
ÇPn sene burada Ur :ır:ıba dev
.rilıııiş, tıir Mm:f'vi \'ntanda5 der 
h:ıl öhnUş, nr:ıb:ıda buhın:ınlar
ıl:ın Girrrnn G:ızete Bayii 1h
ı;:ın Kııyııı;ürer diılerindcn :ığır 

y:ırııJar :ılmıı;tır. İşte bu kııza, 
viraja böyle bir isim verilmesi
ne scbrp olmuştur. 

Sahil yolunda sey:ıh:ıtimiı 
çok cı1Jenceli geçıl. Şoför, mlit
his blr Demokrat l'arti t:.ra!
t:ıı, •• D.P onu kc•şfotse, propa 
r.amla t<'şkılfıtı 1çindc yeni ikti
tkıra scvııisindrn istifade eder. 
llrılk J':ırtisiııi bir knşık suı1: 
~"., IUıcU ~oforc lı:ıkılırs:ı, 

Süleyman Ağ~ 
Orduya ı:ldcn bir ııd:ım, 

c:ıddckrin muva7.i gittiğine 
ve birbirkrini 90 derecelik 
znviyderle kcstil:ine dikkat 
c•der. Hiçbir tnrafıı eğri büğ
rü. im:ır plfınl:ırı ve istimlak 

lerle ılüzeltilme~e muhtaç 
sokak yoktur. Ordu, imar 
plfınları olmayan bir devirde, 
bu kadar muntaz.ım ci:dlmiş 
olmasını, eski Ill'lCdiye Reis
lerinden Fclr}:z:ıde Süleyman 
Al!ııya borçludur. Süleym:ın 
Ailtmın tahsili filfını olın:ı
makla bernbcr, •Şehir dcdi
i!in yer ~öyle (]]ur• diye ken
di eliyle bir takım muvazi 
caddeler ve dört köşeli blok
lar çizmiş, bu nnlııyışJı hare
ket, Orıluyu 1iirlü türlü yük
lf'rrlcn kuı1nrmı~tır. 

p -
()ulunun 2.iuıi KuoJlcrııtü oı~l:ın ı.ir:ı:ıı nank:ısı Müdürü ile lıirlilt.h: 

• 
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Ordu" ııun kerametli suyu ~~\\U\\a" 
U~:ıtıı 7 rıddc) r- " . - --- ls~mler 

)'crıi hir baJ:ıyı başlıyor. 
Anlatılan bu ·efs:ıncclc ne k:ı

d:ır h:ıkibt, ne k:ıd:ır h:ıy:ıl 
v:ır, bunu bana Eoımayını7. Ben 
size duydul;umn anhıthm. Haki
kati bilen, roman kahramanı o
lan k:ırı ve kO<':ının :ıdını t>amnı 
bana :ınlatan kimse çıkm:ıdı. 

"l'cni :yeni 
R:ır.ık:ıl;:r 

Şimıli J.:cndi ,::l;ıluımle r,ör
aüklcıimi :ınlatayım: Çıktı

nım17 yol, küçük bir şehrin ana 
";ıılılesi kadar kalabalıktı. Elle
rinıle birer sişe oldu(ıu halde 
inenlere, sırtl:ırında yükle dağı 
urmıınanl:n a tesadüf cdiliyor
ıhı. Bir. iki yerde l:eramet su
yuna doğru rılıan cn:ık yilklü 
kat :rlnrla k:ır;:ık .. <:lık. 

Bir nr:ılık bir düzlLğc ı;:cldil:. 
f plidat bir h:ıruı ocnıEr bir b:ı
r~lı:ı... Kapı~mda durnnlara 
:;orrlı!"ll: 

- E•ır;:da ne y:ıpıyorrunuz? 
- Abdl'~t :ılmıık ist<'yenler 

... __ iı;in su, dağda gece geçirenler 
icin )'iyee<>k bıılunı1unıyonız. 

Y:ıtmnk h.1cycnler için üstü ör
tülü hfr )'erimiz. vnr V:!t~n dıibi Coye K aym:ık:ımı ve Rdediyc Reisi ile birlikte. 

Suyun 
.R:ışmda 

rkr:ı.r tırm;mmağ:ı başladık. 
Nih:ıyct kerametli fiuyun 

k:ırşısında)17. Gurup :ıam:ını 

~rlmiş, catmıs. mtalık :ılaea lt:a 
rnnlık... Yfi7Jcrcc kişiden mil
rckkep bir k:ıl:ıbalık, Eli başın
da hckUyor. Elinde 1i!>1c 1utan 
lıir ad;ım, vakit vakit bir isim 
okuyor. İsmi söylenen :ıdam, 
suyun b:ışma ı:idiyor, dintleld 
~işrye veya barda~:ı bir trk kr 
d:ık miktarında su dolduruyor. 
Keneli k<'Jıdine gelişen bir tabii 
niz:ım içinde sıra beJ.:leyrnlcr
dcn her tıiri için mUS!l\'İ EU

ı rt1e trsbit edilen hisse. t:ir de
f;ırln bir tek b:ırd;ıktnn ibıırrt-

1 tir. Civardııki Cevizli kllyüniln 
muhtıırı Bayburdi, bir iyilik ol
sun ve nnıırşi önlemin dive lis
te ve ver.ika usuliyle sırayı kur
muş. herkes hııkkınn raıı ol
muştur. Hatta hakkına ra7l ol
nınyan çık:ırs:ı. rnyun hemrn 
kf·~ikcel!i hakkında bir itikat 
pcoyı'la ol::rak bu tabii nizamı 
dM>teljlerniştir. 

Muhtar daima iı-; bn~ında ka
Jan-:ıdığı ve ruyun b:ışındaki 
nf;brtleı;?1'e her f!Ün yirmi dört 
s~t dev:ım ettl~I itin bekle
~"nler arıısındııki bayır f:even 
khr:c;cler nöbet tutmak \•azifc
~ini ı::ırasıyle iizrrlerinc alıycr
lnr , Bizim zivaretimiz s1rnSlnda 
Hil:::eyin Çakar nı'lıncla bir köy
ın vatnnrl:ış, arayı muhafaza 
"o;::ıifcs.ini itina ile tatbik cdi
y(lt', herkes büyük bir sabırla 
ı::1rnsını bekliyor, bmi okunun
c;ı kerıımetli ~aı'.\·:ı <':ın n1ıvordu. 

TQbanealı 

A~~nm 

Ne yaparsınız ki dünyada ln-
sanlnnn ço~'U iyi olmakla 

hr~.r:ıbcr hepsi iyi değjl ... Yir

yoıdu. Diğer taraftım eli Uıban
calılara karşı fısayi~i korumak, 
ı.1r':lyı mub.ı1r.z:ı edece}; tcşkilll
tı devamlı l.;ir hale koymak, şi
fa ıır amat\a gelenlerden böyle 
tcşkiliıtın m:ısrafma karşılık 
bir gelir :ılmak, daj!,a yol ynp
mak gibi davalar ıjhinlcrJ işgal 
dmcğe b2şlıyordu. Bir nydan 
ibaret bir ı.:ıınan içinde yeni 
ibh mamurenin g<'Jişme istidat
Jan yerden biter gibi peyda ol
muştu. 

Sudan 
fçiyorm 

Q kadar 7~ıhmetten sonra da-
ğın tepesine tıkınca, orarla 

bekleyenler l:izim de kerametli 
tnd:ın içmemiz.de ımır ettiler 
ve bize göniil rııasıyle smılnrı
nı verdiler. Su biraz· bul:ınık ve 
çamurluydu, iyi bir lez.z.eti yok
tıı. Fakat dağın te~esinde yeni 
bir kıymet n:!Z<lriycsi hüküm 
türü)·ordu. Sııyu:ı tek ılıımla
sındıın 5üa bekleyenlerin sant
Jcrce sır:ı bekledikleri bir ıa
mıında; ha11r h~zır bardakla ik
ram edilen ruy"J rcddetmeğe 
imkan yoktu. •Sila niyetine .•• • 
diye di!!!lncrck tir brd:ı'k ke
nımetli suyu sonuna k:ıcl:ır iç
tim. 

IJ::kiluıt 

Nerede? 

Efsane fılcmi bir tarafa bıra
kılırsa, bu sud:ı cidden bir 

~ifa hassası v:ır mı? Su tahlil 

mi dört saat mDddcf herkes 
h.ıkkına rau olup sıra bcklcr
k~n. bir gün bir tabncah a
ıl:ıin 7uhur ctmis. sıra filAn tanı 
m.ımış, yumruk kuvvetiyle her
J.:t-Sten evvel şişesini doldur- • 
ımış, herke!;in katre katre içtiı!I 
şikılı suyu tıkana hkanıı ı;öv- ' 
<lnıinc inclirmi~Ur. Bu cebir ve 
şludet rnuamcle~i füerine kera
metli suyun kesilecrf:inden kor
k~nl:ır olmuş. fakat su :ıkışına 
ırev:ım etmiştir. 

Vnktiyle Amerikanın ,::arp 
sahilleri islik:ımetindc yeni yeni 
şehirlerin ne kadar iptidai bir 
ŞP.tildc kurulduğunu daima du
yııyoru7. buna nit filmler &örü
~'Ct·ın. Kerametli suyun ctrahn
d:ı böyle bir mnmurc ltunılmıık 
iStiıl:uhmn Jl('yda olduğunu r,ö
:n1mii1le görtliik. Bir tarnft:ın 
Y« )'Ct' l'Cfli •b:\nıkal:ır lmı'1lu-

için Anlrnraya gönckrildiğine düı.;tü, iyılr5tirn. 
göre belki de bu fatırlar, Or- --"l{umlulıı köyünden A:ı:h Kı
(Ju il!ıvcdnde çılımazdan evvel Jıç derdini şöylece :ınlattı: 
bu nokta hnklnnda müsbct ma
Jıimat elde edilmiş olacnktır. 
Fnknt mnballi doktorlnr. böb
r<'J: hastalıkları içfo faydalı b;ıs 
s.ılan oL-ıbileceğine ihtimal vc
riyrulıır. İş.in üst tarafında ima
nın ,,.c nefis telkininin bilyük 
bir rolü ol:ıbilccel!ini kabul ct
mrlı liı7Jmdır. Su J:aynnğının bi
r:ız yuk:ım.lndn cskidenberi ri
yarct yeri olan ve Uz.erlerinde 
hiçbir kitabe bulunmayan mc
:r~1rlar vardır. Halk 7.aten bura
Jaı a çıkmak ve rne:t.ail:ıra bez 
bağlamak itiyr.dındadır. K<'ra
mctli suyun be-iki de bu ziyaret 
ycıiylc ,11llıkrısı v.nı-dır ~ suyun 
kC'rr.meti IUkr.dı eskiden mev
cut iken, şimdi Lirdenblre efEa
ne ~eklinde taz<'lcnmlstir. 

Yeniden 
Doğuş 

M uhakknk ol:ın nokta şudur 
ki Şuayip tepesine, inanıl

maz meş:ıkhtlere t:ıhnmmül c
dn ek tırmanan bastalıırln hepsi, 
dilny:ıya ycn!rlrn geldiklerini 

a cdiyarl:ır. 
Ulubey'in Cel'iılik köyünden 

Ali~:ın K:ırnılenız ta~ demiş11r 
ki: . 

- Her çareye b:ıı;vurclum. f ğ 
neler para etmedi. Bir ay ka
dar romatizma "·e kum sancısı 
rcktim. Amdiy:ota lüzum gös
teruilcr. Sudan içtim. 'T<ı~larım 

'Onyefte :Bdediye nıcydaııı 

- Topaç haline düşmüştüm. 
B.ıc:ıklanrnda !:17Jl:ır vardı. A
dım atamıyordum. Burey:ı gel
dim, sudan it"tim. Dünyaya ye
nidrn r.rlmiş gjbi oldum. Çevik 
bir delikanlı kesildim. Halimi 
görüyorsunuz. 

A1.h Kılırm eski h:ıJini bilmi
yorum. Fakat her halde kar-
51mda dine, neş<'li bir ndam 
duruyordu. 
Oıdunıın mcrkcrinde teni Hn 

lil usta, l:nne:ılı :kurt hastahJıın
dnn ıstırnp çrkf'ıken, ker:ımet
Ji su s:ıycs.inıle drrhal iyilC'~t!ğl
ni iıldia <:diyordu. 
Kumnılu )(öyündrn 'Mehmet 

Kılıcın lrmlrsl ~udur: 
- Vcrl'mdim. Bin :ı:ahmctlc 

tepeye çıktım, sudan içtim. 
Ağ1.ımılan kan, boşandı. iyiles
tim. 

Bekleyen köyJUJerdcn diğer 
birçoğu, buna benzer idditlard:ı 
bulundular. Bir sııyun ,·eya :ı:i
yar<:t yerinin kl'ramrt şcklınde 
şifa tC'min etmesi ltilrndı yüzüıı
dc-n bu tantl~ halk banketleri 
vııkit \•akit mu!ıtelif mC'ml<'kct
lerde görülmüştür. Şimdi ele 
Orduda b:ın;ör,tertn l:cr:;met id 
dialtırında lunlnıa benzer bir 
ııürJklcyicl m:ınznra \·ardır. Her 
halde Ordu'ya, hiç olmıızsa ci
var muhitlerinden bir nevi tıı
rlım :ıkını bıışlamış bulunu
yor. 

Vali: Edip Yavuz. 
Vali Muavini: Nec::ıti Gökmo 

fol. 
Hukuk i~cri Miidüril: ş.ıkrü 

'Zeki Oğuı1anı 
İl Jand:ınn:ı Komutanı V.: 

Ulvi Aktuğ. 
Askerlik Şubesi B:ı~kanı: 

Şt.vket . Yurd:ıkul. 
İç i~e J. K.: nesat Gök

men. 
Emniyet MüdUrii: Fuat Ulu

soy. 
Defterdar V.: Sıdkı Hilı;r. 
C. Savcısı: 1'1ıız:ı!frr Alpo

ğan. 

B:ı:nndtrhk Mücli.\rü: Fcı1-
dun Edı1,;c. 

MilJi Eğitim Mudilıü: Cehil 
Gürsoy, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Mü 
dürü: Muammer Karlıdr.ğ. 

Özrl Saymanlık Müdüru: Hak 
kı Sümer. 

Zira:ıt Müdilril V.: llilscyin 
Balcı. c 

Vet<'riner MUdürü: Ahmet 
Barlr.s. 

Topu Sicil Mııh.: SeH'ıh:ıttln 
Bayr:ık. 

Nüfus Müı'lürü: Mehmet Ut
ku. 

Ziraat Mü. Raş Tt'k.: Sliley
man Gilner. 

Orman i§letme Müdüril: Av
ni Çakar. 

Pt>stıı, Telgraf ve Telefon 
mildUni: Yunus GünNi 

Liman Baı;k:ım: Ilnlim Ça
pa. 

Zir:ıat Bankası Miıdi.ırü· Meh 
met Erkoç. 

lş &nkası· J.;ötfü Epire 
Belediye B:ıı;k"lm: Alı Rıza 

Glin:oy. 
Ticaret O hsı lla~l·:ını: Ni. 

ya1i Yener. 
İhr:ıc:ıt Bıış Kon : Reınıl 

Kumrııl 

PARTiı,ER ı 
Demokuıı ır.arU 11 M:ııc Ku

rulu Brşkıını: Ffml Sozrr. 
Halk Partısi İl İdare Kurulu 

B:ışk.anı: Arif Hikmrt Or.:ıi. 
MillEt Partisi İl İdı11 e Kuru

lu Baskanı: Orh:ın Ero(:lu. 

Ü'rdu Valisi 
<B::~ı 6 ncıda) 

)'('rck ,nzim \'c ir:ıdes.inin rn:ıh
Eulünü ort:ıy:ı koymasında ısnr 
etmiştir. O 2Zlm:ındal"berl Edip 
Yııvuz, her tnraft:ı ı;elis bir ha
tip diye tanınmış, her ''csıle ile 
ve irtk:ıl yoluyl:ı su ı::ihi ı.kan 
nutuklar töylcmlş. eski fımnyı 
bilmiycnler: bu miikemmrl h:ı
til•in bir 1am:ınlar iki lırliınryi 
bir arııya getircmC'ıliğini. tıöılii 
imtihıınlar:ı giremediğini her 
h:ılde :ıkıllarına bile '1e1 iı me
mifleıdir. 

Edip Ya\'UZ, KadıJı:oy. Ç:ıl. 
Biumer bymnkamlığı. birinci 
fllbe•· mfidürlüğü, Tunceli. Kır-
5E:hir valiliği ,::ibi mub!<'lif ida
rl '"aıilelerılc bulunmuştur 

Ord;ıya gdme:r.drn cvwl son 
rdüğü vazife olan Kır5rbir 

ulilij:i rsnl!sında orncl:ı 211hıır 
cde'l heykclC' tn:ırnız h!ıdisL .. ini 
tiiyiik bir <lir:ıyctlc i·~ıre r1miş, 
sırf <!ü~m:ını olan bir tıfkç.yi 
rnç r.ltında bırakmak İ<'in §C'Y· 
t;:ni tt'rt iplcrile tec:ıvli7li ya
pan miitM"cddi ve hr.~tn :ıd:ımın 
bulunmasına ve bıü:ik:ı1in mrv
dım:ı <;ıkmasın:ı !lmll t)lm•ıt,•11r. 

Edip Yavuz, lı:>na id,.1. hır 

idared intıbaını verdi Kn rli
t..!c ko'>lu~ıırkcn inrnn. t rtı l•ır 
cmnıyet \'C ht17Uf dil\''' ur o
nu.n v:ızıfe roııliif:ü ~·nı 
ya okr.n her i~ın ır;ıt--nı'1 t1'i-

nfıkcc~ini ve mrwıckft 
fan1in<' en uyı:nın t. ır ~rt<ıl·ı·' 
yilrutiılı-cC'fllni tatil nı:rr " 
l•yor Rekakete kıına srrırlC'rcc 
irade lrnvvetilc dcvıım t'tlf'n :ı

ıimli ıniic:ıdclt>, f•ılın Yııvııı 

için rnilWN mtti}~tkrin ,ti.ny
nıığı olmu~1ur. 
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Urd·u'nun 
ihtiyaçları 

başlıca 
nedir? 

\ .ı:;ıışı '7 nciıde > 
l~kooomı ve Ticaret sa~.mlığı 
bu hususta hakkımızı tanımalı
dır. A!"Wmuz şudur, Türkiye 
Fındık ihracatçılar Birliği spi
kıljtôrlerin elinden alınmalı; 
fınılılt d.!vastnı dert edinen hJ
kilti \Ji! asli sahiplerine v.t: ile
rek fındık bölgesi şehlrleriıı
den birinde kurulmıılıdır. 

Tabiatın cömerlligme d,\yum 
olmayan bu beldede en nefü 
Dll!yvalar.l yetiştirmek mümkün 
olrııasına rağmen meyvacılı~ı 
harekete ~tirccck hiçbir teşeb 
l>üs ortadıı yoktur. Her mev
simde bol bol b31ık avı yapmak 
mümkündür. Topyekiın Kar:ıde 
nıılıleri guldürecek bir balık 
konserve fabrikasına katiyetle 
ihuyaç vardır. Bu şekilde ba
hk(ılığı ihya etmiş oluruı. Tür 
kiyenin en cüze! ve en bol p:ı. 
tatesi Orduda yelismetitcdır. 
J.'nkal her uman d~ğerı paha
sına piyasalarda muamele gör
mediği için, patates zira(tiyle 
meşgul geniş vatandaş küUesl, 
mükafat yerine, mücaz;utl:ı 
karşılıınmaktadır. Bir nişıısta 
fabrılı:ası kurulursa patate.sçili 
ğımizi ihya etmiş oluruz... Artık 
~lg~mizdc surı.'1 gübreye mut
lakıı ihliyaç duyulınattadır. 
Toprağın terkibine göre gübre 
sıııi'ın ı ayarlamak .için toprak 
tctkık istasyonuna sureti kati. 
yede lüzftm vardır. 
Aynı ı.aıru.nda bu işe 

~ · ...____:~~+" 

verip vcrımı artırabilmek için 
Kara Deniz bölgesinde bir güb 
re fabrikası kurulmalıdır. A
razinin bünyesine glire ekim, 
dikim en çıkar yoldur. Orduda 
çay ve tütün ziraati yapılabilir. 
Bu hususta tecrübeler yapılni1ı 
ve müsbet netice de alınmıştır. 

Sağlık işlerinde oldukça geri 
kalmışızdır. l>ört yüz bine yak 
!aşan nü(usuyla Ortlu kesif bir 
belJedir. Halen tam ltadro!u 
ha~taban~aın hasretini çekmek 
tedir .. En az 250 yataklı bir 
lıa:>tahaneye ihtiyaç vardır. Bil 
hassa ilk elde hay.ati bir tc
şekkfil olan doğumevi kurulma 
lıdır. Genf anneleri; bu ızt;r.ııl 
ve endişeden kurtarmak ınsa.ci 
bir vaz.Hedir. 

Bayın:ltdık mevzuundı Sa
hil yulu faaliyeti genişklilme. 
ildir .Ordu - Sıvas yolu bir 
revizyonn tfıbl tutulup i~ler bir 
şose haline getirılirse gerek İç 
Anadolu· ve gerekse biı Ordu· 
luların bu yönde büyük ıstifa· 
de!eri olur. Halen iktısadl kal
kınm:ımıza medar olacak !tüy 
yollarında oldukça fııaliyet gö. 
u çarpm:ıktadır. devamı mem 
tekel hayrına en büyük baş:ı
rıyı S3ğlar. 

Gülki;y kauısı yıllardır orta· 
okul hasretini çekmektedir. 
Per}embe, GOlköy, Mesudiye il 
çelerinin elektrik işi biran ön
ı:e ele alınmalıdır. Ordu Çamb:ı 
şı yolu başhb.:ışına bir derttir. 

..... - . 

Karakuş. Kumru, Korgan böl. 
geslni orta zaman tahakkümün
den kurtarmak için o bölgt!ye 
bir kaza teşkilatının kurulma
sında fayda mülahau edilmek
tedir. Ordunun mevcut hapi3-
hanesi gayrisıhhidir, yeni bir 
hapi,;h ıınc inşa ettirilmelidir. 
Ba;ilrca dertlerimizden biri de 
zabıta te5kiliitının kifayetsizli
ğidir. Karakollarda, ihzar mü
zekkerelerini inraz edettlr: er 
olmadığından bahi.sle iade edil 
diği oluyor. Çar~ı !.rinde bir 
karakol emniyet b:rkımından 
kiifi değildir. 

Büyük Millet l\fedi;;inde teş 
rii kuvvet bakımrndıın ı.:ıyı[ 
bulunuyoruz. Otuz senedenberi 
ba,şlrca deı;ıfimiz, memleketin 
anıı meselelerini mesuliyet ta
şıyanlara duyurabilme .imkd
nrndan mahrum edilişlmizdir. 
Ne haz.in bir teeellidir ki. se
nelerdenberi bu memleketin ço 
cuklarını t>u .memleketin ka
derine haklm kılamamanın acı
sını çekiyoruz.. Halisann temen 
nim ~udur ki, parti mensupla. 
rı geçmişin hatal!ırını' 19H 
setimlcrind~ de tt!krar etın iş 
c;lma.sınlar. 

Ancak Öndan sonra bu mem 
leketin yilzil gerçeklen gülmüş 
olur. Hulıisa ordunun b:rşlıca 
dert.L~ri Jrasında öne sllrdük 
!erimiz günün en mübrem, en 
.zaruri, ca hayati ibtıya~ları ol" 
duğuna L'lınıvon;z. 

,- -~ 

acııw•ııtd·.t · İ•P edilen büyük. lı.ipcii. 

11 ... ı ıp.,;:z. --- ~ ... " .r:'l."f:: - •'•TaJV· - .nrda hA~I a 

!. 'f. · Ordu Ola bele&ye /aaliyeli 
(B:111 G acıda) 

Dizel motörlcrinden bfri 375, diğe!"i 100 b~y;:irl.k. L~ 

tı:?mcbil de 120 bcygirlıktlr. Bu vaziyette ş~hire elcia .. ft: 
ıifı gelmediğinıfon Ordunun yakmın:f.m geze:ı T•ır:n su· 

yu üzerine büyük bir hidro - elektrik S3ntralı k:1r•.ılnıaH 

içın etütlere bJşlanmıştır. 

Etütler müsbet netice verdiği taktirde derhal !.ıa!i· 

ye!e seçilecek ve bu dlva d::ı halledilmiş olacaktır. 

Ontu elektrik şebekesinin 1600 kad.Jr abonesi v.ırdır 
ve elektriğin kilovatı !:talka 43 kuruµ verilm'!kteJir. 
su İŞi.ERi: 

Ordunun içme suyu tesisl.;?ri, 102J d:ı yapılmı'i oıuıl, 
fehrin ihtiyacını kıırşılayamamakta1ır. O zam:ının i!ıhyaı:-

larına göre yapılan bu tesisata ilaveten, şim:Ii suyun gd
dığl )'Üksek yerlere terfi istasyonları yapılmıştır. 

Ayrıca bundan b:ışka, ikinci bir h::ıt y.ıpıl•nusı itin 
ı;rojel'r haz.ırlanmıştır. Bu şebeke 600 bin. liraya m1:()'a-1 

l·::ktır. Şimdiki vaziyette evlere verilen suyun metre kıl· 

plinden 32 kuruş alınmakl:ıdır. 
KA~A 1.l7.,\Sl'O:S l~i: 

Şehrin davalannın ba;ında gelen kınılizny.:ı:ı i~iı,ln 

proje~i. geçen sene hazırlanmıştır. Önümüzdeki ayla:- iç~ 
risinde malzeme geldıği t3ktlrde fnşa1b bJşlJn:ıcJıctı ! 

SED YE iSKEl.E: 
Ordunun kenannda, düz bir sahadan geÇ;?n nü:t.ta 

~eresi; her sene taşıp mühim miktardJ ~kili ııı·aLl;tı ::011 

Altında bırakmaktadır. Sular kontrol allına alın 1.r3k, d&
renin bir feHlket va3ıtası değil, bt>reket kaynağı hııline ge
tirilme.:ıi için hazırlıklara ba~lanmıstır. 

İlk olarak Bülbül dere.;inin her iki tarahnt s1.:tlcr y~
jHıml3t 'karıırla~tırılmıs olııp, 'birinci kenarın ıileU 2;)1) bin 
li:-a s:ırfedilerek 'bltirilmistir. 

İkinci kısmın setti de bu sene bitmiş oh·~·,t;.tır f.,ı:e-
le tiioi ·de ele alan hUkümet, bu ıs ic'l:ı SOO b:n lira ~Cin
dermistir. İskelenin inş3sına yakında b:ışllr.acaktır. Bu io;
kPlf'r.ın boyu 400 melre olaraktır hrelenı ,, önü mü rdeki. 
st-ne i~ri~inde .i;letmeye ıçılm:ısı i.;in t;1•ıük gayretler s;ır
ferljı :n~ktedir. 

Dıİ,J-'R t~l.ER: 

J:,.ıpdıye bunlardan bask:ı lt'.:ı: '~ teşkilatını da kU\'· 
vc~l~:ıd.r!T ek ta;;avvurundadır. Bu seneki butçcdcn 32 lıııı 

H:-a avutarak bir itfaiye anıtnsı "ı 111ştır. 
Bei!'dı~ enin 1951 de bütrt:ıi :H 170d lira iken, ı·ı~.~ Llc 

·tr. hın !ira artışla 389.441 liraya yü'tr.e~nı·ıiir 

FelE'~ı;:enin kendi mıılr ola.: bıl' balı'<lı:ır.c ıi, 1 1ntre
po~n vı> '>İt de çar}amb1 ,;:ilnl;.?:-ı k:hu:rn ınz:ır yen nh'V· 

'C"..:ltu:. 
Orttı ?>elediye.5ine, 237 motörlü v;ısı~a 

yon, otobüs .. otomobil) Bunlıırd1n lnş~a 
sil:l~t ve ::'O de bisiklet vardır. 
or.F.ı.ı .F.!!· 

kayı lire.! ı r ( K~ ın. 
aynca trı mat<l-

Ord·ı, otel sııyısı bakımından ı:~nı:l.,dı.. Otellerin s.• 
yısı .J! rlir. Bunlann içinde 5 tanesi lüks olm:ınıal::la ~ 
rat>~r. rahatlık veril'i otellerdir. 

Şehir Palas, Yııyl:ı Oteli, Şafak Oteli, Gfıte! Ordu \~ 
Yt>ni Otel bunlar ırasınd1dır. 

Ücretler: Tek yataklı oıblar için 250, 1::ı':ıa (a<ll' y, 
takl. odalar lcln de 150 kuruştur. Burada da ote:ıcr :-.ınıf
!ar3 aynlmıştır. Bt>lediye tarafındJn devamlı bır surı.~ıtc 

k <:r11rol edi!mektertir. 
Belediye, şehrin temizliğine de itin:ı ve tifülit ı.:i'~

termektedir. Temizlik işleri itin Ul amele, kamyon vı! c!:t· 
rnhası kullanılmaktaıtır. 

Stadyomun ilk kısmının ib:ılesi 80 lıln liraya YilP•lmıs
tır. Bu stadyomun yeri 55 bin liraya lsUmliılc cılilnıistir. 

Önümüzdeki günlerde inş.:ıntına h:rşlanılacak olan staılvam, 
billi~i ı.am:ın Ordu genrler.i güre! bir spor tesisine kaı•uş
muş olaeaklarrlır. 

Ordu·nun ilçe ve bucakları 
(8.ai' 7 ocidel 

mektebe devam halindedir. Şehir Ye ka.sah:ılardakinin 2.ı;.t!l 11 

erkek, 1234 ü kmlır. Köylerde 12.,300 erkk, 3914 kıı taleb~ 

vardır. 

Bu sene ilkokullan bitirir diploma alanlar 3420 dir. 
Onlu lisesinde ll erkek, 14 li kadın olmak Ü71're 25 lıo.c1 

:95 erkek. !l3 ii kız olm1k üı.ere 488 Öj!l"('nci: merkcı ortıı mek
tebinde biri erkek, biri kadın iki hoca, 37 si erkek, 4 Ü kı7. 41 
öğrenci bulunuyar 

1-'atsa orta m~ktc-bindc 4 ü erkek, 3 ü kadın 7 hoca, 79 u 
erkek. 13 ü kıı .92 talebe vardır. 

Ünye orta mektcfıınde 4 erkek, 2 kadın hnric:. 175, erkek 19 
kıı; Ünye orta mektebinde 6 erkek, 2 kadın hoca. 12·1 erkek, 
15 kız talebe bulunuyor. Bütün viliyet için· orta ınekteı:; yeki). 
nu itldtır: 26 sı erkek, 2.2 si ltaılın 48 hoca, 814 ü erkek, 144 ü 
kız. olm:ık ilzere 958 talebedir. 

San:1t mektepleri 
Erkek sanat mektebinde 16 sı kadın JR ö.l!retren, 

309 Uılebe vardır. Kız sanat mektebine inik üc:. ak
ş:ım kız. s:ınat mektebine yü:ı: kırk dôrt kıt devam edi)•or. 
Demek ki öğretmen yekunu 26 olan üc sanll mektehine 30!) 
erkek, 157 kız talebe devam ediyor. Perşemhe ve Saraydaki de
mircilik kursunun 13, marangozluk kursunun l~. Ünye cc1kl 
kursunun 31, Fatsa gezici kursunun 25 kt"t Uılebesi v;ın.Jır. 

Onlu Gın.i külüphanC$İnin lı:ihtıı nl<lvcı.ıılu suduı-: Türk 
harflerlle 3700, a.rııp hırllerile 986, e l y;w;;ile 24), )')h:m<'ı dill ~ 

de- 'ro, . ıcklın ıl,7~. • 

~ .... • On:luılan :iittl bir görünü~ 

HubuhJt b:ıl:ımınd1n istih5al 
vaziyeti şuduı 

Ekilen Ton 
m:ıh;ul 

Arpa 
Bufi'lay 
Çavdar 
Mısır 

Fasulya 
Patates 

Soyal fnsulyası 
GüDJI (h3yvan 
~·emil 

sah3 

5.230 6.72!1 
8,625 8,66'1 
2.050 1.326 

57,7'l!I 55.355 
5.200 2.953 
5.704 41.764 
1.910 1.23~ 
l,ll'l 810 

B;ışlrca mt'yva istihsallerl: 
2!Ul70 ton elml, 5500 ton ar
mut, 1,377 ton ceviz 

J>atatt's, Ordunun mühim is
tihsal maddeleriıırlen biridir. 
Kalitesi yiiksek olmasına rağ
men mahallindeki fiyat çok u

rekli tt"dbirl~r alınmış, ortak 
ol5un. olmasın hUtün mür.tıılı
silin yüu:lt' 50 ranılrmanlı kabuk 
lu kuru tombul fındıklıın 100 
kuruşluk barem cs:ısı üıerin
den Tarım Satış Kooperatifin .• 
ce satın alınmıslır. Bu sureti.! 
fındık müstahsm korunmuş, hu 
fiyattan aşa~ı m:ıl satmıımıısı 
imkanı sağlanmıştır. 

Yıllık istihsalleri yalnız mcr
keı ve kazadn beş~r yüz: toıııı 
bul:ın fasulyn. soya d:ı Ordu c:lft 
ti~ne oldukça gelir saP,l:ır. Yıl
dl iki bin tonu geçen Ordu Jl3· 
tatesleri İstanbul piyasnsıncb 
tutunmuştur. Karnd:?niz bölge
sinde s:ıtılan p:ıtnteslerin en i
yisidir. Ordu çeşitli mnhsullL•
ri ile di~er bOlgelere nisbetlc 
kendi kendine yeter dırrumd~
dır.• 

cuzdur. Yol fııalıvetleri inklş:ıf ... ,. t 
d O d "h' h' t ,,.,,.asa ve <' erse. r u mu ını ır µ11 a- • 

Ordu'nun tarit .. çesi 
te.; istihs:ıl sahası haline gele- Çay 
·<'ek ve tıııgün volsuzluk yüzün- .Ekibimi7.in is Bıınkıısınılaltf 
den kısmen ciirüycn veyı yok konuşması eımosınd11, hıınkıı mil 
pahasına sat ıhı~ ~nll:ırı mem- dürii çay, ·nişa~ta. bllıkyağı mcv 
leket ;p:ızarımı :ındırecektlr. 7uıarı füerinde durdu . Onfol•ı-

xaraıfon!zin şark sahillerinı.te 
tıuı.;tin bir vılıiyet merkezi 

olun fuclu, kadim bir tarihe ma
liktir. Eski adı .Kotyorcı'dır. ldi
Uttan evvel .fı)I) tarihind~ ve on 

binlerin ricalinde bu llmJn3 ge
len me.shur hatip :Ksenefon, Or
dunun, Sinoburı mühim bir ko
lonisi olduğunu y:ıur. Onbinler 
kırk h~ş gün burada kalmışlar 

ve kayıklara binerek Ereğliye 
gılmişl~rdir. 

Or•lu vilüyetinin eski devir-
lerde r;~irdiği saChnlar bugün 

~ için kııtiyetle mıli.ım deftildır. 
' Aucak ~ıırki Akdeniz sahillerin
\ dck:i diğer şehirlerin hayalını 
yıtşııdığı ve onların mukoddı?-

1 rntl:ırmıı iştirıık elli&i yakın bir 
' ilılim.'ll dahilindedir. 
1 MiliHtıın evvel ikinci asra kıı-

d:ır Trııhzonlular ve Gire
sunlulıır gibi Sinoba tibl kal
mış, hu tarihten sonrıı Pont hU 
küındıırhırının hdkiıniyetlcrl ' al 

' tına girmilitir. Milatlnn evvel 
1 tr.3 dt> Sinobu ele gcı;ir<'n Pont 
JCralı Farnas, Şarka doğru yil
riinıü~. Orduyu d:ı zaptetmi1tir. 

''ııma . .;, e_:;ki Gircsunun dah3 
ıprkmda bugUnkil Giresunu k•ı
r1111 kendi ndını ve .n:liği uıman 

Ckırles Texier'e göre, şehrin 
iskfını için Ordu ahıılisini Gire-

' suna ı::•'>nı.lernıiştir. Bu tarihten 
sonra kasaba hir daha kendisi
ne t!t>lc:mcmiş ve adeta bir köy 

' Jıalımfo kalmıştır. Pont Kralı 
Rüvük Mitridat da diğer şehir
ler(> g(lo;terdilti yakın aliikayı 
Ordud1n e.;irl!cmiştir. Mitrida-

1 tı mll!lup eden Roma Generali 
· I..ul:ullus ve ondan sonra milılt-
1 tan evvel 63 de Sinobu alan 
1 Pcımpeüs, Orduyu yine uhk bir 
1 kK<lhl veyahut bir h:ılıkçı is-
1 k<~lt'si halinde bulmuştur. 
' Mirnttan ~nra birinci M~rda 

r.oma lmp:ınıtoru Kalıgu
lıı. eski Pont Krallıt!ının hir 
kısmını Prens Polenon'a ver~ 

• 

Yazan: 

Feridun Fazıl 
TÜLBENTÇi 

• mişti. Ordu da bunun ı~erisin
de idi. 395 de Roma İmıı:ırator
lıı[!unun Şarki ve Garhi olarak 
ikiye taksiminıien sonra $ırkl 
Roma İınparatorluğunun hisse. 
sine dü;imü~li.i . Ordunun Biı.ans
lılar devrinde de inkişafa maz
har ol<luğu iddi.a edilemeı. 

26 A~usto5 1071 de cercy:ın 
eden Malazgirt meyJan muha
rebesinden sonra Selc:uk Türk
leri blitiin Anadoluya ynyıhrlar 
ken Orduyu da ele ge(ir.mişler, 
fakat burada hikimiyetlt>rini u
zun müddet devam ettircme
.mi!>lerdir. 1stıınbu1un hlçlrlar 
ordusu t.arafrndrn 1204 ıie Z3P· 
tını müteakip yeni bir I..Atin 
İmp:ırııtorlu~u kurulunca ı:om
nı>n ailcsind~n olan Aleksi Kom 
nen, İst:ınbulılan kaçmış ve Kn
radeniıin hemen bütün cenup 
s:ıhillerini içine alan Trabzon 
Rum f mparatorluğunu kurmuş
tu. Ordu d:ı tahiatryle bu impl
rııtorluğun bir iskelesi olmuş
tu. 

o rdu havııli;;i, on dördünci.1 
asrın il<inci yansında Türk 

)er tarafını.lan fetholunmuı;tur. 

.Dördüncii Osmanlı P.ıdişabı Yıl 
dınm Bnyezit, Karadcni-ı h~y
liklerini bir bayrak altında 
toılbmak mıı~s:ıdıyle Müslüman 
Samsunu aldıktnn sonra o ci
vardaki Türkmen :C~yleri ve bu 
arnd:ı Onlu ve havalisl Emlri 
Süleyman Bey de Osmanlılnrn 
Ubi olmuştur. Ordunun lıunünn 
sonra geçirdi~i sıırtı:ılar pek ay
dınlık değildir. Ancık t'atih 

Ordu'nun nüfusu 
güne arhyor 

1 950 r;ayıınrna göre Ordu villi-
y~tiniıı ntirusu 372.492 dir. 

Toprak s:ıtJıı 5.377 kılometrc 
muralı!ı:ıı olduğunı Güre ki
Jom!.'lre murabbaı h:ışınl nüfus 
ke.>:ıfeti 69 dur. 

Şehir, 1927 de 8200, 1935 
de 10.115; 1940 da 10 192; 1945 
de 10.346; 1050 de 11.913 nü
fusa sahip olduğuna g:ire de
vamlı bir artı,7 holinıledir. Bır 
rlış muhaceret s:ıye.;inde dc

ğıl, ıloğrud:ıo dı•ı?ruya nıııb::ıl
li olmaktadır. 

Umumi nijfoı; 1935 (le 21l': 
Liu G4 dür, 1910 dı& 3t)j.017, 

1945 ·de 333.003, 1950 de 372 

bin 492 olınu&lur. 

Nurusun şehir ve 
taksimi ş(iyledir: 

köylere 

Şehin:le Köylerde 

---
Ordu J 1.913 76.68G 
Fatr.a 5.024 84.102 
Gölköy 3.370 41218 
Me.>udıyc 1.940 31.751 
Perşembe .180 26.235 
Perşembe 2.160 25.235 
Ünye 8.!i32 79 541 

---
Jı.~5!} . S.19.:i33 

Sultan ~leh met, 1451 de 'lrab. 
:ıon Rum İmp:ırıtol'luğun:ı ni 
hayct verdiği zaman bütün e
nup Kaıadeııiz sahilleri Osm:ın . 
1ı İmpnrııtorluğunıı gecmiştir. 

Ordu bir nahiye merkezi ola
rak uzun yıllar idnre edilmiştir 
18t6 da Giresun kansına bağ 
lanmış. 186'.l da di~er bazı na
hiyelerle bernber bir kaza ha
linde Trabzon vilayetine ve.ril
:miştir, 1865 tarihine lmdu 
merkez kasaba fırtınalı hav:ı
Jarda kayıkların ve yolcuların 
sığınağı olan bir kayıkçı iske
lesinden ib~retıi. Bilahare Tra!ı 
zon vilayeti dahilinde Görele, 1 
Vakfıkebir, Rııe ve Mesudiye. 
den gc.l,cn hali.: Orduıiıı yerleş . 
mişlerdir. Bu surt'tle ehemmi 
yeti birdenbire artmıştır .1873 
yılı sonlarında büyük bir yan
gın Ordu kasabasını bJ;;tanba
.şa yakmıştır. 

' Yangını müte3kip, şehir tek
rar kurulmuş ve geniş caddele
re taksim edilntiştir. Ordu, ev 
veli kauı merkezi, bilahare san 
cak ve Cumhuriyel devrınde Vi

layet olmuştur. Karudcnizin bu 
güzel tinııını. her yıl biraz dab.ı 
inkişaf etmektedir. 

Orduda fındık istihsal bölıze- ı_ar . hir çııy s.aı~.ıısı ~a~in~ gelınr.k 
si 'bıı~lıır. Ordu, fındık istiha'i- ımkanınıı bü~·uk ümıtler hağlıı
ni geni-letmek vcflunıl adır B:l- mıs bulunııyorlıır. Bol p .ıtal('s 
zı yerı:rde çay· üzerint' tet'rü- !stih~ıll, iptidai şckılıJe nlşastt 
beler yapılıp müsait neti<'eler ınııılıne yo_I ~çnııştı.r. Bunun g t 
alındı"'ı İ"in bir ümidini de ,.11 _ tikçe genışlıyeceğı ve Ordu " ~ ~ · · ·· ıı· b' vz h ıllne 
ya bııi!lamıstır. Meyvacılrk mev ıtın m~ ım ır. ~e u . rlTk 
zuu da gittikte :fozla allıka u- gelecel;ı unı~l~bıl!r •. Şım ! ı 
yandıran mevzulardJn biridir. mahdut ve ıptıdaı bır şeltıl.clc 

ktih;:al edilen bahkyağı ela ın-
Fmdık kişa( istiıiatları gösterebilir. 

\'nziy~ti Memleketimizde soyn (asulya-

Zirnat Bankasından Ordunun ~ı için geniş sınai kullanma im
lstihsıılleri hakkında aldığım:z kanlan atılmnm3sına rağmen Or 
malumat şuıJur: dunun soya fnsulyası yeUşUrml! 

• · .~e ra~bct güitermesl. dikkate 
•Ordunun zirai mnhsulleri en layıktır . .Mcmleketimizıte ı;_oya 

başta fındık olm;ık lizere ehem- için yeni yeni kullnnı5 s1hal.ırl 
miyetleri sırıısile fasulya, soya, açılınca, Ordu, soya istihs:ılin• 
patatestir. Bu yılki fındık mah- de öncü bir rol oynamns•rnlıııı 
sulünün, geçen seneye nishetlc cok i~tifade edecektir. 1 
yüzde 40 nisbctinde az olaca~ı ı:;:;; 
rekoltenin yedi milyon kiloru 1 r 
etmiş gibidir. r 
bulacağı şimdiden tahakkuk 1 

Karadeniz fındık böıce:.inin 1 QrdU dan 
iktısaden kalkınılırılması ve 
hayat stand:ırdrnrn yükseltilme
si gayesile fındık ·fiyatlarının 
muayyen bir seviyeden aşa1!ı 
düşmemesi için hükumetç~ ::e· 

'~~tıa 
ORDUD,\. KÖ\ 
SUl.~RI 

Köy suları iı; i rı bu sc'ftc Or
du vil;1yetinc 50.000 lira mik
t:.ırında yarıiıın ynpılrnıstır. 
Bununla U\uhey ve Kuınrıı 

bucak mcrketlerine su ~f'lİ • 
rilecek ve 14 köyün sır i~I t 
ein yardımlarda bulunııl:-ıcıtk· 
tu. 

OKOUNUN SIHHi 

TEŞKİLATI 

Ordu vilayeti, sıhhi teclıl 
ZJt bakımından zengin uın· 
lama1~ Merkczıfo 50 yııtaklı 
bir Memleket Hastanesi, bir 

verem, bir frengi, lıir >•tın 
savaş dispanserl bulunııyuı'. 
Gökkoı; ve merkez hııriç ol 
mak Ül cre d iğer ilçelercle u 
mumi muvaze ıteye h:ı~lt be
şer yataklı tedavi evleri •ar
dır. 

OF.DUDA 

Ilı\ YVANCIUK 

Ordu vilfıyetinln lıayvan 

sayımı şu neticeyi vermiştir: 

143.404 sı~ır, 161.686 koyun, 
46.317 keçi, 12,423 mıında, 

10.339 at, 32.36 ~k. 18138 ka

tır. 

ı Mart ıo:n dl!n ı M: ı rl 
19'j2 ye kadar vill'lyetten ha
rice 9810 koyurı, 6151 kll1ır, 
511 sığır, 138 keçt, 46 mıınılıı ·. 
2 at, 2 e;}l!k, 2 kııtı,., t0.8!1 
tavuk S!'vkıvlilnıiı;tir. 

OrdwıuD '°t ıauatauıa cadtleleriodea ı.4.i ve m&dera bi.ııttla.ı:. 



' 
__________ ._.......; _________________ - "'O 1'."'C 1'.":<l • ~.a." ,,'lo. ....... , 

------- '-?~ • ~ , ... .,,..:t... -- - -

' 
.,. 

'1u-ye şehri "'Ve 
Beleıliyesi 

Karadcnlıdeki . kas:ıbalıır, şc- hortum alınmış ve mesel<> ha1-
hirlcr miımurdur. Anadolu. !edilmiş.. Yangın anında bu 

nun mahrumiyet içinde )'Üzen, hortumlıır, su musluğuna takı. 
ihtiyaçtan çırpınan yoksul 5c- lıp iş görülU)'Or, suyun tazyikı 
hlr tipini Karadenizdc bula· karşısında bir insanın mukave
mazsınız. İşte Ünye: Alunla· mcti az geliyor. Belediye, il· 
uım geniş c:ıddcler, in~ann ade falyc :ırab:ısı nlm:ıktan v:ızgc.
tft gülen beyaz boy:ılı temiz ev. çince buna ait parayı da bat"
lcr, yeşil parklar \c d:ıim:ı gil- kıı bir sahada kullanıyor: Yol 
zelc giden mlitcvazi bir imar yaptırıyor. 
hareketi.. Ünyenin 115 köyli var. J{ôy 

Şehrin elektriği şimdilik mo· yolları, içme suları ve mektep 
törle temin ediliyor. Fakat Ün· diıvaları henüz halledllmi'i de· 
ye yakında hidroelektrik lesi- ğil. Kôylcrin ancak 25 inde 
salı He· yeni bir enerjiye ka· mrktcp \·ar. Merkez kazada bir 
vuşarak. Şehrin hemen yıınıba· orta mektep, dört tane de ilk 
şındaki Llilcli köyündeki ~elli· mektep var. Bu sene bir de Kız. 
leden istifade He hidroelektrik S:ınııt ı-:nstltüsU açılar:ık. 
tesisatın yapılma•• için etütler Yol mcvzuunda da güzle gö-
\'ar. rülür hareketler var. Üny<.>nin 
SU: d:ıl1ile bağl:ınması mühimdir. 

Su ihtlracı itinde kı\'ranan Onun itin Ünye - Niksar yo
nice kas:ıbala:ımız hattli sehlr- hı tamamlanmış, Ünye - Er-
lerimiz için Unyenin en lmrc· b:ı:ı )"Olu da tamamlanm:ık üzc-

Ün~ enin t:ırihi l\::ıılıJar ~t:ıh:ıllc!-.;i. nllecck tarafı suyudur. Suyun redir. 
ncfasl'ti ve boll~ğu .. Ünyede su Bilhassıı bu yoldan 30 _ 40 

Unye, hususiyetleri olan 
1

aüzel bir .şehirdir 
4;.nyc, Jfılir, mamur bir ~ehir· 

dir. Buraya v:ırır \•armaz, 
t;ok ~eyler görmü5, gc~lrmiş, 
fllgun bir muhitte olduğunulU 
hissedcrsinız. ÜnycyJ genis u· 
fuklu bir ver haline koyan te
E>lrlcrdcn l>ir kısmı denizcilik 
ten gdir. Ün:,·e, eskiden Kar:ı· 
denizin bir nevi llamburgu ha
linde idi. Buradan açık deniz
lere büyük gemiler hareket P.· 

.der, aylarca uzak uzak diyarlar
da dolaşıp i~ gördükten sonra 
:ına limana dönerlerdi. E~ki ge· 
mi k:ıptıınlıırının kurduğu ma· 
b:ılle, hali sehlrtlc me\·cuttur. 

Ünyenin denizci an:ıncsi kuv 
vem olduğu için iskendcriye 
gibi uzak yerlere giden gemi
ler, geri geldiği z:ıman fenar a· 
]ayları tertip edilir, beh·alar 
yııpılır, toplar atılır. derya ha· 
mamı diye meşhur olan hamam 
hazırlanırdı. ·nenhcilrr gelin· 
ce, bu hamamda yıkanarak. u 
ıun blr seferden sonra temiz· 
Jiğe t:ıvuşuhır, öylece evlerine 
giderlerdi. Al?~l:ır m:ıhallesi di· 
ye j:ınınan bir mahallede de ' 
gemici aileleri yaşarlardı. 

Dir asırdır buharlı gemilerin 
yelkenlileri vavaş yavaş orta
d:ın kalılırm:ısı üzerine Ünyenirı 
deniz('mk hüviyeti aı:ıldığı gi· 
bl, sahil volunun acılm:ı.;;ı üze 
rine deniz tıarcketinin biiyük 
bir kısım daha k:ır:ıp :,ıeçmiş
tlr. 

Kadıl;m ile 
Me~hur behlr. 

Ünycnin ikinci bir hususiyeti, 
eski devirde kadı yetiştir· 

mesldir. K:ıdılık meslel!lnde en 
.ileri giden ve vilayet kadılığı 
ı,:ibl makamlara yükselen kadı
Jann çoğu Ünyelidir. Bunlar. 
tekaüde sevkerlilince. Ünyeye 
dönerler. bir ev yaptırarak yer 
leşirler. memleketin dört tııra· 
fınd:ı baslarından geçenleri an 
Jatmak surerne ~ımumi aH'lkayı 
Üzerlerine toplarlar ve nüfuzlu 
bir rol oynarlardı. Ünyedc meş 
hur kndıl:ır; Sarsı kndı, Cekta~ı 
k:ıdı, Has kadı, S:ırhoş kadı, 
Hilmi karlı, Enver kadı. Tevfik 
kndı gibi llikaplu.rla anılırdı. Bu 
zümrenin t"..ınsileilerintlen en 
son hayatta kalan Has k:ıdıdır 
ki evvelki sene vefat etmiştir. 

Ünycnln ~·eti~tirdiği meşhur 
adamlardan biri, (ll3lt:ıt na. 
lıım Bey) diye d<> yiıdedilen llo 
ea Rakım Efendidir Bu meş
hur hattatın 1stanbulda tahta 
lzcrlne hjkkcdllmis nice eserle 
ri v:ırtlır. 

Osm:ınlı imrınrntorluğunun 

Üny,de Ata lüı·k bü'tü 
ilk deniz ınsaiye mühendisi dl· ra atmış, nizmetine k:ırşılık ma 
ye kabul edilen llııeı Emin E n'i kabul etmcml5, sef:ılct icin-
fendi de Üllyelidir . .Kf'ndisl mü de can vermistir. 
kemmel ingil!zce bilen bir ren o . 
adamı imiş. Seksrn sene evvel n~e sa)fıye 
Arnerikaya gitmiş. Amerikalı- Yeridir 
lar, TUrk deyince yatağanlı. şal 
vnrlı bir insan .ar:ımı§lar. Fes 
hariç ol m:ık iizere kendileri gi· 
hl giyinen. dillerini bilen bir 
fon adamı !le karşıl:ışınc:ı hay
ret etmişler. 

Vaşington Büyiik Elçisi F<>ri 
dun Cemal Erkin diğer bir mes 
bur Ünyclidir. Ünyclllerden J>a 
latçıoğlu Rıza. Çan:ıkkaledc 
nam vermis \'C Ünyelilerin ha 
tırlaclığın:ı cöre ~·erldun Fazıl 
Tillbctçinln kııhramanlar geçidi 
adlı radyo serisinde hamasetin. 
den bahsedilmiştir. Onyede ya. 
mak Ali isminde ad5ız bir kah
raman dİı "ardır ki fstik.lnl mli 
eadeleslndc denizlerde var:ırlılc 
l:ır göstermi§, 20 yerinden ya-

Büt~in Kara<ırnlz s:ıhillerıııde 
Ünyenin suyu meşhurdur. 

Samsun gibi şehirlerde şışe ile 
satılan mt!mba suyu 1inye su· 
yuclur. Hnl:mki Ünyeliler. bol 
miktarda illan bu nefts suyu 
İstanbulun terkosu gibi her 
türlii işlerinde kullanırlar 

Un~·ede mesken sıkıntısı yok 
gıbldir. Eskir.len knlmıı. büyük 
Ç<' e\lcrin çokluğu dolavısıy
IC', Samsundan. .Bafradan bu· 
raya vazlamağa gelenler var
dır. Ünye, kumsal \'C sıtı ol· 
malr fi:ıcrc mükemmel p!iıjlnr:ı 
sahiµtir. 

Deniz nakliyclcrlıılıı :ız:ılrn:ı 
(Dc\·amı 9 uııcuıl.:ı> 

? kad:ır bol kı, mevcut 8.500 k:ıdar köy de ayrıca istif:ıde 
ınsand~n _b:ıska dah:ı bir o kn· edecektir. 
darın ıhtıy:ıcına cevap vere- H \~K \CJI IK· 
cck mikt:ırd:ı.. Nerııseti bakı- ' · ' ' · 
mından da Ünye suyunun bu Ünyede Ziraat Banknsının 
ıııı•hittc büviik bir <.i>hreti var. bir ajansı vardır. Ayrıca Em-

Ünye belediyesi itfaiye tcşki· Hik Kredi llank:ısının S:ınısuıı 
lfıtı kurmaya, arah:ılar ::ılm:ı~·:ı şubesi. Ziraat Bankasının :ıern 
ihllyaç hissetmemiştir, Dunla- teliQi ile Ünyedc muamele yap 
rm ycrinr kırkar metrelik diirt maktadır. 

Un.ye" de • • ır. 
DUiiUS 

Unycde 1950 seçimine göre 
88,000 nüfus olduğu halde o za
mandanberi harice mulı:ıceretc 
ı-::ı[(men nüfus artı-;ı vardır. Bıı 
cüııkü istihc:al sartlariyle muhit 
bu k:ıclar nüfusu besleyemiyor. 
35 bin nüfusun fazla olduğu 
t:ıhnıin olunuyor. Fakat gıdasız
lıj!:ı ,.c \'eremin tahripkrinc 

r:ığnıcn bunl:ır, köyler.inin J-ava 
n suyuna o k:ıdar bağlıdırlr.r 
ki umumi bir muhaceretin la
kırdısını etUrmiyorlnr. Ayrıca 
ormanlık ı::ııhadaki nüfusunu mık 
li zarureti de \'ardır. Yok~a ~c
çim bellisı bunlara orm:ır.ları 
t:ıhriıı yolunda devamdan ken
dilerini :ılamıyaeaklıınlır 

•• 

Unye'de particilik 
tı ıı~ ede particiliğin :ızgın \ c 

nıiifrit bir ~ekli yoktur. Partici 
ler arasındaki nıün:ıselıctlerc 
dostluk havası hakimdir • . Zaten 
partilere .ayrılan vatandaşlar
dan çoğu, birbirile akraba ,·e· ____ ____.........,. 

ya dosttur. :K:ıl'ac!eniıiı~ bir ~ok 
Şl'hirlcrindc oltluğu gibi, Ünye 
Belediyesinde de H:ılk Paı tiı;i 
ckH~riyettcdlr. Belediye aZJ.;lfl

clan 12 si Ilalk~ı, 3 il müstaldl, 
biri demokrattır. 

l~n) ede hıı ;;.;rn<lc 

... 

Fatsa 'nın 

..... 

f O E S •EN -,v 
12 E UOL.GL1N PAiiı\ 
İkramiyeli Ta6:ırruf Sistc•ıııi 

Bu f,<·L.iliş: 25 Ağustos 3 E\' 

e Y•••••' •• i11ti1ııaı 
Ver9iıleti aea• ece 04•~U 

hali 
,. 

umum ı 

E;ı':mulı:ır ırimiı ,\h•uct •'.nıin Y:ıJman, Ordu Valbi F.dip Ynuı, r.el ~Jİ)C' !fcbi \e ürıluh: i5 
acl;ımlari.} le lıirlilitc. 

rna~ı s indde) 
ayrıldığı gibi, yeniden gelecek 300 bin Jiradıın da p:ıy \erile; 
cektlr. Bunlarla Fatsa içinde iiç il yolu yapıllOr; Birincisi ol:ın 
Fatsa - Albast:ı - Re~adiye yoluna 50 bin lira ayrılmı;itır. 
İnşnat hem F:ıts:ıdan, hem Re~:ıdiye istikametinden ayni za
manda b:ıslamıstır. 

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

hususiyeti olan 
bir şehirdir 

Un ye, 
güzel 

<Ra'iı 4 iintüdc) 

ı,ı, Ünycyc zaı-ar vermekle be
raber, sahil yolundaki nakliye 
hareketinılen ~ehrin istifadele
ri olmuştur. Suyunun iyiliği, o
te:l ,.e lokantalarının çokluğu 
dolııyısıyle şoförler ve umumi· 
yelle )'Olcular, burada gecele 
me.l:i \'eya )'emek yemeği tercih 
~<lerler. 

Otellerl arasıııda banyosu, 
biHirdo::u. 12 odası olan Ayla 
Palas başta gelir. Sahil Palas 
"e Karadeniz de iyi sınıf otel
lerdir. Ayrıca Trabzon, Güzel 
Ünye, Zaman, imren gibi otel
ler de vardır. Ünye, bir sayfiye 
:yeri ve turizm ugrağı diye rol 
oynamağa talip olduğu irin şe
hir planında modern bir otrl 
ve gazino için yer ayrılmıştır. 

Vapurlar Ünyeye yazın gi
diş, geliş birer defa, kısın iki-
5er defa uğrarlar. Acelesi olan 

. 

yolcular S:ımsunda vapurdan 
\"eya tayyareden çıkıp karadan 
Ünycye ~elmeği tercih ederler. 

Ünyenin 
l\lah~ulleri 

_,_,..,.,,. 

Ü nyenin ba~lıca mahsulleri 
fındık, kendir, mı::ır, fasul

)·e, patatestir. Pirinç eskiden 
y:ısak iken, -;ıtnıa tehlikesinin 
D.D.T. sayesinde önlenmesi, 
çeltik ekimi için yeniden izin 
\'erllmesine yol açmıştır. Mey
vacılık sahasında yeni yeni alfı· 
k:ıl:ır uyanmıstır. 

Esl>iden Ün.yede bağcılık \0 e 
.~arapçılık ileride imiş. Sır( ~a· 
ı-ap yiiklrmek üzere koca koca 
gemiler Ünyeye · ~elirlerıniş. 
Hala yeni bina temelleri için 
yer kazıldığı z:ım:ın bazan iri 
şarap fıçı ve küplerine rastge 
linirmiş. 

Ünyenin diğer bir ser\"eti de 

; 

Orduıl:ın bir gürünü~ 

ml·~hur elmasıdır. K;ırpuz el
ması namıyle anılan bu elma· 
dan senede 20 milyon kilo el
de edilir. Yani Ünye. Türkiye 
niifıısunun her bir ferdine yıl· 
da bir kilo cima temin edebili 
yor. Fakat çok acıdır, bunun 
ane:ık yılda dört milyon kilo
sundan istifade ediliyor. Geri
si ç:ırçıır ediliyor, denize dö· 
külii)·or Çünkü .ihr:ıç için va· 
sıla, muha!nza edilecek yer ol 
madığı gibi ~tandardizasyonu 
bılen de yoktur. Vaktiyle Al
ınan firmaları hu !'ien·etten is· 
tifarleyi dii5iinmii~ler, Ünyede 
tl'tkiklcr y:ıpmı~lar. fakat ara
ya İkinci Dünya Harbi girdiği 
için bu te~ebbü~l<'n de hic:bir 
netice alamamışlardır. 

Ün) rnin me~lıur 
Ycmcklrri 

Ü nyenin en makbul yen~cği 
pohmul'rlur. Mısır unıyle 

yapılan koyu bir bulamacın or· 
tasına kıyma, soğan, fındık içi, 
sıırıms.ık \e biber ilavesi sure 
tiyle y:ıpıhr. Cok leziz olur. Yi-

<J ne mısır uniyle döğülmilş reviı 
· den veya fındıktan mürekkep 

bir halil:ıya y:ığ ,.e şeker ka
tarak yapılan bir t:ıtlı)·a d:ı 
Çalm:ıç adı \'erilir. 

Diğer se\'llcn bir yemek, 
hamsili iç tavasıdır. Hamsilerin 
kılçığı ı,-ıkarılmak. bilinen ~e
kildcki iç piliivla k;ırıstırılm:ık 
suretiyle vanılır. 

UD}I' 

P:ına:>ırı 

Ü nye, ZC\'k \'e C'ğlenccyc ki)'· 

met vrrcn bir muhittir. 
Yılda bir defa llü\'eller (Jlid 
rellez )adı verilen bir panayır 
yapılır. iki. liç giln de\'am eden 
bu panayıra 25, 30 bin kisi top 
)anır. :Bu milnascbetle eğlenti
ler tertip rdilir, mahalli orun
lar oynanır. Bu :ırada :ılı5 veriş 
de ihmal edilmez. bilhas~:ı ~e· 
ni'i ölçüde hay\·an alım sııtı· 

mı yapılır. 

Ünye civ:ırıııda e.ski kıy:ıfrt 
ler kalmamıştır. E\·de kalmış 

elbiseler nadir olar:ık düı::tlin
lcrdc ve bazı merasimde giyi
lir. Yalnız bazı Alevi kövlerin
de hAla üç cte[le tes:ıdüf edi· 
lir. Orııl:ırda uınıak vf'y:ı zam:ıl:ı 
adlı bir oyun \'ardır ki şarkı .,..c 
sazla kadın. erkek berabf'rce 
ovn:ınır ve modern d:ınsı :ınclı 

rır. 

İkinci yol, Fatsayı Kumru n:ılıiye~ne b:ığlıyor. 24;600 Jira)·a 
m:ıl olacaktır. Ütlincüsü de tamir yoluyla ıslah edilen Kumru 
nahiye yoludur. Ayrı<'a köy birliklerine para ve \'asıla yardı
mında bulunmak surelile yaptırılan yollar :ırasında kaz:ının ve 
vil!lyetin umumi yol ~chel\<:ı.inde mühim bir )er tutacak iiç yol 
v:ırdır. Iltınlar, pat:ıtes nı:ılısulünün piyasaya inıllrilme:sini ko· 
laylaştıracaktır. 

Fatsanın ılıcao.,ı 

Y:ıpılan üç yolcl:ın biri ılı<·a yoludur. Buraya zatl•n k:ın1yon İS· 
Jiyordu. Şimdi bir kat daha ısl:ıh edilmi) ve füerine sl:ıbiliz ... 
dökülmü~tür. Fatsa ılırası eskiden .kalma lıir hin:ıdır. Üc havu
zu v:ıı·dır. Romatizmaya karşı ~ifa temin ettiği me5hurdur. llı
r:ıda temizce oteller vardır. Bir \'Cya iki yataklı müst:ıkil od:ı
J:ır, iki buçuk liradır. Köylüler, y:ıtakarını bizzat getirerek beş, 
altı kişi bir arada, adam b:ışına az bir p:ır:ı . ile oda tutarlar. 

S:ıhil yolunda yaptırılan bir köprü, Ünye He Fatsa ara
sındaki mesaCcyi 14 kilon:ctrc derece~inde kısaltmıstır. Fat
s:ılıl:ır, Koçbormırnndan dola~mak zanıreti olmadan J<'atsayı 
Orduya ba~Jıya('ak sahil )olunun tamaml:ınmasını sabırsızlıkla 

lıekliy orlar. 
Köy !>ulan 

F;ıtsad:ı, meııılckcliıı diğer taraHannd:ı ôlduğu t:ırıd:ı lıir 
kiiy suyu dih·ası )Oklııı'. Herkes, e\'ini yap:ırken su olan y·cri 
seçmiştir. Bir tek c,·e veya iki, üç e\'e bir kuyu düsiiyor. 

·Ilun:ı ra~ınen bazı yeı-knleki su ihtiyacını karsılamak irin 
geçen sene 7500, bu sen~ 15 bin lira tahsisat verilnıi5tir. Bun
dan bilhassa Kumru nahiye nıerke1inin suyu İ!:İll istifade edile
cektir. . 
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Oçük kaza.· 
Perşembe - Mts'udiye - GöIKoy 

.PErtŞEıt1BB: 

E ski ısmi Vona olan Perşem-
be tabii bir liman sayılır ve 

yıllnrdanberi fırtınalı havalar
da gemilerin b:ırındığı yerler
den biri olmuştur. 

Pcry,embe, Ordunun, Gölköy 
ve Me.wdiye He birlikte üc kü
ttlk kaı<ı;ın:bn biridir. Diğer 
ikisine naorıın Perşembenin 
daha p:ırlak bir duruma sahip 
olu~u sahil şehri olmasımfan. 
dır. 

Orduya uulrlığı 18 kılomet· 
redi11 Nakliyat daha z.iyade de
ııi:ı yolu ile yapılır. Bununla 
Lerııb::r Gölköy ve Mesudiye
ye uğrayarak Kuyulhisara gi. 
den ,ve Şarki Karadeniz dağ
larını aşan yol ile iceri!ere 
ve kıyı boyunca uzanan yol 
ile de yakın şehir ve kasaba· 
brıı b:ıt!lıdır. 

Belediye yolları 5750 metre 
murabbaı kaldırınıdır. Beledi· 
ye sınırları icinüe 4- köprü var. 
dır. ikisi Molet ırm:ığı üzerin
de olup 14 metre uzunlukta 
dır. 

Kas3hanın su ve ayıhnlalmıı 
ihtıyaı;larının fenni şekilde knr 
şılanmJ;;ı için çalışılmakta· 

dır. 

Sağlık tesısleri meyanında 
bir dispJnser ve eczanesi vıır
dır. Umumi temizlik sUpı.iriicü
le.rle ve elJrabası ile y<ıpılmak 
ta, tüpler ırmağa döklJlmektc· 
dır. 

Belediyeye ait bir J:aroj var
dır. Motörlil vasıta adedi gun 
{!eçtikte artmaktadır 

Kasabaya bır saat mesafede 
Selçuk devrinden kalma btr 
kale ile Bizanslılardan kalma 
bir ~ato harabesi mevcuttur. 

KasJ lıanın iktıHdi hlyatın· h...' 
da rol alan başlıca mahsuller r- :ı 
fındık, cima, s1ıya fasulya31, 
ceviz ve yumurtadır. 

NÜFUS VE 
ŞEHİRCif.iK IŞl.F.ftl 

5 011 .sayıma g(ire lı:asal>Jnın 
nüfusu 2.180, kGylerin nü. 

fusu 21.235 dir. Su te5isatı ip. \ 
ticlııt bir haldedir. Depo ve 
künklerle akıtılmaktadır. Su 
ve elektrik işleri yeni bir pro
gramla ele alınmı~tır. I.A~ım 

tesisııtı vardır. 

Vııktiyle bir mezb:ıh:ı yaptı
rılrıııs, fakat bur.ının ~az de
pıısu olarak kullanılm:ısı ge· 
re.kti.ğinden yenisinin insJsı i· 
cabctni1tir 

ŞdurJe orta okul yo>ktur. 
Ko,.lerın çoğu da ılk okuld:ın 
mahrumdur. Umumı.yetle Pl.'r
şcııncJc sari lı:ıst .:ı lık )'Ok· 
tur 

Pcr§t!mlJe, yeni ICJZ.l olm:ıs· 
tur. Bu sebeple beletfi.}c ve 
dıger hizmet s.ıh.'ılarmi:ı oldu 
l:u gıbi sosyal ve ekonomık sa. 
lıJl.:ırda da celismcye mulıtaı;
tır. 

UESUDİYE 

Q •rdunun dahilde kaian iki 
kıız:ı.>ın : t!ın hiri Mesudiye. 

dir. Orrlu - Sivas yolu üze
rinde olması itibariyle işlek 
bir kaı:Jdır. 19!".0 sayımına gö 
.re ka .~.ıbaııın nüfusu 1940. köy 
lcrınki 3(.751 dir. Kas:ıba 9 
nı:ıhıılleden .ib:ıret ve 500 kıı
dur h1n .. li-fir 

Kala halkı ekserıyeue çiftci
dir. Bır kısmı tıcaret ve sanat
la .iştigal eJer. llhşlıca z.irüi 
mahsulleri buğdııy ve arpadır. 
Hu arada çarık, dokuma ve de
ğinuentaşı imahitı da sayılı 
unatlilr arasın:fa<fır. 

Ku:.ab:ının imar plan: vardır. 

Ordu' da 
"' susı 

.1_r 
" ... ~'IQ·· 

• 

GÖLKÖY 

o rdunun dahilde· kalan ikin. 
cı kaı ,... ıdır. Motörlfi kara 

nakil vasıtaları yılın 10 oyında 
kııı;ab.ının civar büyük merkez 
terle olan irtibJtmı temin e
der. 

Gölköy, Ordu - Sivas yolu 
fiz~rinde Orduya 71 kilometre 
mesafededir. Beş mahalleden , 
ibaret olup 400 h:ınelidir. 1950 
sayımına ~ore nüfu.s, m~rkezde 
3.370, köyl~rde 41.218 dir. 

Bôlgenin başlıca• mahsulleri 
patates, fasulya, mısır, arpa, yu 
murta, yağdır. Pata~es ve" yu. 

murta ilıraç moddelerldlr. Or· 
duyu Sivasa bağlayan devlet 
yolu kasabadan geçmektedir. 

Su ve elektrik işleri yeni 
ele alınmı~tır. 

,. 
Şilah suya koşan bir kaHle 

jOrdu' da yol faaliyeti 
Koçboynuzu yolu sahile iniyor 

ordunun vilayet ve köy yol-
ları .iı;in Bayındırlık Ba

kanlığı bu sene 400.000 llra 
vermiştir. Daha 300.000 liralık 
ek tahsisat bekleniyor. Jlusu'>i 
.idare de bu maksada 50.000 Ji. 
ra ayırmıştır. 

Ele alınan b:ışlıca yollar şun
lardır: Ordu - Çambaşı yaylii 
yolu, ic Anadoluyu Fatsada sa
lıile bağlayan Fatsa • Heşadiye 
yolu, Fatsa - Kumru, Mesudi
ye - Gebemene, Fatsa - Kur
gan nahiye yolları, Perşembe -
Koı;boynuzu, Gökköy - Aybas· 
tı 'illiyet yolları vardır. 

Köy yolu diye alınan yollar 
arasında öyleleri vardır ki bel
libaşlı kasabaları da birbirine 
bağl.ımağa hizmet edecektir. U
lubey - Gökköy, Ordu - Mesu
diye, Fatsa - Gölköy - Taşoluk -
Fatsa - Bolayan - İlıca, Mesu
diye - Yabadı, Ordu - Sayaca, 
Ordu - Tomakin yolları bu ara
dadır. Bunlardan başka merkez 

... 

kazada 21, diğer k.:ııalırcfa 3fJ 
birlik ki)yler arasında yol yap
mak maksadıyle faaliyet halin
dedir. 

Techint olarak Bayındırlık 
Bakanlığı gctcn sene yalmz 4 
kamyon verdigi halde bu sene 
yeniden 4 kamyon, 2 jeep, 2 
kompresör yardımında bulun
muştur. 
Ordu - F:ıtsa 

Yolu 
Karayoll:ırının Ordu ite alii

kalı faaliyetlerine gelince, bun
lardan biri. Terme - Ünye yo-
1 .ıvle atak:ılıdır Yol üzerinde 

keskin virajların ı;;lahı iı;in 150 
bin lira J>Tılmı~tır. Bu kısım
da diller ı;alısmalJr da devJm 
ediyor, 

İkinci bir faaliyet sahı~nı 
Ordu - Fatsa yolu teş'<il edi
yor. Koçboynuzu arkada bmık
mak suretiyle meydana gel~
cck varlyant. sahil yolunu kı

saltacak ve daha fazla sür'at tı:
minini mfimkün kılacaktır \':ı
lıköy ile Perşembe orasınd:ı 

mfiteahhit eliyle ge(en scned('n 
beri (alışılıyor. Bu kısmın ih~ıl.
hedeli l 429 4M liradır Kısım 

43 kilometrede bitiyor. fh:ıleye 
dıhil olan rnfihim hlr kısım 
bitmistir. 

Kal" • Yalıkny kısmı di~~r 
hir müteahhide ihale edilm!s
tlr. İki. üç aydıınberi lıüv[ılc 
bir faaliyetle çatışılıyor B'ı
nun ilııılc bedeli !l70 3:H' lira
dır 

Yol üzerindeki büyük körırü
ler üçüncü bir müteahhide iha
le edilmiştir. Ordud3n itıb:ırı;-n 
Perşembe. l\ocıı1ll. Kurtulm;, 
Cako. Büyilkağız l:öprült-ri lııı 
aradadır. Bunlann keşif lıerlı>
Ji ,650.0:i9 liradır. Bunlar 1953 
de tamamlDnacaktır. 

Ordu ile Fatsa ar:ısındaki te<ı
viye i~erinfo bQyük hir kısmı 
hu sene bitirilecektir Bu ara
dıı 100 metrelik lıir tünel aı;ıl
mosı da vardır. rı•ın c.ı;as husu.si idare 

t· ·ı' ,.,.. .. 74'J,894 liradır. Merkez. 
et •n gelen yardımlarll bera
t •r 1.399.934 mil:lorın .ı varı
yor fü:ıs hlitı;~nin mıısrıı! kıs
mında maaşlar ağır basıyor. ... "" - Uire ıiiwı yolu üzerinde yeni y.ıpılıuı ı.vıırulerde.u biri. 

Neti::ede Ko~boynuıu adıvle 
meşhur kunm tam:ımıyle sahi
le indirilmiş ve ylil:sek slaıı
dardlı bir yeıl haline çevrilmiş 
lıulunJcak!Jr. 

•• 
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Fatsada hir cadde 

' Fatsa' nın unıumi hali 
F atsa, Karadeniz sııhilindeki güzel, şirin şehirlerden biridir. 

Buraya vapurlar hartııda oncak bir defa (kışın iki defa) 
uğrar. Ikrgilnkii yolcu ve postn nakliyatı daha 7.ivııde kara yo
luyla temin edilir. Hele yol kısaldıktan. düzeldikten ve tam 
sahil yolu halini aldıktan sonra memleketin mühim can damor
lıırı arasında yer alacak ve diğer Karadeniz şehirleri gibi, Fat
sayı do bir kat daha canlar.dıracaktır. 

Fatsa Kaym:ıknmı Nıı::ımE.'ttin Erkmen, Akseki kaymakam
lı~ından buraya yeni gelmiştir. Kendisite görüştük. Aldı~ımız 
ınalü'llat:ı sure, .Fat..r;anırı Korgan. Kumru, ve Bulamon adında 
üç nahivesi vardır. Bulam:.ır: eskiden Ordu merkez kazasına tA 
bi iken Fatsaya .devred,lmi;fü. 

D;ığınık köyler 

Fatsad1 130 muhtarlık vardır. Fakat köyden bahsetmek bi. 
raz yersizdir. E\•ler d:ı:ıını!..tır. H~rkes arazisinin lı :ışında vey:ı 
bulduğu suyun kenarında evim kurmuştur. BU~·Uc:ek kövler ve 
nııhiye merkezleri arasınd:ı öyleleri vard•r ld köye tabi evlerin 
birinden diğerine yaya ol:ıra't dört saatte v~rıhr. nGylc \·erler
de ICöy Kanununun tnlbiki zor olduğu gibi. mektep Linaların"1 
yerini tayinde de çok zorluk çekılir. 136 köyde 21 i ö~retmf'nli, 
sekizi eğitmenli olmak üzere yalnız 29 mektep vardır. Bu sene 
beş yeni mektep daha yapılı}•or. 

Fats::ı yolları 

Vilayete verilen 400 bin Jlr:ıtık• :ırol ııarasındon Falsıwa hi~c 
· (Devamı 9 uncuda) 

Fatsadan bir g1Jrü.nUj 

ıl 

'\. ......... ~,'''it~ ..,:..-...;ı.,.-... e.. - ------------------------- ~ 

r...erA,.,. - ,.,,,,..,,,. ,,.1_,,,.r .. 
Türkiyenin 
k3sabası: 

• • bir şırın 

Fatsa 
F alsa, Tılrkiyenin sayılı fın-

dık ihraç merketlerindcn 
biridir. 

Kasaba, deniz kenarında hol 
ve gür fındık ormanlarının ye. 
şilllklerine g\.imUlmüştür. Eski 
bir :ıehir olan Fatsa imür ba
kımın::I:ın !nkışJ!lar kaydetmek 
tedir. Çalışk.ın bir belediyeye 
sahiptir. İki sene evvel şehrin 
birinci d~rdl o!an su işi be· 
.lediyenln gayretlı ve azimli 
talışmaları sayesinde halledil
miştir. 

l~LEKTRiK 
işi 

Fatsanın elektrilı: ihtiyacı; bi 
ri 160, diğeri 80 beygir .kuv
vetinde iki Diıel motörü ile 
temin edilfiıektedir. Şehir U· 

!ak olduğu için lıu şebeke kfı· 
fi miktarda cereyan vermekte
dir. 

Elektrik şebekesinin 4SO ka
dar abonesi vardır. Halka kilo 
vatı .39 .kuruştan cereyan veril
mektedir. 

su 
işi 

Fatsanın içme suyu, Fatsa
ya 6 kilometre me;a[e<feki Ter 
ıilcr mevkiinden gelmektedir. 
Su, bol ve tazyiklidir, her i;;tı. 
yen eve verilmektedir. Şim:fi. 
Iik 150 kadar alılne.>i mevcut 
olup metre küpü 30 kuruş
tur. 

OlELLEI:: 

Bu küçük ve şirin kalada o
tel adedi epeyce çoktur. 9 ote. 
li \•ardır. nu otellerin başlıca
sı şunlardır: 

I.üks Oteli, I~ıırad'.!niz Ote 
li, Trabzon Oteli, Zaman Ote· 
li \'e Çiftçi Otelleridir. 

Dekdiyeye 46 motörlü vası

ta kayıtlıdı_r. 

-

kında ihalesi yapılacaktır. Ilir 
senede bitecrk olan hamom, 
fenni bir ş~'.dldc inş1 e:lilecek. 
tir. Kanalızasyon işi de ele a
lınmıştır. İlk: olarak Dunılupı· 
nar M1halksınin arkasında ye. 
ui teşt'kkül etrni:i bir mahalle· 
nin kanahzo~yon i,, bilırilmek 
u~redir. 

Ş~hrin mifuı;u 5250 dir. Ye
gane ,geçim kııyn:ığı fındıktır. 
Senede 6 milyon kilo fın ha: 
ihraç edilir R : ı nıev:ında 8 mil 

yon kilo p:ıtnters ve 5 ile !l mil· 
yon kilo arıısın:ıı mısır alı. 

fındık kırma fab-

Fatsado itfaiye teşkilatı yok 
gıbidir. 15 - 20 sen:! evvel kul 
Janıl.:ın y.?lnız 3 ndı:-t tulureb:ı 

mevcuttur. Onun d:ı kufi mik-ı 
tıirda hortumu yoktur. 

1-'atsa K aynı:ıbmt 

Bu davayı ele alan belediye, 
şimdilik bu senenin bütı;esin
a ... n 3!) bln lır. ı s~r(ıyl~ . bir it· 
faiye arabası almak itin te9ef). 
blise ceçmiştir. 

Ayrıca kazıının ihtiyacı olan 
ham:ımın da projeleri haı.ırlan 
mıştır. 96 bin lirllj'a mal ola 
cak hamamın 65 bin lirası İller 
Bankasın~an alınmı5 oluıı ya. 

Fatsa 'da isti sal 
durumu 

T"'Jt.iada ceçirn vaziyeti olıluk-
ça iyi sayılabilir. Fındığın 

rolü mühimdir. Geçen sene 
7500 ton fındık eBe edılmi~tir. 
Patates m:ıhsulü 5000 ton tu
tar. 300 ton l;endir ve 150 ton 
ken:lir fohumu; kıymetli ve in
kiş:ıra mı:ısait bir ziroi faaliyet 
teşkil eder. Sınai S!!hada kull!ın 
ma lmkAnlm ~ittikce genis!e
yen soya fasulyasının Fatsııda 

yerleşmesi ve but:ünkil mahdut 
istifade lmkAnlıırına nığınen 
300 ton gibi hir yekun tutmar.ı 
sevinilecek lıir şevdir. Di!'.lcr 
ihracat arosında 150 ton kalılk 
cekil'1feği, 150 ton ararot. 300 
ton ceviz, 200 &lndık yıımurt.a 
\'ardır Fal&Jda güzel elma ye
tişiyor. Haş:ıroto karşı müca· 
dele yapılıyor. Fidıınlık 'rilln 
yoktur. MeyvaC'llık henı:ır. Fııt
Slnın ihraı: m:ıddelerl arasında 
yer atmamıştır. fol:at alabilir. 

Orman tnbr(b,tı, 
Geniş ölçüdedir 

Karodenizin her tarafında ol
duğu sihl, Fotsnda dıı nüfusun 
ke<Jıı!eti ve toprağın kihyetsiı
liği fecl vaziyetler yaratıyor 
Bunun en fenn tarafı orm1nlJ
ra tceovUzlerin artması ve or
man sahasının yukarılara doğ-

ru gittikcc tahribe -uğrahı:ısıdır. 
Ormandın alıntın araıl, uten 
mahsul ~·ctiştirmı:-ğe müsait ol
madıt?ı ictn memleketin orınıın 
servetine karşı ciaayet işleven 
kims:!ler. elde ettikleri toprak 
sayesinde gecim temin e·1~mi
yorlar. Bir mQdüet sonrıı bıırııı 
hırakıp yeni bir ocmıı yapı)•or
br. orm~nlıırı yılk etme!: vii
ıünden hUtün muhiti ve hüHin 
memleketi fel§kete sürükle•lilc
lerini fıırketmiyorlor. 

Araıinin rl.ığlık olrrınsı dolı
yısıyle Fats:ıya yıılnn. üc trak
tör girmiştir. Bunlardan do liı •
talı yerlerde yolcu nakil için 
lstifa'.le ediliyor. 

Yunus bahğrndan 
Yağ çık:ınınlar 

Yunus balığı avcılığı l<':ıts:ıda 

epeyce il!.'ri gitmi}tir. P1kat lıa
lıkllırın yağı gayet iptidai usul
lerle alındığı itin yüzde D5 ye
rine ancak yU!.de altmış den·
cesin'.lc verim temin ediliyor. 
İller Bonknsmın yüzde he5 klir
la memlekete tevzi ettiği pnra
lardan ı~tırade edilerek. lı:ıhk: 
yağı istlbsalini dahı verimli hir 
şekle koymak fi):r!nl ı~atsnda 
ileri silrcnlcr \'tırdır. 
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Ot\\u ~ a\\>\ i\\\\\ '1 a1ui "" 
$ah siy eli 

Rekôkete karşı irade kuvvetiyle yapılan bir 
mücadelenin hikôyesi 

Ye~il Ordudan bir gii l'iinü~ 

r 4\ ıl 
-OrıJ,u'da Belediye 

faali)reti 
v:ır:ıclenizin en feyizli l:Uşelcrindcn biri~i de şiiııhesi:ı. ki, 

Ordu villlyetinıizdlr. 
12500 k:ıd:ır bir niifus:ı s~hip ol:ın bu şehirde belediye 

g!'ni~ bir f:ıaliyet h:ılindedir. 
Şehrin ihliy:ıı;larınııı en 1ı:ı5ıııda ı;t'len su, elektrik ve 

k:ın:ılızasyon i§lcriııin bir:ın C\VC'l y:ıpılm:ısın:ı çalısılm:ık

tııılır 

m.t'.KTl:İK: 
Ordu'" elekl rik f:ıbrik:ı5ı, h:ılih:ızırda iki Dizel \"e bir 

Lokomolıil ile çalışmaktadır. 

Ordu \'alisi Edip l 'anu 

Yazan: 

1. E. V. 
o rduya gidip V:ıli Edip Ya

vıız ile tanı~t ı~ım z:ıman 
keneli kendime sordum: 

- Acaba hen lıu sinı:ıyı dah .1 
en el nerede giirdUın? 

Valinin yarıdmıyla h:ıfızaın 
daki muammayı çii1clüııı: 

1926 yılındaydı. lllülkiycdcki 
islatlstik hoealı~ım. Maltaya 
ncı'yedilınem dolayısile, son:ı 

1 
~eldik ten so~ra •. bir k~ç :ıy miic~ 
det Uoca Nıy:ızı Bl•yın vckılı 
sıfat.ile ayni vazifrde bulunnıus 
tum. •· 

Sene sonu g«'lnıiş, inılihaıı 
başl:ımı~tı . Mcklep mlldiirii . 
talebeden birinin rekaket der 
dine müptelfı oldıığunu, iki sii7ii 
bir :ıraya getirip konuışm:ısın:ı 
imkan bulunmadığını ileri sür 
ınii~ \'e bu gencin ımtihanının 
istisnai olarak yazılı ol:ırak y:ı 
pılmasını istemi~i. 

Orducl:ı giirdiiğüın seli:; Ji 
s:ınlı Vali: yirmi allı yıl cwel 
kckeml'lik yli7.üııden 1orhık i~·in 
de kınanan ve sUzlii imtihanıı 
gircıniyen gençten ba5ka kim 
sc değildi. Böyle bir muci~uıin 
nasıl mümkiin olduğuna merak 
ettim. Edip \'a\'UZlln anlattığı
na göre :nimli bir iradenin. bu 
tarzda bir zorlukla şuurlu, sis 
trmli müc:ıdelcsi yıllar siirnıilş 
tür. Ordu Valisi. kendi kendinin 
doktoru ve hocası imiş, dilin
deki rekfikcli ortad:ın kal<lır 
ınak için kendbincc çizdiği bir 
program dairesinde her giin ~a
balı, rıkşam lıüyiik bir snbır nı 
seb:ıtl:ı bitıne1~ tiikcnmez dil \"c 

irade idmanları yapınıstır. nıı 
çalışmalar ıııüslıet ncliccler 
\'crdikc:e cesareti artmış. çalış 
nıalarına daha fazla hızla de 
v:ım ederek, rekak"l!tin \'erdiği 
biiUin arızaları, bunun norm:ıl 
\·aıife görme imkanları iizcriıır 
yaptığı biitün tesirleri üzerin .. 
den silkmiş, alm15tır. 
S<'li~ bir 
llatl ı.ı 

Bir akşam ~liilkiyelilcrin bir 
yıllık toplantısında mektebin 
eski iktısat hor:ısı Aynizadc 
Tahsin llcy, mektepte vaktllc 
kekeleyen bir insan olarak ta
nıdığı Edip Yanız ile karşıla

şınca ve konusunca hayretler 
içinde kalmış, bir nutuk söyli· 

< l>cvaıııı 11 indılı:) 

. 
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Giizrl Orıhııhın bir gilrüııiiş 

Ordu'nun ker:ametli suyu 
Yüzıe,rce 

o rduya d::ıh:ı gC'lıııcılcn C\'\"(') 

h:ıbıırini aldık: Ordu şeh
rinin pek yakınında bir kı•ra
nıetli sıı çıkmış. Bıı su. binbir 
derde dcvıı imiş. l\ötüriim gi
clrıılcr, ~ eniılen doğmıı~a diinn
yorlarnıış . .Sudan içen verı!n11i
l<'r dcrh:ıl şifnyo kanısuyornııış. 
l\lide:>lnden, b:ırsağınd:ın hasta 
olanlar iyilc~iyorlarmış. 

Yalnız bu meseleyi tetkik et
mek, suyun lıaşıııdııki manzara
yı giJrınck için Orduya gclme
ğe değerdi. lliiyle lıir hareketin 
-fücı-inc ı:cldiğiınızc gazeteci sı
fatıyle se\·indık. Ziyaretine git
tiğimiz Ordu \'alisi Edıp Ya
vuz, kcr~mct suyunu ziyaret hıı
susııııdul>i mcr:ıkım111 görünce 
dedi ki: 

- ·- BC'n ele lıenliz suyun başı
na git ınecli nı. Ur:ısıııı görmek 
istiyorum Hep bcnıbcr gide
lıın. 

Otomobille on altı kilometre 
kadar gittikten sonra bir takını 
ormanlık tepelerle karşılaştık. 
Cfrar yollardaki hareket dik
katimizi çekti. Etr:ıfta gl.ırül
ıncıııiş bir insan kaynaşması 
\'ardı. Oraya niçin geldiğimizi 
sormağ:ı bile Hizum görmeden 
bize yol göstcrdıler- Dik bir da
ğa tırmanmıığa başladık. Yolun 
bazı kısıınlnrıııı'la iniş ve çıkı
Şııt çokhıgu yUziinden dümdüz 
ve rahat basamaklar peyda ol
muştu. Fakat çalılık, kayalık, 
:arp kmmlar dıı \•ardı ki bu

ralarda çıkış, çelin bir dnğcılık 
sporu halini alıyordu. nir ı;aat 
nıi yUriidük, iki saat mi, bunun 
pC'k farkında dl'ğılıııı. Ful:at 
da~ tırmanm:ısına b:ırılmam:ı 
rağmen, hu çok dik cl.:ıg:ı çıkı•>. 
bJn:ı brı;, on saat sürnıilş gilıl 
ddi. Drraı:ırlıı durduk, dınlcn

dık, nefes rıldık, caketlrrimızi 
okanlık, birk:ıç ~Nde kaydık, 

erfli, suy n eraınetin en is,tifade 
• • 
çın 2 saat ~~ö,bet be,kliyo1r 

"" llı11r ri'i -
Girirnı 

za\'31lı kadın, kocasını çok sc~ 
\'iyor. Hayat arkadasının 

dünyadan iiıııidini kesmesi Ye 
b<iyle \"asıyetlerde lıulunacak 
k:ıd:ır mezarın ba~ına yaklaş
ması kendisine çok acı geliyor. 
Bu leessfir içinde yatağına ya
tıyor. ııçık gözle :ızaplı saatler 
geçirdikten sonra nihayet uyku
ya dalıyor. Derhal Hızır rüyası
na giriyor, diyor ki: 

- Kadınını, meyus olma. Al 
l:ıhın rahmetinden limit kesil 
mcz. Kalk, Orduya git, Şuayi~ 
tepesini, Ulubey köyUnü sor. O· 
racla fi15n taraftan ılıığa tırman. 
Yolun uzundur, zahmetlidir, yo 
kuş çok diktir, fakat sakın, i
raden g<'vşcmesin, çıkmnğa de
vam et. Ornd:ı bir su bulacak
sın. bu sudan kocana içir. Al
lnhın izniyle derhal şifaya ka
vuşacaktır. Bu sayede eviniz 
ycniden saadet ylizli görC'cektir. 
naha srnelerce ahenk içinde ö
miir slircccksini:ı..• 

sıratı su~ un lıııluııılıığıı yer kısa zamanda meskun hale gelınistir. i,te bir b3r:ık:ı Efsaneye bakılırsa, k:ıdın, Or 
duya ayak basmamıstır Orada 
Şuayip tepesi diye bir tepe bu
lunduğumı ela bilmiyor. Fakat 
rü\'anın o derecede tesiri altın
dadır ki Ntcsi sahalı kocasıııı 
alarak yola çıkıyor. Koc:ı<:ını bir 
otele' yerleştirdikten sonra te
P<'Ye tırmanıyor. Hızırın rüyad:ı 
sağlık verdiği yerde suyu bulu
yor. Sonra döniip kocasını alı
yor. Kısmen sırtmcla taşı)· or, 
kısmen yürillliyor Nih:ıyct su 
başına 'arınca, o kerametli su
dan içirtıyor Derhal adamın 
ııj!ıındnn. burmıncl.;ın k:ın boşa
nıvor. Sonra h:ıli derhal ılC'ği~i
Y~r Kıs.:ı zamanda \"enidcn do 
~Hl~ r,ihi oluror. K:ırı koc.1 hn 

tclılıke gl'çir<lıı1. Tabi:ıt, kera

metli suyun sırrını saklamnk 

ve buray:ı çıkışı z.orlaştırmak i

çin elinden ne gelirse y:ıpmışlı. 

Bir \ ı~rcııı li J.:oı·anııı 

\':ısıyctlcri . 

B u su lıirclenbirc nasıl bulun-
du? Keramet suyuna lıil

eu m nasıl b:ışladı" llunu tcsbit 
elmck kol:ıy olmadı. Çunkii hnl 
kın h.ı~alı bu işe derhal bir d-
ane havası kıırıştırmış. e

0

fsJn<'. 
bütün hart'kctin nıiisbet bir i 
zah tarıı diye herkes tar.-ıfınd.ın 
kalır) cdılmiştir 

Suanp le pC'~ındeki kcr:ımc.lh 

suya ait efsane, lılitilrı bir ro
mandır. Kulağıma gelen şekli 
şudur: 

Giresıında bir nilc yaşıyor. 
Karı, koca birbirine clüş!ıünclilr. 
Kocanın \'t~reml'.! hılulnınsı, ai
Jcyi folfıkctin cşiırne silriikJc. 
miştir. Adam, ölee<'l!ini mu
hakkak s:ıyıyor. grnç karısının 
k<'ndisindcn sonra başka biriy 
le C\'lcnnıC'SI ihtimali zıhnindr 
çok yer ediyor Fakat hayntın 
zaruri kanunlarını vc Allahın 
<'mrıni hiçi' say.'cak k:ıd:ır in-
afsız ve zalim dı', •ildir Öıiimiiıı 

den sonra karıtıııın yenııl,-.n l'\'
lt>nmr~i ıhtimalın<' ı•hnini r.it 

"de :ılı~tırm•shr. Yalnız lıir:;al' 

rllişmanı vardır ki bunlardan 
:tıirinin gliniin biı inde keneli 
yerini almasına gönlü raıı ola
mıyor. 

DlişUnüp ta<şındıkt:ın son::a 
bir akşam karısına diyor ki: 

- I<arıcığıın, lıen<lcl;i dert i
lerledi. llunun kurtuluşu yok
tur. Öliimüm yakındır. Sen ben
den gençsin. ·ÖllinıiimdC'n son
ra evlenme• diyecek kad:ır in 
afsız \'C gaddıır değilim. Ne 
yapalım , tekrar l.'\lcn, mesut 
ol. Yalnız senden bir rtcaın 
var- FllAn, fıl.ın ve f.ıl:ın be 
nim düşnıJnlarımdır. Bunlar
dan bım le cvlrnmem<'i:e dık 

t ('t. (])c\'amı J J lnriıld 

~ .......... "' 

Q~6~ nun ~~~'\'c~ 
ihtiyaç1arı nedir'? 

y atan G:ıı.etesi hayırlı \ 'e isa-
betli bir tecşbblise gırişmiş 

bulunuyor. İç tur.izmı teşvik 
ve memleketi tanıtma bakımın 
dan bundan daha hayırlı bir ha 
rcket tarzı olamaz. Her \Ui:yet 
hakkında çıkan ila\'eler. her 
bakımdan bizleri aydıııLaıı·;or. 
Gazetenin .Başmuharriri Ah· 
met Emin \'alman, Orduya teş 
riflcriııdc; v1lllyetin ihliyaçl_;ın 
hakkınd:ı benden bir yazı iste· 
diler. Diişiindiinı, ihtiyaç bir 
veya birkaç değil ki, muasır 
medeniyet. zaviyesinden baka
cak olursak diğer viltıyetleri
miz gibi Ordunun da, asırların 
ihmali yfizDnden oldukça geri 
kalmış olduğunu görürüz. Yir
minci asır ortasında teknolo
jinin ayak atmadığı bir belde 
elbetteki geri kalmış sayılır. 

Bir defa 1jraat memleketi 
olduğumuzu iddia ettiğimiz hal 
de, maalesef zirai pltınlaşma \'e 
bu yönden bir kalkınma yolu· 
na gırmiş değiliz. Her tiırlü 

faaliyetin devletten beklrnıl
dıP,i bir diyarda, her yönde ten 
-.ir ve tc§vike .ihtiyaç vardır. 
Beldemizin kaderinı tli~in eden 
ba.~lıca Urün fındıktır. Fakat, 
modern fındık ziraati yapmak
tan çok uz:ığız. Kooperatıflc e· 
lele çalışacak bir fındık ıslah, 
imilr \'e ihya istasyonu kurul
m:ılıllır. \'füdc GO bahçelerimiz 
dikildiği gibi durur. imar \'e 
ihya esas kılındıaı taktirde bu
giiııc ni,;hcten iki üç misli fın· 
dık rekoltesini yilkseJtnıis olu· 
ruz ki, bu da memleket refa
hında en başarılı yol olur. 

Yazan: OSMAN FAHRİ BACINOGLU 

Fiyat nıe\·zuıında, fındık dai
ma ;;eyyaldir. hiçbir zaman is
tikrarlı bir fiyat taşımaz. Bu 1 
yllzdrn İstanbul spikiliitörleri r • 4\ 
rı.nclığın kaderini avııcı.:ırın~a ı·. Orcflu. '••. uıı il. ce bulundururlar. Alın terı, kul· ı ~ 
fcl bizim; nimet birkaç açık h kJ ' re 
gôzlc vurguncunun oluyor. • uea . arı 

1''ındıkl:ı hiçbir alakası olma· ı 
<lığı h:ılde, sırf kolaylıkla mııl 
ithal etmek için fındık ihracat
ı:! belgesi alan biızı kimselerin 
clc iştirakiyle kurulan 'f{irkiye 
.Fındık İhracatçılar Birliği bin 
lcri kolaylıkla cebe ko~mak i
çin pusu bekleyen bir mliessc
sedir. Vasi gözüken bu mües
sese nıeıısupları tam bir s;i 
rnürge siyaseti takip etmekte. 
dirler. Aslında vasiye ihtiyacı 
mıı. yoktur. Fındığın ekimin 
den alınız da Avnıpa piyasa. 
larına kadar sc,·kini pekala 
bilen blıler, 'fi.lrkiye Fır.dık 
ihracatçılar Birliğini de SC'\'k 
\-e idare edecek kadar varız. 

<nc,·ann ıo. unl'lıcla> 

ord~ niifuS İtibarile Cıl kesi( vfüıydJrrimizden biricJir. 53i7 
kıloınetre nıurabhaına 386,~i7 nüfus düştüğüne göre her 

kilometre mur:ıbbaı ar:ııide 72 kisi ya§ıyor. Villiyelin :ıraıisi 
dağlıktır. Me\'cut nüfus, ziraata miis:ıit toprakl:ır:ı taksim ttli
lirse, hakiki nüfus kcsafctiııln bundan çok f:ızla olduğu görüliir. 
\'iliiyctin ııltı ilçc~i. on bucağı, 512 köyü vardır. 

Arııziden l35,4G3 dekarı 1.iraate elvcrisli, 118,086 dck:ın or
manlık, 2i.ii6 dekar yayla, 206.335 clckar dağlık ve taşlıktır. 

Orduda ;\laal'İf İ'iled 

Orduda 188 Hkmektep \'ardır. Bul"ılardıın 14 ü şehirlerde. 
141 i öğretmenli olar:ık kiiylcrdcdir. 33 mektep eğitmenle 

idare ohınul·or. Şehirlerde 90, köylerde 220 öğretmen, yine 
köylerde 4i eğitmen \':ı:zife ı;öriiyor. Tahsil ~:ığında olan tale
benin sayısı schir \'e kas::ıb:ılardıı 4690, köylerde C5,189 dur. 
Bunlardan şehir \'C kas:ıb:ılarda 3i83, köylerde lli,351 çocuk 

(l>e\·amı 10 uncuda) 

ıı.-,ıul!un dcniıdcıı gurtıııusu 


