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Zirai istihsalimize 
ümitle bakıllyor 

Amerika'daki kanaat, Türkiye'nin Avrupa'daki 
100 milyon kişiyi besliyebileceği merkezinde 

Ziraat aletleri ieiıı Aınerika ile 
-> 

, 
ınüzakereler yapdıyor 

f J uocia!tıl l'r111 

1 Vaşington 26 - Ilirleşık A· 

1 

mcrıka resmi şahsiyetleri, kuv
vetli· komiınist düşmanı Ttirki· 
yenin, bu yıl, Batı A vrupanın 
So~ et blo1mndan satın aldığı 

Cumhurba5kanı Celil Bayar, Büyük lUillet Met'lisi Başkanı, Başbakan, IHllli Savunma Bakanı, 
milletrnkillerl, ıeneJ kurmay ikinci ba5kanı. deniz kun·ctıeri komutanı, birinci ordu komu· 
tan vekili, dün öğleden evvel Gölcükteki tesisleri gemnişlerdir. Cumhurbaşkanı ve beraberinde
kiler saat. ız de ·Demlı'.hisar• muhribi ile Gölcükten hareket elml5ler, saat 16 da ~hrimlıe 
dönmü5lerdir. Yukarıdaki resimde Cumhurbaskanı bir atölye şapka ı giyerken görülüyor. 

kadar hububat ihraç etmesini 
beklemektedirler. 

Bu yeni ikmal kaynağmın Do
ğu Avrupanın ayni alanda tut· 
tuğu yeri dolduracağı zannedil· 
mektedlı'. Birçok Amerikan res· 
mi şahsiycUsı·i Avrupalılarla 
hem fikir olarak bu yeni Doğu • 
Batı ticaretinin arttırılması ve 

Ordu terli listesi dün 
rarınlandı 

Y 111n1 kulla.d 
1 

gelişmesi Hizım geldiği fıkrini 
ileri sürmektedirler. Batı Awu· 
pada hububat salın alan başlıca 

A 
1 memleketler lngiltcre, Batı Al. r-_ 1 m:ınya \e halyadır. Polonya, 

~nef Mu""du"'r, Banka bir yıl irinde. Macaristan, Romanya, Doğu Al· 
~ manya ve Rus)ada da her za. 

ij,.te bı" r bu""yu·· mu·· c, mevduat 400 .. man ihracat fazlası addedilen hu 

Terfi eden koınutan ve subaylarıınızın 

adlarını bildiriyoruz 
~ ::ı Nehnı bir tepkili uçak ile Güney Batı Himıliyalar üzerinde uç- bubat stokları bulunmaktadır. 

. , b f d d. mu~tur. l'ukandaki resimde Nehru, l"tnl Delhi bua alanında Amerikan resmi şahsiyetleri· 
~yonu U mu_ştur, e 1 1 uçaktan inerken yağmurdan korunU)Or ____ <D_e_v_ım_ı s_·a_:_5_S_ü_:_4_d_e_) 

f • I İş Bankasının kıırnlu5unun 29 

IS h r • uncu ) ıldönümu rnllnasebeti~ le ı en ower ın 
1 

dün şchrımiz.de Banka mcnsuhini 
tarafından parlak hır kullama 

R 1 
merasimi ) apılmıştır. 

O U•• Saat lO da İş Bankası idare 
meclısi üyeleri Taksim abidesi· 

.AL \AZ\:'\: 

l °"'"'•t Emin Y AlMA'N 
~~\111 ııer11nlerime iki hu
~ .. a3 kadar zaman kaldı, 
~ 11r1" Amerikan siyasi par
~ ~k('e artan bir hızla iktl. 

nı ZJ.}aret etmıslcr, \C Banka U· 

mum müduru Mu~af!ak İşmen 
ibide)e bir çelenk ko~mu$tur. 
mutcakıbcn ıdarc he.} rtı başka. 
nı Dr. Te\'fılc Rü tu Arı . ibid• 
nın hatıra defterine §U .satırla· 

Iran, .petrol satışı için 
imkan arıyor 

"ıı.ı.. bıııa çupışıyor. Ku''"~t
~ 1, General Elsenhower'in sr kazanması yolundadır. 
~· bllitteflk ordulann b&$· 
S"; •ıu sıratıyle ortaya koy
Uııl 111~kıek \'asıflan, kendi &e• 

~tf '•deJesinin idaresinde de 
~ "~r ve gün geçtikçe başa
•~t htıllerini kun etlendiriyor. 
~ \ı._ na ratmen şimdiden 
~·r hiıkme nrmağa imkan 
~ 'İt .\ınerika anausasını bü
;:,....., basiretle h~urlayınlar, 
L~ tan Cumhurrel~lne çok 
~ ~llbtyetler \ermişler, dl
~ ~tan def ersiz, fakat a. 

rı yazmıştır. 

•AtaUirktin sa3 ın Celal Ba~a· 1 
rı memur ederek kurduğu 1ş Ban ı 
kası bu:ün 28 inci yıldöniımUııu 

Jlııı~ı·ilıııııııı 

ıe111aslaı•da 

ıııeıhıır bir ~tı•ol kralı 

bulı11111ıak İfitı İı•aıı'a gitti 

Sİ demaıoJi ustasının hal. 
tıııa.~ Yerele bu salihlyetlere 
.;: ~an ürkerek, Cumhur· 
"-~- inde tek dereceli rey
~ıtıar, çift dertteJI \'e 
Ilı.~ \lr seçim sistemi kur
~~ı~· Buna ait hususi)etle
aıı,.~ reı·eyanları bakarak 
~ t.b netit'esl hakkında ya-
~ la ltllnleri boJa çıkardılı 

~ • r &örülmüştür. 

(DC\-amı Sa: 5 Sü: lde) ------------------------
' 

~~il ıöze çarpan bir nokta 
ı.:_11t1 ~r ki o da ikl Amerikan 
~ .._ rtlsinln oynımısı bek
~~.:• ıhndlden bastanba~a 
~~ c.ı,!t· Tart'ın liderliği ıl
~ ~ bııriyet Partisinin dı. 
~~ Anıerlkan iç divalany. <.:umhurbaşkanı Celal Ra) ara dun ıece Moda Deniz Klııbünde buket ,·erilirken 
._, olması, iııfirateılıtı 

\~ it .\nıerikanın hariçteki s d...,.. A b • b 
~~~:İte~.::~ ı::·~::::; uu ı ra ıstan ayraını 
!;sk• lıblrllğl neticesinde, , 

~~
1

11 raaı bir Uzak Şark J t b•t tt• ~ "e.ı dalınası. ,.~ Milliyetçi yan IS es 1 e 1 •t ı. bıa elılemesı ıh ti mali de I P ı.: JI 

1 
~11orlalıd Prı,. ~ y k'I t 1 f 

ka~~:ıJ ~6m-;;i~;~1~~~~~:~~: ı-,.e-W• Or 8 e e OD 
! ~arından William Alton ıoneı;'in ı•rtihatı kur~ •uyor 

Iran BaŞbakanı Dr. Musaddıkla UI 
görüşmeler yapmak ~zere Tahra-! 
na gitmekte olduğunu oncedcn Tecrübe konuşmalarına başlandı. Londra 
İngiltcrcye haber 'ermiştir. Key 
fiyet bugün İngiltere Dışi~Jcri ' ve Berfin ile de konuşulabilecek 
Bakanlıgı sözcüsü tar:ıfından a· uweu.ı v .. ~.a.,~ ........ 
çıklanmıştır. . . . .. Ankara 26 - Şehirimiz tele·ıOrtadoğunun A\'rupa ve Amerl· 
_Bununla beraber Insıl_ız. sou:li· fon müdürlüğü Ncvyork, Lon· ka ile tavassut merkezi haline 

su,. Amerikan hük_llmetının Jo. dra \'e Bcrline telsiz telefon gelecektir. Bu mUnasebetle ı;e
nesı bu Iaallyetlerınde .. re men konuşm:ılarını temin etmek mak rekli tesislerin hazırlanması I· 

CDevamı Sa: 5 Su: ide) sadile lüzumlu bütün hazırlıkla· çin 15 milyon dolara ihtiyaç gb· 

Mıs1r kabinesinde 
Değişiklik 
Yapılacak 

~uoefatııl 1'r.,• 

Kahire 26 - Başbakan Ali J\la
hir kabine9inde yeniden bazı de
ğişiklikler yapacağını dün gece 
açıklamıştır. 

Ali Mahir, şimdiki halde Dış ve 
İçişleri Bakanlığı ile Harbiye Ba 

n tamamlamıstır. Nevyorkla rülmektedlr. Bu paranın 
tecrübe konuşmaları yapılmak- Marshall yardımından temin e· 
tadır. Tesislerin bir ay içinde iş dileceği ku\'Vetlc umulmaktadır. 
letıneğe açılacağı tahmin edil· Bize büyük döviz sağlıyat'ak O· 

mcktedir. Ank31'a • Ncvyork 8 • lan. haberleşme ~a~a sut merke· 
. . zlnın memleketımızde kurul· 

rası üç dakıkalık konu~ma tah· ma!ıı hususundaki teklıf bUtUn 
minen 15 dolar olacaktır. Ortaşark devletleı·i tarafından 
Diğer taraftan, Türkiye, bütün kabul edilmiştir. 

Susurlıikta heyecaıı 
uyandıran hadise 

kanlığını da ıra etmektedir. Tah- Polis, bir mütecavizi yakalamak ıçm 
minlere göre Ali Mahir bu vazl-
Celerden hiç olmazsa iki tanesine göz yaşı bombası kullandı 
yeni elemanlar tayin edet'ektir. Bıuıuı lh:Aaunn.tu.,. 

Baııbakan dün gece General . .. . . . .. . . 
Necip ile kısa .süren bir konuş- Bahkesır 26 - Dun gece Su· bu ıddıa ıle uzerını aramak Is· 
ma yapmıştır. Konuşmadan son. surluk ilı;esind.e halkı heyecana U~en şlkiyetçiyi d(ivmü.ştür. 
ra yaptıkları demeçlerde her ikl v~r~n bir hidıse olmuştur. Ge· Bılihare sanık Kemal, ~~dıseye 
de\·let adamı da .günlük mesele· dıklıden ayrılmış olan Kemal a· müdahale ederek kendısınl ka 

Yuksck tasdıkt.en geı;en orjlu 
terfi listesi dün basına Yeril· 
mlştir. Buna göre kara, deniı: 
ve hava birliklerinden mütead· 
dit subayımız blr Ust dereceye 
terfi etmiştir. Rfitbe ve sınıf 
sırasına göre tertiplenmiş olan 
ordu terfi listl!Sini bugün dör
düncü sayfamızda bulacaksınız. 

~acı adayları 
Beyıuttan Ciddeyr 
661ürü1üyor 

.1. uodal•d ,.,, •• 

B!'yrut, 26 - a?ıleklı:e Hava 
koprusi111 harekAtının ilk 24 51• 
ati zarfında bin hacı namzedi bu 
sün Bcyruttan Ciddeye uçakla 
nakledilml§lir. Hacca giderken, 
nakliyat müşkülleri yfizünden 
Bcyrutta takılıp kalan 9 bine 
yııkın hacı namzedini kurtarmak 
iı;;in llırleşlk Amerika hava kuv 
vctlcri tarafından bir cemile ol 
mak üzere tertıplenen bu ha\ a 
ta ıt sen ist memnunlukla kar· 
sılanmıştır. 
Hacı adaylarının 27 aguston 

kadar Ciddc) c ) etişmeleri şart 
tır. 

Lübnan hukiımeti, muntazam 
De\-amı Sa: 5 Sii: 5 de> 

-, 

Bugün 
Giresun 
• 

ııBvemizi 
Veriyoruz 
Giretun il6vemizi 

'l'~ er taraftan Roose\\·elt'ln 

~~~:··~et:!~e~·~:;•. ~~: Rasathane Mü_d_u-·r_ü_,_S_u_u_d_i _A_r_a_b_i_s-ta_n_d_a_g-örüldüğü iddia 
<De\·amı Sa· 5 Sü· 3 de) dında biri kasaba panayırında rakola götürmek istiyen polis 

-------·-- · birinin 22,50 liras.ını almış ve <Devamı Sa: 5 Sil: 7 de) ı ._ .... 

Bugün müvezziinizden 
isteyiniz 

~ ~~:ıe~:~i:a~ıı .~:! edilen hilôl bir yanlış görüştür, diyor 
ı. __ .. ,..1 ete de\'am etmesı 

~..,._.~1
1Yol'dıı. Bilindı!i üzere Kurban Bay.,-

~~ 'tı Cıınıhuriyet Partisinin ramı 31 ağustos pazar günudür. 
•,-:~•ft Ceçecek yerde, hür Halbuki Suudi Arabistan, Kur· 
!\j ' lalı l5bfrJ1iine ait muay. ban Bayramı tarihini, 30 ağustos 
ııı; ~ t'i idealleri olan Gene- olarak ilin etmiş bulunmakta· 
~ sower bıı mevkii almıı· dır. Aradaki farkın neden Heri 
\ ~Ate Arthur ılyuf bir geldiğini dün İstanbul Müftülü· 
~ '-~ tan vaııeçnılı, sene. ğünden \e rasathanesinde!). sor 
~'kı:'2 kiisur bin dolar tıı- d~k. İstanbul müftü ü Omer 
~ .. tnaaşına lli,·e olarak, Bılmen: .h 

~ •ltııe ~azı ve hesap maki· (Deumı S:ı: 5 su: 3 de) 
~ )ilt b~ı tarafından ıeklif e-
~ ~ 11 dolar senelik ma- M • b d 
~ft~~l kabul etmltlir. Dl- enç oyun a 
'~ " 11 

Demokrat Partinin 

~)~ 7:;~ -::::.1
' :~i:; Çeltikler tehlikede 

~ •ıtbı far nı1UetJerara11 hı- Salahiyetli bir menbadan öğ· 
~"'~ t~ roı~ ve ılikası ıö- rendiğimize göre, bu sene .Me· 
~~· bt llnoıs Valbil Stenn. ric boyunda ~apılan çeltik ziraa 
"11,"tlııı tıı ~okrat Parti nımre. ti oldukça geniştir. Trakya ve \l '-l'l• dlitadeleılnde, pek ta- hatta memleket çeltikçiliğlnın 

'•~r;ba ziyade 1ıe.ndi bil- mühim bi'r merkezı olan İpsala 
!bt • kalıyor ' e iç itleri da 50 • 50 .hın donümlOk bir 

l'lnu Sa: 5 Su: 6 da) (Deum: Sa: 5 Sü: C de> 

Anlcarada Meşrutiyet caddesi Yüksel apartımanında )'apılan 
baskında 'eroin içmekten sanık olarak yakalanan Nelin 

en'r adliyeye götüriilürk'n 

Hayal pahahhğı 
Durmadan 
Artıyor 

A ılarp J. a-
Ankara 26 - Ekonomi \ 'e 'l'i· 

caret Bakanlığı, 1952 yılı hazl. 
ran ayı itibarile memleketin fiat 
durumunu ve seçinme endeksi· 
ni teshil etmiştir. Buna göre 
toptan eşya fiat!f rı bir ay evve· 
line nazaran yuzde 3 nisbetinde 
artmıştır. Hububat yüzde 16,6; 
lthalftt maddeleri 19,7: hııy,·an-

<Deumı Sa: 5 Sü: 4 de) 

«Yalan» ekibi· 
Amasyada 
Amasya 26 CHu5usi) - Gaze Arjantin Cumhurbaşkanı albay Peron'un eşi Evı Peron"un öliımü münasebetiyle Ankaradakl 

temizin 1urt ilivelerini hazırlı·! Anjantfn elçillil. halyan katollk kilisesinde bilyiik bir dini l~Jn tertip etmı,ur. Bu iyine 
yan ekibi bugün şehrimize gel· şehrimizdeki bütün kordiplomatik iıtirik etmiştir. Dışişleri Bakanlığı adına umufni ütlp Ce
dı \'e Amasya ilin·esi içın genı. I nt Açıkalın, hükCımet adına da protokol umum mudiirü Tevfik Kiıım kmallll 
ölçııde malzeme temın ettı. hazır bulunmuılırdır 
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IGONON YAZISI 1 

Anarasanın tadili 
M<'ml keti. r YAZAN : ) tekmil hukuku-

Um nto :. ~~ Jfl ııstafa Emil Elö1'e yoruı:· demek. 
m d 1 1 muzu taleb edi-

mine luırıı o- tır ki .. ne verl-
lan t m )Ul· AVUSAT lire maalte ek-
ler umumi e- ·-----------iııiıııiiııiiiiiıiii __________ _... kUr kanaat olu-
kilde Tan ımatt n sonra ı • zat n idırei memlekete mUteal- nıcağ ndın i te Merli i M bu-
lUr. S 1 H debi tımız lik iktidar ve kabil yetme Ubl san kuvve-i mile e e oldu ıı 
da b m T ttan t ın- he de seyyiatın eabab ı bakıkl- nu bihakkın ve bllflıl i pata b r 
el M t kadar y inl paditahlırın meılyat-ı btyyıne i ced de i me etmek 
de ım e lebıl • ıah ıyelerinden liyade mevcut üzere bılıtt fak Kanun-u E a '· 
eek b r de (U. u uıu idarede aramak ciheti yi tldıle kır r ' rdl ve b r 
sul-11 [ t) ol r i m- daha muvafık• idi. (4). encUmf'n te il e ledi ... (9). 
Jend rılm r. • . .. D vl t b r E a fikır, bu devrede de dev bu encümenin 30 kadar ha ı ur 
phı ı mln ıd r. K nun ~ap- Jet bünye ın4e ve idarede ta- dı. Komı von b ~kanlı ını 5 inci 
mık onun ı a e i, le a etmek dıllt ıcra etmek oluyordu Me - ıubeden Kara 1 mebu u Sefık 
ef AH hU nd d r Bunun i- veret prensibi gene llıı pllndı- Bey ıetirildi. GümülcUne me
kiıi b r elde oldu ça hareklt-ı kı meselelerin batındı ıelmek- busu ı mail Bey 'e t tan bul 
hükOmet bir ,.a t lhtiyar-ı teydı. Osmanlı de'iletlnin bir mebusu Ahmet Ne imi Bey kl 
mutlaktan kurt lmaz t te Şu- ı llm de' leti bulunmaaJ sebe- tıpliklere, Antalya mebu u Ham 
rı i Umm t n l umu bundan biyle istıbdıdın •Şeriat i l\lu. dl Bey de komi on sözcUIUğü
ttrettUp ed r.• Cl). Yani iktl- hammedlye• ce kabul olunma- ne intihap edildiler. 
dar!Arın tek elde toplanma ı dığı, •l\lt> alıh-i Ummette isti- * 
au!lstimale seb bl et \ereceği earenln ıart ı izam olduğu• EencUmen tarafındın Kanun u 
için, b ha a ferdi hlirri t'tlf'r (5) hararetle ve samimiyetle 1- Eııa l'nın 3, 6, 7, 10, 12, 27, 
bakımından. ah J r lehine lerl aUrlllUyordu. Zira •Seriat i 28, 29, 30, 35, 38 38, 43, 44, 
mutlak pad ah oto ltr ine tak- İl!Amtyt>nln hükQmet-1 idare l ~3. 54. 76, 77, 80, 113, 118 inci 
yit! r ko m k k bt>d ,;ordu. devlet için tlvln bu~urduıtu e- maddr]('ri tAdıl edıldl. 119 un-

Bu t i ta ı 17 9 Fran- &aslardan b ri i de •Usul U Meı cu madde kıldırıldı, yerine Uç 
ıız lhtılAl nden sonra A'TUpa- \eret 'e Mt>frutiyet• (8) ti. 'eni madde 110, 120. 121 incı 
da Fran ' tanda haklan be- Bundan ba5ka orta)a çıkan maddeler kabul edıldi, :MecliJ
yannıme ımn 'ie bu beyanna- b r dı er fıkir tamamen muhı- lerın de ta vıbinden sonra mu
menın ü rine in5a edılen ye- faı:aUr bir vasfı bümesınde addet Anaya a 5 Şaban 13:!7, 
Di doktr nın O manlı fmpara- cem etmiı bulunuyordu. Bu fık- 8 Ağusto 13:?5, 21 Ağu to .. 1909 
torluğundı o mPmlek t kUltUril ri ta ıyanların inandıkları ve da yürtirluge gırdi. (10). 
nu alan çok mahdut bir aydınlar bağlı oldukları dUıtur ·Baba- Kanun-u E ıı l'nin ilk tldi
ıümre ince ben·m enme inden mızdan ıördüğUmüz Jiblo idi. 11 bb)ledir. Fakat FOnradan da 
ve müat'eb de kar ı hilrriyetın Nıtekim bunların fikrince mtv Anayasa bir tıkım tAdillf'r ıor
ancak bu ı tem saye inde ko- cut fenalıtın ISnUnll almak ahll muştur. Bu tidlller içeri inde 
runabıleceğl fıkrinden mıilhem ken, cemlyeten, 'lcdanen ha- 1911 de olanı çok mlihimdlr. 
bulunuyordu. yırhahan-l milletten madut bir ıv. 

Tanı:imattan sonra Ali Süıvt, padisahın mı1cam-ı idareye ge- Ana)·salar devletlerin e~as ) a 
Namık Kemal, Z!la Pa a bu çip sahlb-i iktıdın vUkellnın pıaını teşkil eder. Bınae. 
fikirleri i lcdılcr " müdafaa deıaletiyle devleti idare-! ıa- naleyh Ana) a ayı de •i tirmıok 
ettiler. 1876 An "a a ı da bu bıkasında muhafaza etmesiyle 

J devletin e~as yapı ında dc ı ik 
dıişUnu ın na rl sahadan pra- mümkilndiır.• (?). lik yapmak demek olaca ı iı;ın, 
tıı•e int al eden mi alınden Fakat tAdıl fıkrl ikinci mü-

o; bunun sık sık ) apılmısı mev-
backa bir ey de ildır. Mithat talbya galip gelmlıUr. cut istıkrarı ortadan kaldırır. 
Pa aya re •l\Iernlekt>tln şu III. Buunla beraber de\letl de'a :ı 
yüzdtn dıiç r oldu u i mihl 1-i İkinci Meırutiyette. yapılan tA- bır makineye benzeten tc bilıe 
killliden tahli i 1 in lazım olan dillerden sonra Kanun-u E· uyarık zaman ıaman :ı ınan 'iC 
çare 1 e u ul il i!J:ırenin klilll- sası bir Anayasa olabilme vas• yıpranan parça! rı, di er umu
yen tebd li• C!) oluyordu. B • fını kaz.anmı5tır. ÇUnkU Birin- mi ahtngi bozmamak şarti)le 
ka bir ifade)le bu, de\lPtte ci Anayasa, adına Kanun-u E- değittirmenin de bıttabi fay
CA dan Z )e kadu de i kiklık sa ı denme ine rıtmen, bir hO- dası lnkAr edılemez. 
yapmak) tan ibar ttir. Mıthat kUmdar ıartnamesi idi. Haki- Bılhasaa Anaya alarda tAdıl 
Paıa Anı~a a ı inhıtata giden ki mlnada bir Anayasanın vU- hu usunda çok dikkatli ve lhti
bir imparatorlukta hır taklidi cude getirilmesi için • ..• Ev- mamh davranmak lcabt'der. Bu 
ifade et e dahi radıkal bir ısla- velemlrde lntıhab-ı umumi ile ıebeble de herhangi bir ıa
hatın netice i olmu tur. Fakat bir Meclis-! Müeue11n teıkll manda, tftdıl zaruri olacaksa, 
iki sene için. Sonra memleket eylemek ve kanun-u mezkQru hemen acele olarak tAdile glt-
33 senelık karanlık iıtıbdad ce- bu meclise tanzim ettirmek ve- memek, me'it'ut §artları iyice 
henneminde inim mim inlemiş- yahut da yapılın kanun ilk iç- etüd etmek, t dıli do uran lh-
tir. tıma eden Mecllı-l Jılebuunın tıyaç ve zaruretleri dakık bır 

n. rey ve taldikını arzetJllek tl- ııurette te bite ga~ret etmek 

10 temmuz 1324 Amme Hukuku rıklerlnden biri ihtiyar olun- icabeder. Hattı bunun itin u. 
muz bakımından mıihim bır mü lcıbedeıdl• (8). Fakat zunca ıüfecek bir ön çalı ma-

tarih olmuıtur. Zira bu tarihle • ... tık lıleclil-1 Me nnmı J r devreat ıeeirllmelidlr. ı te 
memleketimi de 1\leclı -i Mebu maattee Uf bu vazife llyefl bizim ilk Anayısatırımız bu 
ıan yen den ~ .. ,.. :ıa.. ya ifa etmedi U)a edeme- nevi çalı malara tam m na ly 
nun-u Esa i ıiıffie e ıade edıl- dl.o (8). le mevııı olamadı ından hA ıl 
miştir. (3). Ancak ?tft> ruti)e- Halbuki verilen 1t1ler hukU· (Devamı Sa: 5 Sil: 1 la> 
tin ilAnından sonra tekrar yıi- kumuz. aaırlardınberi ıaıb o-------------
rUrlO e ııren e ki Kanun u E- lunmuı hukuk-u meıruumuz· ı 
ıaal'nln mevcut tartlara uyma. (8) idi. Hakkın asıl ıahiblne f 
dığı, blnaenalevh değı tlrılmek rudlu ek ık iı bır şekilde in
nyı tldıl edilmek gerekti i ha tikal edebilmek için tldılln ia
kikıtl ya,·aı yava9 herkesin de kt-yflvetıne uygun hır au
müfekkire inde yer etmi) e baıla rette tashıhi zaruri oluyordu. 
mıttı. Ylnl ıortıdı mevcut- o- ·Zira tldıl, a lın ademi klfaye
lan fenalık, idarenin en yüksek ti iddiasını ifade eder. • HUkO
tabakalannda icra} ı hükmeden metin 'ierditi kafi delildir. Biı: 

ACI BiR KAY 1 P 

. 
~ECMl$TE 

BUGÜN 
Afyonkara• 
hlsar'ın 
kurtuluşu 

31 yıl enet bugUn, 27 a-
tuıtoı 1922 de Afyonka· 

rıhlsar dilıman istlllsından 
lrurtalmnıtu. 26 atustosta 
b19lıyan büyük Türk taarru
ıu aUratle inklıaf ediyor n 
dOıman çember itine alını· 
yordu. Bu taarruzun llk 
mUJdelerlnden biri Afyonun 
Jı:urtulma11 idi. 

Afyonkarahlsar yanmıı, 
yakılmıs, fakat kahraman 
ve fedaklr Afyonlular isti· 
llya boyun elmemı,ıerdl. 
Afyonluların kurtuluı bıy
ramlarıaı lauareUe &ebrlk 
ederi&. ,. 

Mayıs ayında kaç 
lira ile geçindik 

• 
İstanbul Ticaret Oda ı, 1938 sental eıuına ıore hazırla-

dığı hayat pahalılıgı ındeksle rınden mayıı 1) ını ait olanını 
da nearetmiş bulunmaktadır. 

Burada \'er len istaU tıkl malUmata gore. 1938 yılına nis-
betle, lll52 ma,·ı ında ha} at ... ., 417 ni betınde artmış bulun-
maktadır. lndek ın gıda m1ddelerıne tah ıs olunan bırıncl 
m dd<' ınde, mayıs ayındaki ııda maddeleri fıatları §Ö)le ı:os· 
terılmı fır. 

Ekmek 33. içme ıu)·u 60 et 317, balık 90, taze sebze 51' 
p tate~ 47,5, kuru fasulya 81,5, nohut 74 5 so an 60, sadeyal 
604, ze) tınyafı 244. şeker 157, pırlnç 13~ 5, tnakarna 73, pey. 
nir 215, ze.> tin 123 !'i, yumurta 7,5, süt 60, yoğurt 82 5, kah\e 
812,5. mena 69 kuruş. ' 

Halbukı, avni gıda maddelerinın ma}ıs a,>ı içindeki piyasa 
flatlarının föyle olması !Alım ıelırdl: : 

Ekmek 33, içecek su 100, et 320, balık 150, taze sebze 65, 
patates 25, kuru fasuba 100, nohut 9,,, &otan 25, sadeyağ 
700, zeytin) •it• 250, ıeker 157, pirine 150, makarna 75, peynir 
2"5, zeytın 180, yumurta 8, süt 80, yoğurt 100, kah\'e 1000 \e 
meyva 80 kuru . 

Ylne indeksin dijer fasılla ında da k8mür0n 17 de~il 20, 
odunun (çeki olarak) 14 5 lira ddıl 18 lıra, sabunun 165 ku
ruş dıo il 2 lira olarak gö·terllme i ..-e yol ma rafı olarak kay
dedılen 9 lıranın a gart 20 lira olması lAzım gelmektedir. 

Bu vazivete .ı;ôre, mayıs ayı ıı;lnde, me bur 5 kışlllk indt>ks 
aııe~i 474 lira 99 kuruş de~il. 514 lıra 35 kuruşla geçınmı~tır. 

Tıcaret odacının indek~indeki fıatların pt) a a ile pek uy
gun olduğunu gören bazı kım.eler, indeksle me "111 olanların 
e\lerlne toptan erzak aldıkları !çın mı bu yanh51ıJa duştükle
rlnl, biraz alaylı olarak, sormaktadırlar. 

Öğret menle~· 
İçin yeni 
Kurslar açıhyor 

I Bursa' dıki kazada 
Bir kişi _ öldü 

' Milli El?ıtim MUdlirlüğil, ey-
IOI a} ı içinde ilk 'e ortamektep 
muallimlerinin me leki sahada· 
ki b l<'ılerınl arttırmak için ıe 
niş b r çalışma programı ha· 
zırl maktadır. 

tık mektep muallimleri için, 
ılk okuma \ e ) azma, hayat bıl· 
"İ i. arıtmetık, resim - is, yazı 
dersi. faal metorl, kooperatifçl
lık, fılm \8 projeksı)on, yavru
kurt te kılalı kurs \e seminer
leri açılacaktır. Bu kurs 'e se
minerl<'t e iştirak etmek tama
men ı;erbesttir. Semlnerlerıtı 
bir kı mı 8. \e bir kısmı da 15 
e) lıilde baslanıış olacaktır. 

Oı ta mektep muallimleri için 
de bılha a, •lerbıye\·i rehber
lık• me\ uu etrafında şümullü 
b r faalı) et pro •ramı hazırlan· 
m kladır. Tcrbıy e\ i rehberlik 1-
~ın muhtel f c hetlerden ince 

lifim 1 \e lüzumlu teblı lerln 
b ırlanma ı ıçın komılt'ler teş 
kil edılmekte 'e bu komiteler
de çalışat'ak muallimler tesblt 
edılmektedır. Bu komıteler ta
r fınd:ın hazırlanacak raporlar 
mUnaka a mevzuu olarak ele a
lınacaktır. 

Biıtun bu çalışmalara Üniver 
sıte \e E ılim Enstitüsü de da
\ et edilmiştir. 

ÜNiVERSiTEDE YABANCI 
D1L İMTİHANLARINA 
BAŞLANIYOR 

t tanbul Ünh·ersltesl yabancı 
dil muafı)et imtihanlarını ey
IUlıin Uçünctl haftasında baılana 
<.'aktır. Bu imtıhanlara ıırecek 
ö,trencılerın eylQIUn ilk haftası 
içhıde imtıhan harcını yatırarak 
adlarını fakültelerine kaydettir 
mcleri erektir. 

11 k~i de yaralınd· 
Bur11, 28 - Şehrimizde bu

gün yine bir otomobil kazası ol
muıtur. Şoför ismet Mestan ıda
resınde İnegöl 87 plAka sayılı 
otoblls !neıöl • Bursa l olu Uze
rınde Kalbet mevkllndeki köp ü. 
den geçerken rotu kırıldığından 
devrılmıı \ e yolculardan bir kı&i 
ölmüş on bir kıfi de hafıf suret
te yaralanmıştır. 

\ aralılar memleket hastanesi
ne kaldırılmıştır. İki .> aralının 
durumu şüphelidir. 

Otobüsten düıtü ve lldü 
Evvelki cece saat 22 de, Sir

keci - Levent arasında 1 lıxen 
679 p!Akalı belediye otobüsü, 
koprU üzerindeki durak l erin 
den yolcu aldığı ırada, otobü e 
binmek 1 tıs en Sel Oud.) a is· 
minde bır kadın ayılı kayarak 
yere dU mil tur. 

Ay.ı~p a Parkp '.ı apartı-
manı 8 numar lı daırede oturan 
o, adya, yır ası ıtır oldufu için 
Be.) oğlu hastane lne kaldırılmış 
sa da geç vakıt olmU tür. 

Hldlse hakkındı tahkikata 
ba~lanmı;tır. 

Korkudan çocuk 

düıürmüı 
Feriköyde dördüncü Yalvaç 

sokıtındıld ıecekondulardan 
birinde oturan Emın Elmacı is
mindeki bir phıı, ayni semtte 
ikinci Yalvaç, aokllk 27 numa
rada oturan Meı'ıtOrt Yallı a
dındı bir kadını ıözlt korkut
m111tur. 

Gebe olan Me,kOrı, korkunun 
te iriyle 1 aylık çocutunu dU
eilrdUIUnden Emin yıkalanarak 
tahkikata baılınmııtır. 

• 

• 

1 
HAVAc:::l 

VA% 1 Y •T!.:.1f3 
Bir eroin saflctsı 
Mahkum oldu 
Eroin Ye esrar satmaktan bir 

çok sabıkası olan, Unkapanı Ha
cıkadın mahallesi Salpane &O· 
kak 26 numarada oturan Arap 
Zeki namiyle maruf Zeki Özak-

ı etitlkriy l\lcteorolojl JltH· 
) onunun tahminlerine ıöre 
bugun ~ehrlmlı ve charJn· 
da havı 11bahleyln umumi· 
) etle aı bulutlu, ıonraları a· 
çık geçerek; rıızgArlar batı 
f tık.amelinden hafıf olarak 
e ecclı.; ha\ a sıcaklığında 
muhlm hır drliılklik olmı· 
) acaktır. 

! tafın, son dt>fa e\•lne vapılan bu 
kında küllıyetll miktarda ero .. 1 

1 
ele 1:eçırilmittlr. 

Un kapını ''e Atıtllrk Buharı 
eh arındı, eroin satıcılıtını in-Dün ıehrimi.&de httu a

çık ıeçmla; günün suhuneti 
gölgede aumt 31, asgari 22, 
güneşte 1 e 51.3 santigrat o
larak ka) dedilml5tlr. 

KUCUK HABERLER 
RIR OTOl\IOBİL 
ı:·ANDI 

Goztepeden Kadıkö Une git· 
mekle oJ.rn 5605 plAkalı taksi, 
karb ıratorunUn ateş almuı yü 
zilndcn :> anmt) a ba lamı~tır. 

Hadi e ) erine gelen itfai) e, 
angını otomobıl kı men )andık 

tan son a ondi.lrebılml§tır. 

BİR ÇOB!\N 
BOGtLDU 

Be) krız Kô fez caddesinde 
Ethem Ozar 1 na alt deponun 
önunde bir takım elbıse bulun 
muş \e )8ptlan lahkıkatta bU'l 
lıırın Bakırkö de Yeni Po ta kö 
) Und.e çobanlık yapan Şabaıı 
Yük elın oldu u anla ılmıktır. 

Yüzme bllmcdığı halde deni
ze girerek boğulduğu zannedı 
len Şabanın ce edl aranmakta 
u tahkikata devam edilmekte 
dır. 

MEK \NİK 
KONGRESi ÇALIŞllALARI 

Sek ınci l\lılletlerarası teorik 
\e tatbıkı m kanık konıresi dlln 
muhtelıf bran larda çalıımılın 
na devam etm tir. Konıreye 49 
tebliğ verilm tır. Kongreye it
tırak eden mi afir delegeler dlln 
Haliçte bır g(' lntl ) apmışlardır 
Gt>ce de Tak m Belediye gazino 
unda bir ) emek 'erılmi5tır. 

TRES SEFERLERİ 
AKSADI 

E\ \'elki gun bir kaza sebebi· 
le lnkıtaa u rayın tren seferle· 
ri h<'nilz dUzelememl&Ur. Anka
ra ek pre ı dün 45 dakika, Sam· 
un ekpre i 1 e beş saat rotarla 

gclnu tir. 

H\ TANEYE ESRAR 
SOKMAK İSTEDi 

lif hmet Halıt Onural isminde 
b 1, n ı ırkoy akıl hastanesine 
e rar okmak 1 terken yakalan
mış " te'ikıf edılmişllr. 

--TAK Vll1-""' 
27 AGl'STOS 19SZ 
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AYB-GON 31-HIZlR lH 
RUMİ 1361 - AC'.iUSTOS l i 
Rtcaı 13'11 - ZlLBİCCE • 
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hisar .ıtına alan Zeki, 5 inci 11 
llye ceza mıhkemes!nde yıp: 
lan duruşmıısı sonunda bir ae 
ne hapis, iki sene ınrcUn ve 
600 lira pıra cezasını ır.ahktlm • 
edilmiştir. 

Mahkfımlyetlnl bitiren Ara]) 
Zekı, sUrgün cezaı;ını çekmt'k U 
zere, dUn, Sivası:ı Sırkıila ıl
çesıne aevkedilm1 ı•ır. 

AtatOrk'Un heykeli için 

yardım belclenlyor 
M. T. T. B. nlıı teıebbllııle '0-

nı,·eroıte bahçesıne dıkılecek o
lan Atatilrk heylı:elınin hazırlık
ları suratle ilerlemektedir. 
Memleketın ileri ıelen blltlln 

heykeltra larının ııtlrak eltili 
proje müaibakaaının müddeti 15 
eylQlde ıonı erecek ve Eylfıliln 
sonlarına dotru inıaata bıılanı. 
caktır. 

200 bin lirayı çıkacalı tahmin 
edilen heykel içın &imdıden 130 
bın lıra temın edilmiş bulunmak 
tadır. Girişılen teıebbilsUn e· 
hemml}etini ldrak eden vatan
daş ve teıekltüllerın bugünlerde 
) eni yardımları beklenmektedir. 

BU iş PARA İŞİ 
DEGİLDIR 

Oen tıı ad8"m ~ ec:>rdu 
d~ık gezmmln 11rn 11edlr ? l!lu 
tıır zenfinlık muelea1'1Jr, degtı. 
mı ? • Kal l)'f'n hayır dl)'9...eevap 
\!'rdım cMUhlm olan huıuı. te
ff'rruat.a kartı röaterllen thtımam
dır. -Me8'11, çamqırlarınızın eu 
earı lt!kelerden tamamen uade ol
maııı öylf'aıne farkeder ki 1 Son ça
mqır ıuyuna ufak bir parça Col
man ökULbl.f Çhltı ill\e ediniz 
Çok ucuzdur, emindir vı kar ıtbl 
tıeyu yapar 

" 

fit aksam lokantada yemek
lerin Uzerine aWıp da açlığını 
bir sn ewel gıdermek için duy. 
duğu arzuyu gUç yendi. Gerek 
terbiyesi, gerek e halın! belit 
etmemek istt'l işi bo~le yapma
sına mini oldu. Fakat Kurt, 
Ray'ın ne vazi~ette oldutunu 
aeımiıti. Bu, yüzünden bellıy
dl. 

Kurt'un Ray'ı zlyartte ge
lirken her halde bir maksadı 
vardı. Zaten tA e kldenberl 
ıene kadına karsı olan zaafı 
ıeememl§ti. Hep onu düıiln
mlftll. 

YAZAN~ FANN., NU~ST ÇEVİREN~ 1lEZZAN A.ı. ~ALMAN 

Tekirdal Jandarma J!tumandanı merhum Ali Beyin otlu, 
General Hafıı :lsmall Hakkı Beyin atabeyiai, TulbaY Zeki 
lqun •e Deni& Yüıbaıısı Ahmet BubaralıoiJunun byınpe
dert piyade binbaı ı merhum Muhittin, l<emalettin, Oımın 
~ ve Belkıs Canbakan'm ve eahıbı emllkten Babı
~ ye Satanbul Bel diye i mutakiplerinden Nureddin Can
lltkan, J'atma ,Ali, Makbule'"'" babası " topeu ylllbaıııı• 
lllent " EmlniSnU Ka~ makamhtuıda memur Fikret ve Ko
_. ,arevu llltetmen İlhan Erıun'un, Dealı Harb Okulu 
doldttlarıadan Enlı ~ e Aske rl Eczacı Re,Un Canbakan'ın 
b8'8 .. blları •e Erenköy lstuyon Şefi En.er Cellkalınm 
4edllil; 

•PJllCL'nlaBA• 
Dr. Prof. RACi ILU'IZ MDDT Ntıal CANllASAN 

•.&1952 ıuno ıaat 18 30 da ve doksan ıeklı )'lllllda Bakk1D 
nlbnetine ~avu muttur. 

Cenueti 27 8 1952 earpm ba ,Unu uat 12 .de Cenahpaıa 
Hastahane nden kıldırılarak Botaıiçi Sarıyer Caınilnde lkin 
dl namaıını müteakıp Sarıyer aıle kabrlıtanındaJd makberi 
mahausuna defnolunacaktır. 

Bütün seveni rlne ba allıAı dileriz. l\le~l1 rahmet tY
leabı. Anıın ..• 

• 

Kadın deyince hayalinde Ray 
Schmldt ca)llanırdı. Ondan baı
ka birlaiyle yapmak hatırından 
bile ıermndl. İçindeki Umlt 
her 9e1' raJmen sonmemlı. sa
dece bir mUddet itin haflfü•. 
mi ti. Şimdı yeniden bu Umit 
canlanmıta başlı ordu. 

Raf bu tarzda hareket edi 1 
nln Kurt un fellketlne sebep 
olabllece ini bilme le beraber 
yine de onun ümidıni kırıımı 
yordu. Bır hafta akıamlı sa 
bablı mUkemmel yemek yemek. 
bir arkadaıla konutabllmek fır 
atını elden kaçırma a ıönlll 
razı delildi. Nitekim korktu 
na ele utradı Kurt'un ümidi 
yine canlandı Bir akpm tokan 
tatarın hirınde yemek yedlktıon 
sonra Ray'a ıu sll lt'rı ııö ledı. 

- Ray, vaktiyle 1 den bu 
kadar kolayca vaz e(titime ha. 

tA ettim. Eğer biraz daha fazla 
ısrar etmış ol aydım ıönlUnilztl 
ederdım. Kadınların hepsi böy
ledir. Bır esi k"olayca kabul 
etmekten ho&lanmazlar, nazlı
nırlar. 

Ray'ın giydiği kordelAlı elbl 
se kendı ıne pek yakıııyordu 
Bunu da bıllyordu. Kurt'un bu 
sözlerine hemen cevap verme 
dl. Onun her ne kadar fazlı in 
ce ve anla~ ı lı bir erkek olma 
dıltını bılmekle beraber bulun 
du u mu kül vııılsetl anlamış 
olmasından şüphe ediyordu. 

BUtün bir hafta kendi.sini ye. 
meğe da\ et etmesi sadece be 
raber bulunmak arzuııundın 1 
leri gelmlvordu. Belki de Ray'ın 
güç bir durumda olduğunu sez 
mi tl. Fakat Kurt o lt\dar udr 
" tabii bir insandı ki böyle biı 
eey dU Unemezdl. Her haldt> 
Ray'a olan hayranlığı ve zaafı 
blkl idi. Zerre kadar azalma-

49 
mı~tı. Kurt, gôzlyle ıfirmediği 
ıeyleri dü~Unecek bir insan de
lildi. Karsısında gördüğil 'kadın 
eski beJendlll kadındı DeJI$· 
memiıtı. Yalnız biraz daha ol
gunlıımıttı. Yine ona her hu 
suıta mükemmel arkada !ık e
dlyDrdu Vılı:tlyle hesap defter
lerini tetkik edip yardım eden 
Ray, timdi de Kurt'un Nev 
) ork'da ahı verlı etmeılne. kar 
deılerlne hediye seçmesine yar 
dım ediyordu Yine e ld i lhl 
kendi ini ve vaktini dSmertçe
slne ırkadatlarına huredebill
) ordu. 

Ray, Nevyorlr ıtbl büyUk bir 
şehirde yapması yQzllnden ıi
yinmek buauıuııda biraz daha 
tarif olmuıtu. Zaten her ıiydl 
~ınl kendlılne yakıstırırdı. Es 
ki Ray ile bu,Un Kurt'un }Jar• 
sısında ıllrdUIU Ray arasında 
ufak bir fark urdı Her bakım
dan biru daha ol~ndu. Bu 

• 

halde Kurt'un arzusunu ve hay. 
ranlı ını bir kat daha arttırı
yordu. 

Kutt, gözl~le ıısrmedill ıey 
lerl merak etmeı:dı Bunun icin 
ı'tı 'ın hayatının iç üzünU ıor
ma ı ve araştırmalı lüzum 
ıörmedı. 

R y bir tt'rzlhanede çal ttı
lını ve tatil yaptı nı söylem ı 
ti. Oturdu u apartıman ve ıUr 
dU ü h ~at, bu tanda cıh an 
herhan 1 hır in anın oturıblle 
ce 1 bir yer, ıüreblleCf!tl bir 
hayattı Birçok kimseler ıenc 
ve güzel bir. kadının bir evde 
yalnız ba ına yaıamasını tenkıd 
t'debllırdi. Fakat Kurt, Rny'ın 
ne kadar bııını buyı'Uk bir in-
an olduğunu blldiJI l.;ln buna 

ş madı. 

Uzun müddet Ray'ı &örmedi 
ti için te lrınden biraz olsun 
kurtulmuştu Fakat bu bir haf 
talık temas. yıne eski hislerini 

harekete ıetırdl. 
Ray, bunun derhal farkına 

vardı. Kurt'a her teYi anlatma
nın ıırası ıeldığinl hls&ettı Ye 
nlden yıpayalnıı kalması, es
ki hayatına dönm('~ı IAzımıh 
Fakat parasızdı. Yine aç kıl
mak tebllkesine maruutu 

Kurt'a bu halinden bahsede
mezdi. Bir yalan uydurma ı. ı e 
bir şekıl verme 1 it'ahedl\lordu. 
Bunu yapmak .da çok arına gl-
di"ordu. Kurt'un gün geçtıkçe 
lcrndisine daha çok alıştığını ve 
bağlandığını gördıikce Rav ne 
yanacağını bilemiyordu. Niha
yet ıu tarzda bır yalın uydur. 
mata karar verdi. Lokantada 
oldukları bir ıırada birdenbire 
alnını tutarak dü ilnmde dal
dı Sanki yapacatı bir şeyi u
nutmuş da o anda hatırlamıı 
gibi bir hali vardı Kurt'un bu 
nu sezip de ıu sözleri söyleme
si vazıyeti kolaylaştırdı· 

Çok çetin, fakat 
Pek zaruri 
Amerikada Cumb.....,...ı 

partinin curnhurb~ 
nı nımıedl Elsenho•e~ 
dili siya t bir de aJil" 
Kremlin bo) unduruJll ~ 
na ılrml& milletleri ,,,. 
derell diyor ki: .Eılr,,,,,. 
letler bir gün kurtul ' 
tır• ve ıonra da ııedefl .... 
leme e lilıurn ıirme•e;.., 
u tdlyor: .sov etler 

-•llmll"'lll 
Jıudutlar nın içine ~ .. .., 
cin kadar mücadele __. 
tiz•. 

_.u .aıterl ııttikc:..e..,..-• 
ıan Amerika cu 
kanlılı aeclmlertıı•• ,. 
aatlımak için a6Jl 
ıeyler tellkkl ed nler 
Iunıblllr ve belki .. 
ıöıter her ıeyden eTfel 
malt11tla aarfedllıniltlt• 

Bununla beraber, 
muhakkaktır lı:t, S 
kendi hudutları içine ..... 
meden dün) a irin ra.,.. 
huzur mümkün delil~
ltlbarla lkind dlinr ..... a_ ... 
binde Avrupa cep 
muzaffer Baıkomutdl 
El enhower, caınhurb 
aeçlldlll takdirde 
bir propııandı ıflrl 
lebllecek bu ıoı1erl 
leıtlrmek için mt1mkU 
nı yapmaktan ıerl d'_.,._,, .. ~-
caktır. 

Elsenhower, btrtnd 
ya hubl ıonundı A 
tarafından 1 lenm19 o~lı 
taları telafi için atır 1-
mes'ullyet yüklenınlt 
lardan biridir. Ge~ 
de, birinci dlinya barb 
ı;onra Amerikanın A.,........,,,. 
galiplerle mailüplart 
ıa bırakıvermeıl, lkl•el 
) a harbinin haıır 

netlte ini doğurmuştof• 
Amerıka !ilmdl de 

dun) a harbi sonunda 
kt"ndlıl tarafından 1 
hataları telifıye ul 
durumundadır. Bu Jıı 
başlıra ı da SonetJer 
linin tamamlle yala• 
hüsnü nl}etıne lnannıa111 bu vihden birçok nıd 
rln So\) et bo) undurUl'I 
tını girmesine mUsıı4' 
mealdlr. Bunda, Roote 
nballl olduğu artık ~ 
anla ılmaktadır. 

El enho\\er 
kendi hudutları içine 
linrh e kadar mitradel• 
ceiınl• sö)ledı ine ıı 
dıllcıdelenln hı} 11 oı:P 
tağı muhakkaktır. Ziri 
yetler Blrlllf bugli• • 
lannın çok dııına fi 
bulunmaktadır: Le 
Lltvınya, E tonya, D•,. 
manya. Polonya, C• 
vakya, Romanya, Bili 
tan, Arnnuduk, Jtll 
tan n hattA Avustu..,.. 
tUn bunların yanında 
Sovyetler Blrlllinln 
aıta hakim oldu&u vır• 
dlll zaman lı:arıııkl 
kartablldlJI Çin, Bini_, 
Kore, tran gibi tıJkeJ.,. 
vardır. 

8oyYetler Blrlllln.l, ... 
dar muazzam bir 
ıerek barıı ve ıerek 
yol13 le, kendi hududafl: 
ne çekilmele mecbur 
rok çetin bir lıdlr. f' 
aenho\\er tımamile 
dır: Ne kadar çetl• 
olıua bu iı başarıl ... 
düny,nın rahat ve 
) üıu ıormeslne ımk69 
tur. Sadun O. Si' 

ON KELt1'1E~ 
Val ve et flıtıarı 

liyormu$ •.• 
Bari lnatla~ıp yarıl 

I• kalkıımasalar! .. 
TA 

- Ne oldunuz Ray? Jlt 
mi unuttunuz yoksa? 

- Evet Bugün terıi 
ıldlp paramı alal'aktını. 

da pazar. şimdi ne yapl 
diye dil ılnU~orum. 

- Hiç dli ünmıo inlı 
Ben burada de•ıl mi) un? 

Bu ıözleri soylerken ı< 
lihi ct>blne götilrdU. 

- Sizden borç para al 
çok sıkılıyorum Kurt Fail• 
nu yapml a met'buruıtı 
yarın kira bedelimi öd 
mecburum Salı gUnU dl 
olıın bor"umu '\"er rlm. 

Kurt. R:ı:t a ~ardım ed• 
il için c:ok memnundu 
ve sarı dl lt'rınl g6 terere 
IUm edl. Derhal cUzdanıJI 
kardı ve Ray'ın önüne bil' 
para koydu. 

- Bu karlıırı çok. gurf. 
lradırını ihtlvacım yok. 

- Ne olur Ray. AlınJI. 
ki hı,kı Şl"' ı re de ıaıı111 
Hafta sonudur. Ellniıd• 
bulunsun. 

- Peki. O halde tlll 
alayım, Kurt. 

- Yüz abnız, ne otur1 
cunuzu ödemeden kıçars 
ye korkum yok. Benimle 
bt'r kaçmanızı ne kadat 
dım blht>nlı 

Ray. yınm t>r dotarll• 
banknot ald üst tarafıfl1 
ye dotru itti. 

(Devamı 
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1 Akşehirde büyük 1 ı--------~-"P-1 

Yunanistan da 
Yeni bütce 

..:. 

Yazan: E. T 
Du. · NYırA / Koje ve Çe ·u e ir 
~ . ~ ka ııplaı•uıda hadise 

u~ bir hastalıktan sonra ta. 
ta bak l?ıhlc i~ ile r.n Yunan * Koredrkl kamplarda ) eni. 
br<la anı Pin tiras A\nıpa kap· den kan,ıklıklar ,ıkmıı· 

Esirler tekrar isyan ettiler. 28 
esir yaralandı 

.ı. ~:'hdakı tcıla\ isini bilfrrrek tır. A11ociatul p,,,. 
~ 

0 
a donınus \e 1 b ıe mcş· * t ısır kabinr inde drğlşik- Sroul, 26 - fion 5 gun zarfınıla Koje \e Çeju adalarında 

'ı lıı~a a ha•lamıştır. Yunan ilk 3 npılması rnuhtemrl- komunıst harp esirlrnnin mevkuf tutuldukları kamplarda 3 ha-
'~eııı' batlıra iki partiden mil. dlr. rekct olmu~ 'e 8 inci Amrrıkan ordu \ı komutanlı ından bugun 
,lrtiı~ 1 r: \'rnlzelo • r tftstlrns * lran petrol satmak için ıaçıklıındı~ına gore ~u hftdi elC'r hastırılırkC'n 38 komilnıst harp 
q t~' on rçimıle bu iki par- 'eni teıebbil tere giriı- PSiri, Birle~miı; Mıllctlcr nobctçllcri tarnfından haCıfçe yaralan-
' ~ t 11 

ha lanna bir df.'rf"rrde mlstlr. mışlnrdır 11 Ağusto ta Kojedckı bir kampta rerc}an eden hA-
~İbtk~ trmln r.drmf'mlştlr. dısedc nobrtçilrr, komlinıst harp esirlerinin ıo tenlerini dal)ıt-
• P Merli tc rn kun rtll mak için ~oz ~ aı;artıcı gaz bombaları kullanmış, kıızJlar buna bir 
ı ~A:s ııaru ldlr .... azla nrnhR· Yunanı·sıan ta§ yağmuru ile muknbele cdınce nöbetçiler saçma dolu av tilfek-lutfet olan \f" rrefll bir mu· , j 
t'blı 

1
, lapan bu parti~e karşı teriyle ate::; açmışlardır. ki glın sonra Kojc'de dlCcr bir kampta 

1: tlt'tll' v.ı:·~•irasç~.ın~ bir· General say ıs 1n1 nöbetçiler tarafından gene bir gösteriyi bastırmak için göz ya-
l~"ııı •r, bugunkıı hukumt'tl ~artıcı gaz kullanılmıstır. 

Eskiler alıyorum .. 
Demek ki, jilet ) .. pmaktan 

' nıgeçınl lrr, 
Bu habere çok lf!\ fndlm. 
Emekll •Gülcemaı. 1 jilet 

oluak görmektense ıllep ıek 
Hnde tem611 etmf".k herhal
ıte COk daha tf!\ k \"CrlcJ
dfr. 

llrm )eni ismi de pek ıaı. 
rAne: 

•Roberto ...• 
Harl Denlzrlllk Bınkrn 

hazır grml İımlr'de Jken tı. 
lip oıu, erse .. 

lllç olmana e 'ki vnektar
dır, hu) unu ıııyunu biliriz. 

Her halde daha kôtüsüna 
~ut maktan, erkr.klı in bizde 
kalması e\·IA olu gerPk ... 

EC\ 'J:T GÜRESİN 

Gori dönen afanlar 

Taarruzun 
Yıldönümü 
Kutlandı 

A tUfUIU A fa,.~ 

Akıehtr 28 - BilyUk taarruz 

1 
plAnlarının hazırlandıtı U\'IE 
sahasını hareket edılışlnln SO 

l uncu yıldönUmil olan 2'i , • •s· 
tos Akşehir ıerd günü bJ Jn 
Cumhuri~et alanındıı bUtUrı Ak 
şehırlllerın lştırAki ıle yuıılan 
bir törenle kutlanmıstır. İstik· 
IAl marşını mıiteakip beledıye 
başkanı gilntin ehemmiyetini be 

l lirten hır konuşma ~ apmış ve 
kurban kesilme!lyle tören ıona 
ermiştir. 

Ankara Milli Efjit im 

Müdürü d'uiıti 

l, •ıııllardı r, Aralann ıla sıkı A ( Korunan tepedeki çarpısmıılarda dUıımandan 100 kisi öldurlıl-
1lô.r: mı nlf'\cut olmııkla be· za flyor müş, 170 kişı de esir rdilmiştir. 
~tır 81 '•ndıkları r.kserhrt H· ~ncu!ou Mar&M e· 1 .,. __ w_O_k-~----T ___ , b k 
~bit h b ıırbrpJr, daha kunl'f· Alina 26 - Ba bakan General ır ngı ız uçagı yanu- unus Baş a anı 

!ıı ttııt~:o1ınrt kunılmnsını te· ı Plastıra~'ın ba~kanlığında topla· s u iki defa aştı Parise gidiyor 
b~ tıp çln ) nkındı > f'nl ,.. nan \'e Savunma Bakanı itavros Lldergro~c (İrlanda) 26 (A 
~· ll~rRklır. Seçim h111Jrlık· ıle Amerıkan askeri yardım he- P) - .cambcrra. tipinde bir 
""? "': lhdidrn başlanmı(tır. )eti bııkanının da hazır bulun tepkili İn~ıliı bombardıman uça. 
~ .,1111 "" en rl eni bir ı;e duğu toplantıda yüksek hırp Ç!ı bugün 11) saatten az bır zaman

ter ı nu hamıanmıı H~ lı l rc. kon e) ı orduda uı:ife 'oren tuğ da Atlantik Okyanusunu gıdıp 
ır .. ' h~~~ır. ı~rıı ~r~ı ta· grneraıİcrın sa) ı•ını 9 a indirme ceımc iki kere aşmı~tır. 
.._~&111 11 

g' 
1 

rre tır. ğe karar \Crmıştır. Ha\lcılık tarıhınde §imdi>e 
~ duııı:tm bir tırartnn ~ f"ni. ııe. Bu karar ı;crcğince ' General kadar ilk defa olarak aynı uçnk-

Tunus, 26 (AP) -- Fransız Ge
nci Vall5i Jcan de Hautccloquc'la 
Tunus Basbakanı S lahattin Ba-
cuç'un per rınbe ıünü Parlse ha
reket edecekleri bildirilmekte
dir. 

Bcyrut, 26 (Nafcn) - 11N7 se
ncsındcı Orta Do~uı;lan Sovyet 
Rusyada Ermrniatana ı;ıtmiş o
lanlardan bazılarının ajan olarak 
~ rnirfen Orta Doğuya dönmekte 
olduklarına dair raporlar elde e
dilmiştir. Bunlar, So\'yet Ermc
nlstanından sözde ·ha~al inh;&a
rına •Uğramıs kimseler olarak 
kaçmakta, İrana girmekte \'e o 
radan da Orta Do:u)a sokulmak. 
tadırlar. 

Ankara, 26 (ANKA) - Ankara 
Milll E~itlm l\IüdllrlU~Un~. Ba
kanhk Birinci Sınıf Mtifettl !e
rinden Haun Oıbey terfian ta. 
~in edllmişttr. 

Amerika Büyük El,lai 
Bursada 

Bursa, 26 (HuıusJ) - Şehri· 
mizde bulunan Amerikan BUyuk 
Elçısi .Mc. Ghee dun \'e bugun 
~ehrin tarıhl yerlerıni, türbeleri 
,.e müzelerini geım15tır. Bil~Uk 
Elı;i Çelık Palasta ıkamet etmek· 
tedir. 

tfllıı 1 rklr hr.rnher d ığer Kitrılakı~ Grnrral Gcrekimls la tek bir ,.u .. nclc Ok•·anus ,.lft 
3,5" 1!}"3 Jı'"I 1 1 Jı ' ., ~ " •rıJı "· .ı 11 

çrs n :a· \e general Ketscas cmekli)'e ay· ıstikaınelle asılmış olmaktadır. 
~• ' t~ l'tl f'rllsr fe\'di rlmi3· rılmı•lardır in"illz tepkilı bombardıman u. , _ 

~'1le varı 1 t .. 89" il• n • • " llılıfir 11 
'•. - m ''. r Di er tarnitnn h 1 haber ıılan ça~ı ı;e!rrin Batı Doğu kısmında F 1 T A $ -~ ~ ltli~ l ~ı;nun 6•3 •8 drahn.I· mnhfillcrdc hükOmetin yarın bundan cvvrl tesis edilen bütün 

llıııı· ı \: <', J,llJ mil)Dr ku~y Atlııntlk Paktı Akdeniz sur'at rckorlannı kırını tır. j 
llıih rrlkan ~ardım ı ile, bölgesi Baıkomutanı Amıral Car 4144 mıllik uı;uş, Ncw }'ound 1 

~ ~1ııı b:~~ı ·d:ı hu~u;ı d~ I ker~ neye ukerlık hlırnetinln 24 aya land'da, Ganrler'de ikı ı;nııt mola 
'it· 1 

e tem n e me 1 ınd rılmcsl hakkında bır tanrı dahıl yalnız 10 saat 4 dakıka sur-
(j, • ttf 8 291 11 .. h 1 Eunncagı unılmıktadır. mUıtur 1 

llıı • m \Dr ura m · 
•tı hun 4,05G mil) an h il 
lit~r, 61)9 mlhın emnl)et 

tir~ 1
' Z,3Jti mil) arı l\Jllli tu. 

r. ''rrarıarına lahsls edil· 
''sa ktısaıti ı:<'lişmr e, in il· 
ır lrr)e 1,311 milyar •>Tll 

ı~'·~ '<l! •r:ııın ı:rllr 'r glıkr kı~ım · 
~ 1\ hı ııırta 3!l!J mil) nr drah· 
~ 1/ •çık \arıtı r. Hunun u
S 11 zlası le bir kısım tnhsl· 
~lııı'l;''dilmrmes l ım retlle ka· 
~e 1 

1 tınııt rrtllhıır. nu ıııu · 
~!tı~11ı knJmıvarııtı . paranın 

'dııı ınuh:ılaıa elleeeğl tah· 
- ~ft or. 

ı llıak ~l'~ bıı 11rne ma~rafı •· 
'tııı ~ n tııı hU.> Uk ga' ret 1111r
\l ) U ltR\ rrt 1\1 netice 'er· 
~ n' ~ınaflh 2.315 mlll ar 

" tıı bulan askeri tahsisat 

~I 
lna '" . 
r..vnu lsfanbul' a 
"'liyor 

• 

1 zm i r Fuarındaki 
Bınkacıhk büromuzda 150 liralık h esa p 

açtıranlara mahs us 

OTOMO 1 L 
Keıidesine y u rd u n her tarafından iştirak edilc

leb llir. Bunun için b ü tün §U b e , a ja ns, fabrika 

v e satı§ mağazalarımız vası tasiy le hesap açtı· 

rabileceğiniz g ib i pos t a h avalesi de yapa

b ilirsiniz. 

Bu b ürom uzda açtırılacak h esapla r aynı za

ma n d a bankam ızın d iğer ikra miy e k e}idelerine 

iıtir6k hakk ı kazanırlar. 

Fırsattan istifade ederek 
Hesap açtırmakta gecikme}1iniz. 

ARAP SAÇI 
JlolRn 'adi )aZJ) or: 
Sr.hlr hatları 'apurlarınd•· 

kı bozukluktan gazeteler la· 
u )aza bitiremi~orlar. FılAnın 
kaıanı patladı fi!Anın dUme· 
ni koptu, yok ötekinin U'kuru 
kırıldı, yok otekinın borusu 
delındl ,.e ılh ... 

Bunlara artık alısıldı. Dol· 
rusu okunmuyor bile. Bu 1:i· 
diele eö~le bir habf.'r nr~rııt· 
mek daha ) erınde olacak: 

•Diln sabıh BuyUkadıdan 
kıılkın Srhlr Hııtları \"apuru 
hıı; bir arıza )apmadan, u~te· 
ilk tam vaktinde Köprü e 
ielmı tir. Varıurda bulunan 
halk kaptanı uıun uzun ılkış· 
lamı lardır • 

E\ et daha yerinde olacak 
ama, l'Uku bulmu~or kl'ıo 

YENi SABAH 

i NSANA FERAllUK 
\'ERımiLECEK ŞEY 

l 'f"ni Sahalı ola t arın gcllı· 
mesine balrılıru Ôl le fada lı; 
aı;arak bir manzara görülme· 
dlğlnden, polltlk ıırıları rı lhti· 
rasının ı;ozleri bııAıılandırdıAın 
d an hahl le dl) or k i: 

l'olıtıkarıların go tr dikleri 
bu tat ız \ e ıı; 51kıcı ~c kaba 
h ti futbol topu g bi blrbırı 
ne fıı lalma oyunları arasında 
insana ferahlık ''erecek tek 
şey, al a 1 ufuncllrrclcn uzak 
kal n muhitlrrde Tlirkiln gös 
trrdı ı rurrt, frdakArlık \ c 
bUtiln ıdaı ecilcrın kusur le 
rını brtccck kahranwılıkları 
dır. Koredc, Turk er \C &ll· 

ba\ ları, tarıhlcrıne IA~ ık l U 
cclıkler go terrnrkle ı;c' rrk 
asırlık kırlrrln ancak mahrlut 
utıh ve muhıte miınhasır kal 
dığını 'e Türkun ezeli hH!ct· 
lcrıne zerre kadar hal 1 gri 
mcdi~lnl tekrar dunva311 Is 
hat etmı~lcrdır. 1 te il lk 'r 
Drmok,.at Parti bo ı 111 !arı 

arasında ınsana ferahlık ~e 
ren tek scrın ,·e l iıksek ha· 
\a.,,ı> 

AmC'rikan Fılmcılık Sana)ilnln başta gelen 1\IETRO -
GOLDWYN, FOX ve COLUl'ıIBİA Şirketlerinin 1952 - 1953 
mc' iminde sayın halkımıza suna~acı 'e bugüne kadar dun. 
ya sınrma tarihinde asla görUlmemltı derecede birbirinden 
kı,I\ vetll olan 75 muhteşem fılmden bazılarının lslmlcrıni 
takdım ile ECref duyar. 

- ni'zcAn Gini GFÇTİ Clark Gahle - \'hlen ı,elı;h 
(Gonc Wıth thc Wind) Renkli Türkçe ve Renkli orıjlnal 

- K \RA ŞÖ\' U.YE 
(İ\\anhoe) 

- l'nristc nir Amrrikalı 
(An Amerıean ın Paris) 

- jlliTİKAnı KIUCI • 
(Scaramouchr) 

- GÖK fü\\'HAK 
('J'hc Binek Ro e) 

- TAÇl.l PERİ 
(Durlır c of İdaho) . 

- JH'J\IARTil\7.llli KARiSi 
(Show Bo:ıt) 

- i:'\'J'İK \nl ıı \ YRAGI 
< Lorııc Doonr) 

Robert Ta) lor - }~lizıbeth Tay. 
lor - Joan }'onınlne. 

Gene Kclly - Leslle Caron 
Renkli 

Ste\Dı 1 Gnını:cr - .Janet J,c}ı:h 
- Eleanor r arker. 
Tyıona Power - 0ı'5o n Well rs 
Jlenkll Turkte - llenkli inıilizre 
Estlıcr Williamı - \ 'an Johnson 
Renkli 

Au Ganlner - lloward Kcal 
fünkli 
Hichıml Gıeene. 
Renkli Turkı;e - Renkli ingllizce 

- l\Ioııtc Kri tonun Kılıcı Jolın Oercck - Anthonv Qulnn 
<L Ep ede Monte Crlsto) Renkli Türkçe - Renkli İns,:ılizce 

- KIRJK OK James !;tewart. 
(llrockcn Arrow) ltcnklı Turkçe - Renkli İngilizce 

- J>rnlz clibl frdnllcrl Jtichard Wldnınrk - n ana An. 
(Thc Frngmcn) drcws (Türkçe \e 1nl;lllzcı.ı) 

- 1\1 :\C'EHA Al>Al\11 An Gardıırr - crark Gıble. 
(Lonc St r) Tiırkçe ve İngillzcr. 

- Adnm \'url'kli nlahkfıın Stewnrt Grnngrr - C) il C'harisse 
('fhe Wılci North) fünkli Türkçe - Hcnkli İngilizce 

- Komnıııfoslar Sa\a§ ı T3 ronc l'owrr. l\l il'!ı eline rrrck 
(Amoricnn Gucrilln) ncnkli Türkçe - ncnkli İngilizce 

- CF.NNET ın:ŞT.ARI Louls Jourdan - Dehra Pagct. 
(Birci of l'ardisc) RC'nkll Tıirkçı.ı - Henkli inı:lliıce 

- TEKSAS KRAI.iÇJo;sf J'sthrr Wllliams - Reıt Skelton 
(Carnhnl'in Texns) flcnkll. 

- Sh 'All PEÇEI,i KADIN' J: leonar r arlier - Anlhony Dex-
(Valcntlno) ter (Renkli). 

- SE\ 'TAN \ e l\IELEK Ste"ard Gr~ngcr. Pler Angelli 
(Light Touch) T1irkı;c 'c Inı:ıliıcc. 

- 11:1a·Ozl5:-m1: Cl:NN"ET Danny Kayc - Gene Ticrney. 
(An The Hl\ icra) Renkli • 

- SAJITJ: KONTES Grerr Garson - Femando Lama 
(l,aw ancı the Lady) 

- CLllE1''NJ:nı KÖŞESİ Rlchard Widmıırk. 
(H lls of Montczuma) Renkli 'l'lirkte - RcnkJl İngilizce 

Memleketimizde yapılan en muazzam Tilrk l"ılıni 

YAVUZ SULTAN 
. 

SELiM 
V E 

Yeniçeri Hasan 
Her biri a~Tı ayrı fılmlcrde başrolü 

oynamı~ 7 artist, 
20 rol sahibi artisti, 10.000 figliran. 

llıı Iılmlcr öııümlizdrki sin oma mc\simindcı ıie) oğlu 
i\TLAS, ım:ı.ı:K ve iPı:K; istııııhul'ı.lo çı:ı:mırmıJTAŞ. Ka 
dıkoy de \ l'lt ı, Anknra'cla JlÜYÜK \ e Nı..: ıt , izınir'dc ı;ı ,.. 
ll \l\IH \ 'c 'ı Cl\'.!. llurı;a'da TA n · \ llF., r:akisclıir'de \'F:l'tii , 
ASnl \C J.Aı.ı;, Adana'da ıU.SAfü\ \ ', ı;ıııemalorında \'C mcm. 
lckctimızin ba lıca ılncmalnrıncla gci lcrlhıcektır. 

l>iKKA1': l\IUe &c cmh: ecnebi rrnkli rıtmleri a~nı film Uze. 
rinde 'ftlrkcc ve renkli olarok basan ve Ameri
ka yeni tatbik edilen makineleri getlrtmif \'8 

hırk l'ilnı Sllı d)o unda rcııklı ve Ttırkçe basma. 
;> ı temin cı.lcrek bu icabın Türkiye hakkın ı satın 
:ılıp tescil ettirmı tir. 

ÖL Ü M 
Avukat Tahsin Sezer'in eei, 

Avukat Hamdi Srrer ıle Dr. Nıı· 
1 mık Sezer v~ Utku Seıer'ın an-

i nC'lerl, Sabiha Duru ile Besime 
Cecan'ın. kukardeilerl, Kayseri. 

: 11 merhum bUyUk Hamdi efendi· 
• nin kerimeler!, 
l .A •e SJDIKA CA l TEN> SF.ZFR 

1 

Hakkın rahmetine intikal etmiş
tir. 

Cenaıesl (27 8.1952 Çarpamhe 

l
gunU) saat 11.30 da Ulelid ki 
Antalya Apartmanından alına-
rak, namazı öğle) 1 mtiteak•P 
Beyaz:ıt camllnde kılındıktan 
sonra; Edirnekapı Srhıtlıt nde· 
ki ebedi btlrahat;tıhına te\di 
edllrcrktlr. 

Allah rahmet eylesin. 

TEŞEKKÜR 
1Emet Oral'ın e~I. Y:ınyalı 

'fadık Efendi damadı, Aıiı 
Kundumer'in kayınblrııderl, 
giımrlik ml'murluğun hn müte 
kait Asım Oral ile İkbal Çdış 
iar \'e Ha~rı)e Gürdal ın kar. 
deşlerl, Bedi ve Bari Çalı !arın 
da)ıları, İbrahım Ahnan'ın na· 
lazııdPsi Tekel memurlatundan 
emekli Yan~ alı 

H ~SAN TA 11 ~ 11'' ORt\I, 
26/8/952 gUnU sabahı 'efat et· 
miş \e ayni gtin ikindi namaz n 
dan sonra Me"ketefcndl kahtls 
tanına dC'fnedılmişllr. Cenaze. 

1 
ı;lne lştirAk etmek Jütfilnde bu· 
lunanlara, trlgrar \'c tclefônla 

1 
has :ı~lı~ı dilr.~en bUton nkr:ıba 
\e dMtlarımııa ayrı ayrı te ek· 
ktire tecssUrUmUz mftnl oldu. 
~undan muhterem geıetenızln 
ll\'assu tunu saygı ile rica ede· 
rlz. 

F. 1: İsmet Oral 

TEDFiN MERASiMi 
Babam Nail ile esbak maliye 

nazırı Cavit, Doktor NAıım \e 
Hilmi Tleylerln Ankıranın eııkl 
mezarlığı civuında ve bir ırada 
bulunan bakiyyei ilamının Asri 
Mezarlıkta hıızırlanan makbere 
yine bir arada olmak iızcrc nıkıl 
lerl yapılarak 28 Ağustos 1052 
rıcr§embc g{f nti Asri Mruırlık na 
mazgAhımla ikindi nnnıazını mu. 

, teakıp saat 16 da dini ml'l'a&lml 
ıfa edilect'ğinden İliilılerin itll
JAına anolunur. 

Narlir Nıll Ke,ııı 

Pangaltı Ajans ı 
(Hususi kes del 

Levend'te 

EV 
~!Wiş 30 An lık ta 

l stanbulda l&pılac.aktır-

Ayrıca her ay Ev ve Para İkramiyeleri 
'l'Urkıyenin her tarafında bu ajanaa para ıondermek ıuretlle 

Hesap açtırmak kabildir 

ı~ 

T ÜR KİYE 
EMLAK REDİ BANKASI 

FA YSAL HAYDAR TARGAN 

Şifli Büyükdere Ca ddesi Ne. 32 

CHEVROLET • PONTIAC - CADILLAC • OPEL 
Otomo billc"ri v e kamyonları 

Yeni t elefon numa rası 

83 99ii 

65 yıfdanberi sayın hcılkımızın hizmetinde ça lııan 

S ,.~nik Bankası "1
" 

3 Aralık 1952 Keıldes inde 

I,lralık reşltll para ikramiyeleri 

Bü)ük l kraml)e 20,000 Liradır. 

at • 
Bu kesi de. şlmdb e kadar acılmıs ve bundan ıonra 
aı;ılarak olan \ideilz eşhRs hesaplınna mahsustur. 

Yatırılan her 2 00 lira bir kura numarası al ır. 

r ' 
1 

Başlangıç olması - m udi n ispeti - ı 
çok isabet tansını s a fi lar. l _ _ _ _ ______ .J 

Şubeler: Galata a Sultan hı mım • htanbul. Saat 9 dan 
18 e kadar. 

Genı; kızların rU) alarmı sllsleyen bir kahramanın 
Amerikanın en çok &e\ilen yıldızının ilk uferi 

Yarın akşam: RA Si nemasında ® 
l!~~oı!~~~İ~~ n~~!!~de s 

~ 

ALA!\. l .ADD - Philllı C\LVERT - J ean STERLİNG'in 

BUtiln dilnya_yn me)'dan okuyan heyecan fılmi. 

LALE Sineması Mevsime en büyük 
fılmiyle başlı)'or. 

Çifte bayrama lAyık, ş~hane proıram, dünQn, bugünün ve 
vıırının en bilytik \ ıldlltnın kahramanlık destanı. 

• il 1. N K J, 1 • 

(t1Vt.EY€~KS'- VY~ 
ı~/M /'JANA F:dZt.A CG~ı~ 41 

6'1'/ G'l'0/~~6" <'VIÇ ,D()J'rAC'lr~~ 
YADAMIY.tle"A~/Af 

<:AU(f,I/ ıı_ 

J 
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Ordu terfi listesi 
.t '!IUclu A J<lnn 

Ankara, 26 - 30 Ağustos 952 
tarihinde b.rcr derece terrı e
den Kara Otdusu subay \'e as
keri memurların isimleri aşağı 
dadır: 

Orgeneralliğe ) ükselen Korge. 
ııenıller: 

Abdulkadir Seven,. Kemal Ya
Eınkılıç. 

J\orgenarallige ) iıkselcn Tum 
generaller: 
Ruştu Erdclhun, Mustafa E

ren, Sclahattın Selış*. E fızıl Bıl 
ge, Cemal Glir el, Ihsan Er•$• 
Yakup Glirka~nak. 

Koramiralliğe >tik elen Turna 
mira): 
Hıd\an Koral. 

Üstrğmcnli c ~ i.ıksrlcn Tou· 
çu Teğmcnlcıi: 

Necdet Gop, Se)fi Tarkulu, 

Tumgencrallığe ) ıık elen Tuğ. 
ıencraller: 

.:\luhitlin Fırat, Necat Akman, 
Cemil Dcmirboğan, 1''azıl Yüzlıa 
~ıoğlu, Hiiscyin Topa, Necati SU 
ral, Rıfat Uzdas. ibrnhlm Yargıç, 
Servet l\Iörek, E. l'ikrct Emiroğ 
lu, Nami Çeliköz. Ziya Guven, 
Galip Uğur, Selahaddin Kutlu. 
J.'ıizıl Haktanır Cunc} t Tuna. Ke 
mal Kiıtipoğlu. Aslan Halmum
< il A. Tarık Akbuhıt, llUSC) ın 
E\Ten, Galıp Alptckın, H. Salııt 
Dinleten. Abdurrahman Koca
ba , Ahmet Arıcan, Sıtkı Ulu, 
Yaşar Torla, 1\1. Turgut Arabacı
oğlu, l\I. İlhami Go~ men, i. Ce. 
lasin Kayabas, l\Iazhar Ersoy, 

ı'l'uğı;eneral Avni Çırnaz 1'uggcncral Hamdi Giir oy Tuğı;cııcral Dr. ,\luhtar J>a\·as Fuat Öneli Turhıın Eranlı, İb-

Kemal Nış .Mlthal Akçakoca, 
f'ahri Ozdilek, Cevdet Sunay, 
Muhlttın Tulgar. Ekrem Şadi Ka 
\Ur, Tekın Arıburnu, Seyfi Tu-

Abdulkad r Alpakon, l\I. Kem:ıl 1 may, l\luhittlu Alperdc, A. l\lu- dakoğlu, l\I. l\luzaffer Vural , 11. rahim l\Iiıhürdar, Salim Taşczcr, 
Ozdo~an, A. 'fevfık Sel, i. Hak. zaffcr lğneada, l\Jchmct Kar:ıbu İhsan l\lusaballı, llüscyln Gür- Ekrem l3üyiikkantarcıoğlu, ,\, 
kı Atkan, Ca\lt Sa)aı, I<emal clak, Recep Alpay, Reşat Dur- ~el, Sabahaltin Şchsuvar, A. Sa Hikmet Sözen, Nedret Aydıınot,' 
Öcal, Zıhni 'Üstiınsoy, J.'nhrettın 1 sun, Akif Çağaloğlu, Muharrem ki Tczcrdi, R Sedat Kırtcpe, E Ş~rafctli~ G.~rgin, ı·:krct ~ide. 
Melen, Mustafa 1nalsU, ll. Basri Öznlp, Nıyazi Karabulut. ~at Aldogan S. Salih Sevinç, Kud mır, Sacıt So?mez, Salım Kara

ra~f~amiralliğc ~uksclcn Tuğa Alkan, Hamdi Merey, r.ı. Reşat Yüzb:ısılığa )fiksclcn Piyade ıet Güvenç, Niızım •:\yan, 1\1. ca, Ah~et Sükan, Adnan Daha 
mira!: Yiıccsır. Kamil Arısan, İsmail Üsteğmenleri: Hüdnverdi Oktay, M. Muhsin 1 koğlu, Kemal Toprakçı, l\lusta. 

urı Gone~c. Doğu. Vehbi Birsel, Seyfettin Vadtilvahl Şenukar, 111. Orhan Beyhan, ll. Zıya Ersever, Şevket fa Pckçağlaran. Faruk Çcleb~oğ 
Tu8gcncrallige ;)uk elen Al- Sezgi, l'ıl. Hamdı Atnmer, Ahmet ı\k oy, i. Hakkı Akçelik, l\I. Ferhatoğlu, İ. Hadi Erzu, Ab- l lu, Sclfıhatlın !artın, CcUll Nu-

ba~ ıar: Karlıgil, O. Necati Erten, Nnıl \ abdettin Tunç. l\1. .Kemal 'J .m dülvahıt Erdoğan, M. Ferit Do-ıra~. l\Iehmct ): ıldırım, l\f .. İlha-
Kur Alb. LüUı Gu\enç, Kfımi Öztaş, Zıya Erman, n. Tcvfık doğan, M. Kemal Ersoy H. Ş!ılt. ra Mustafa Alper Kadri Göl:· mı İşbaş~ran, Orhan Bındal, 

T 1 .' • ' .. . l'ılchmet Ozen, Hıkmet Topuzcu 
Akman, llya Dcmlrsoy, Dan~al ay an, H. Kemal Uzgur, Isına- ru Hatimoğlu, Fazlı Mümin, ':J k t~rk, Os~an F.sen, Abdulh:ılım 1 oğlu, Kenan Gü\•cn, Halil Sezer, 
Yurdatapan, Cemal Akbulul, şe. 11 AJral, C. Şadı Ergcnckon, rü Ycrni araçoğlu, Cemal Kızıl- E:oğlu, f:ıık Oğet, M. Orhan Ahmet Çangcr, Ahmet Eren A-
rı:fcttin Konuray, Celal Alkoç, İbrahım Ataman, Necmettin :-rslan, Abdurrahman Salbas, S. 'f.U~er A. Ragıp Okan, H .• Asım 1i Özdcmir, Sadi Kemiksiz~ğlu, 
.Muhıttin Onur, Hakkı Onel, Kad Berk Oj, B. Sıtkı Knrlı, M. lllk- Sedat Akpolat. Sabahattin Berk C!zdılck, Cemıl Akıncı, !;krem HulOsi Değirmcncioğlu, Şerif 
rı Perk, naif Y:ışar, Selim Sun, met Gurccbc, Y. Jzzcttın J~rkan, man, Fehmi Tüfekçi, Dursun Özkılıç, Y. C~malcttin Soytürk, Şumnu Ila.}dar Bilccan, J\I. Ali 
S:rrı Acar, Arni Çırnaz, Şera- Şakir Günel, H. Şevket Bcner, Tunga ,O. Nuri Erarslan, l\fuzaf RıCat Akat, J,!za '!c~al~an, Re- Çulcu, Selıihatıiıı Şenli, Vedat 
rettın Akkoç, Hayali Atakcr, lif. Sadı Ba ak, Abdlilkadır A-ı fer J!:ırçın. Rıza Füm:ın, ll. Yıl Cık Polatay;. o. Lutfı •• E~clmcn, Ural, l~rol Divikioğlu, Refik 
Hamdı Gün a), Top. Allı. Emın kın al, l'ıl. Şe\kct Çtincy, Halı! maz Oncc, Necati Balatlı, H. Ncc M. ?emal _Kır!so~lu, Kanı A~ınç, Sa)man, Ahmet Üzmumcu, Dur. 
Gürler Jzzet Sozcn Sv. Alb. Hak Cağla)an, Şc\kct Ozlıarar, Ah· det Efe, Halim Durgun, Cevdet A I ahrett.ın hrkın, il. Fchnıı Or hanetlin Ton:ıtlı, Galip Akktırt. 
kı Sokullu, Tbb. 'Alb. Muhtar diılgaffar Ural, S. Sclahaddın ön 1 Tekin, ?.Iehmct Dü~cr, M. Nured- ınıın, 11. Şınasi Peker, Hcklr sa .~ 
Da\ a , Raıf Gürün, Naim Gur-ı gen, M, İzzet Aksoh Sadettin dın Ersoy, Abdurr:ıhman Gülle. \'aşman, l\T. Fcyziclaim Aykut, A. .. \ uıhaşılığ~ ~ili. elrn Topçu 
1 an, Te\'fık Giıncr, Vt. Alb. Nec Cantaj. H .. Mesut Gıray, Servet kin, Mahir Karacadağ, l\I. Ke- Osman Ergenekon, A. :\abi Al Usteğmrnkrı: 
dcttin Gonen, Lv. Alb. Fcnı Glik f:Ser, Cihat Akçakoyunlu, En-ı mal Aksoy, H. Cahit Erdir, Or partıın, Sabrı Kansu, ~Iustafa Doğan Giinduz, Alacddın ö 
saltık, Hamit Apa:,dın Hv. Alb 'er Asal, Necip Ozman, Riıstli han Özberk, Fethi Uygun, Ce- Ayvacıklı, Siılcyman Birkan, Ü. zalp, Bedirhan Kuran, l'ıl. Ali A· 
Envtr Akoğlu.. Tuncay, l'cthi Ertckın, NurC'ttın !alettin Ba}Tak, Sadık Yılmaz, Fethi Er~aş:ı, M K<'nan Dağdc- kıır, Cevat Aycrdoğan, Ertuğrul 

Tuğıımir:ı!liğe ~ ük <'len ])eniz Yener, Zafer Balkanlı, Hamdı Şahın Yıldız, Nuri Tunca, Naz- viren, l\I. Ahmet Ersever, Nur Sabuncu, l\I. Kemal İyi on, ,İb· 
Alha~ları: ~k o:ıc~, Nccatı Kırc:ı, Hu. e:,in mi Karabaı:. Zülfü <;~telli, Zck! Mehmet Hazar, t. Refik Ergin rahim Taylar;. Nuri l\letin, i\feh. 

Dz. Alb. Fc\ ıı Gurel, Ce\·at Eren, 1 aı uk Tczcı cn, Nurı On- Batm:ız, l\Iuzaffer Ozyar, Alı A Orhan Alaca, l\lchmet Gok-1 met Şen kardeş. Turan Yal~ın. 
Taluy, Rafet Arııom un, Ilch et F.ı gın, l\Ialımut Da- Ilaşkır ... A. Naci Bayraktar. H. berk. O. Zeki Özata, Naci Erinç, İbrahim Alp, .Muzaffer Pcksoy, 

.Albaylı •a ~uk elen Pi:,ade k .. n, lchmct Arman, Ahmet A'i Tank OztQı·k. Ahmet Soylu, is. Burhanettın Huııoğlu, A. Haydar Ali Glinnl. 
l arba lan: la), Şcmscttııı Kulcy, Zckıii Ar mail Tüzün, Sabahattin Biri in. l\I N d' A l l .. r· 

j Hakkı Ozkan, 1\1. \es i Şc- ~ın. lbrahım Oıar, Tahsin Tu- Zeki Berker, Ahmet Göçmez, Kil 'J'urcsoy, : c ım ) a •. tus u U teğmenliğe ;);il,sekn 'J'oı u 
Akturk, Alı Bırol, l\I Remzı Genç, Teğmenleri: 

nol, I Tc\fık Kan, Nazmı Tuğ. gaçar, Bcdı i K~rataş, l\Iuh~!lr !11İ1 Yanar, Kadir llannğasıoğlu, M. l?eş:ıt Arın, Necmi Giilcman, 
rul, Ahmet Komlirlü, Caut Gok Güraksu, Scbrı On eve~. Ali On lzzct Vl!ral, Sami Durak, Şera- Şüknl Turkaslan, Zeki Zcntincr, Tacettin Başaran, Fuat Az. 
kılıç Ya ar Kanat, Hasip Gün- eti, Abdurrahm:ın İzgi, Sıibahat- fcttln Ünü\·ar, .Hüseyin Avni Rahmi Öı:pınar, Hayrettin Sutc· gur. 
b;y 'Hasbı Gulçur. Tc~Cık Er. lln Olguntilrk, ı··uat Dorkıp, Ve- HuntUrk. :Fikri Ünal, Kıimll Do- kin, l\fııhir İzgin, İbrahim Soy- \'iizb~ ılığa )tıksclcn ı:czacı 
l u~ın. 1 1~rtckın, Hilm.[ Çaglar, Sadık ğ .. n, Cemalettin Çağlar, Abdur tuk, J{{ımil Erkm<.'n, Zeki Tlir Üsteğmeni: 

Yarhn~hgıı )Uksclen :ri~ade Aslan, Haı;:ıp Ozcr, Zck_criya ıahman Doğancı, Şahap Gürelli, koğlu, Şemsettin Uysal, Ziya "J 
1 

E zlll 
Binbaşıları : Yurdcsın, Aıslan Pund3ş, lhsan Niyazi Taştepe, Arif Genrcb:ıy, Tan ii, Avni Alptekin l\Jaksut Sa .. e ımct rso . 

Burhanctlın Akın, Y. Z )a Top Erhun, Ha)rı Armağan, l\luzaf- Cemal Baga. Şe\ki Küçükkayıı- vaseri, H. Necati Gbkdcniz, :'\u. I . \'uıba. ılığa yukselcn Lenzım 
~al, 1-'ıkri 'Ülgenalp, Huseyin Tar fer '.I,',uğl.~ay, Hasan S~rgııı, Ek· J_:ır, l\I, İzzct Özbay, Ali TaHit rettin Erdağ, Mahmut Soyturk, 1 U teğmenleri: 
han: Hlisamettın Erkmcnalp, rem Oncu, Şevket l\fcrıçboyu, Ab Ük, Adem Uçkan, Ahmet Kaya Enver Bıırlas. Sıddık Özel, Ab.. Hamdi Na~ınan, Ha~rı Öz"il· 
Rahmi özsancak, İzzettin Teker. di Yalav, Recai Erkıırmıın, l\lu- o~lu. Mustafa Alıcı, Şemsettin "' "' ., . ,., 1 dullah Gıirlcr. Rauf Atakn~. A-ı mü:i. Suphi Badakul, Avni Ozkalyon- ammer nO) ın, ıuscyın I>urcıp, Ey~:ılu. d 1 D "k 0 Abd' lb k S d A ·c p l ' ' t • ı·· lik 1 Pi d ı uı·sun .... ·rem Süer, mer , . b 1 • ' k l S" 1 c:u M. Sciım Koçak Zc~nel B~· . u a ·ı o} a , rı ar ı, ~ cgmen ıgc ~ sc en ya e \)tunca, Mustafa Knnkaya Ke- . ar a' ıga ) u · r en U\ar 
tural, ); u uf Çckiı gc; Hakkı O- lhsan Erkan, Şukru Ata açar, Ttğmenleı:t: , •• mal Tan ıığ, Zeki Çakar. 'Rıfat llınba~ıları: 
nalan. Sulc) man Tırpan, C'ahlt l') al, Ha an Ö~dnl~ :ın, Sabrı \ 1!1~1- Ertun •u, Muhıtttn Ge'rn ıi, Ke. Talfıl B:ı)r ktaro .. hı, Ha~ rrt.

1 

Rinba ılığa ~ u'k elen Piyatlc <;:aJıh Çıtak, Zıhni Alper, Hakkı b~ oğlu, Nermın J\rkun ,l·.m. ~ malctlın n rkıın Natık Cıinal tın Kipcr, Va ıf Egılmcz, Ham. 
l uzba ıları : Sc\cr, Iact Oıkına~. Fnvl.'r Er Ku çuoglu •. Ha~an .. Önccll. Haı:. 'Fc\zı Ka\aalp. Ômcr Kazancıoğ dı Yurtsc\cr. S:ıbrı Öncu. 
Adıl Scncl.'r, E at \ uccor l, na, Şcm cttın Akal, Refet Yuccl UçaJ, Cahıt. Akl ul, 1ıiulıarrcm lu, Ahmet Fala}, Saip Birkan, 

Zıhnı Sezer, urı Türker, Meh. par, Hakkı Sa~ dar, Ekrenı Glin- ~kan.lı, S.7rıf 'l'a~lı. Durmı;S Agah Yüce, Hayali sa,•aşçı, Ni- llinha~ılığa l llk elen Sıh ari 
mel Orhan, Bekır O~ünlu, l'ıleh duz, A. Hılmi Aktckın, ı:krem .;;ıımşır, Nu:shct Tuzünalı><;r, Tıır yıızi Sa~gın, Ethem Tezerter. Ve \'üzba ıları: 
met Özkozıınç, Hüseyin Tercan, Kansu, Osman Karaı;:aoğlu, Zı- gut G!raybud~k, Cel~lettın On- dat Somçl, Ekrc'n 'fural, Zulli- Muzaffer Batur. SclAhaddin Or 
lJu~amettin Kınıklı, Fevzi Altı- yacddin Öneyli, Vedat Alpakın. gun, Kemalcttın Samı Bursal:ın, kar Ka~a. Mehmet Baydarol, Ze hon, ıı. İhsan Aka!, A. Kudret 
nok, Kemalettin '.Erkol, Nec<let cı, Cemal Demiröz, Nusret Tür:!, )l.chmet Çaldır, Eşref 'J'.ezcnnl~, ki Öz avaş, A~fıh Özyurt. Hay- Kasar, Malik Ertürk. ReCik Öz-

d G . ilk .. k M. Osman Kurş, Ha~ri Talay, Zıya Dınçsoy, i smet .Sah.ın. l\lic•ı dar Akı", Bcdrcttı"n nı·n,.cr, A'ıl karan, Mesut Berkün, Half Bıı. 
~;~~k~;d~~;ı::~:ı Buo:e/~~ ihsan Kahon, Yaşar Dorsan, Ce met !~bak, A. Dervış x:ya, .h; Ergür, S~dcttin Canberk.' Yunus şol, Burhan Akıncılıır. t. Bekir 
rcttın Yılmaz. Z. l\lehmct Dor laleddin Akarsu, Veli Yalçındağ, san Öııstan~uııı;., Sa~l KonukO'! l'ağlaı·, Necati Alper, l\I. Fıkret Akınııy, l\I Ekrem Akıs}ı, Bur
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ner, Nadır Ergun, Naci Oray, İhsan Du}salan, l'ahretlin Demi rar, Remzi Özkömlir, Muzaffer kin. (De\·amı yannki sa)ııuızdo) 
Talıp Gilrtan, llalıt Altuna, Ha rcr. Kemal Ersıi, İlhan Yazık- Dönmez Yusuf Kurular, Kemal 
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Meclisin açılması münasebetiyle her tarafta dini merasir11 
yapılacakt1. Ankarada meb'uslar Cuma namazını Hacı 
Bayram Camiinde beraberce edô edecekler, Sanco~ı 
Şerifi hamilen meclise gideceklerdi. Dualar okunaco ' 

kurbanlar kesilecekti. 

Tarihi bir 
Vesika 

- liS -

Fevkalade ?ıleclisin Ankarad:ı 
küş:ıdı için yapılan hazır. 

lıklar tamamlanmıştı. 22 Ni mı
da Heyeti Temsili}eden n~nğı
daki telgrafı almıştım: 

l - Bimennihil kerim Nis:ı-
11111 23 üncü gDnü, Cuma nama
zını müteakıp Ankarada Büyiik 
Millet Meclısi küş:ıt edilecektir. 

2 - Vatanın istiklali, m:ıka
mı refıi hıtafct \'C saltanatııı is
tıhlıisı gıbı en mııhlm ve lıı:ya. 
tı vezaifi ifa edecek olan Bii
yük :.\lillct ':\lrclisinin yevmi kü. 
şadım Cumaya tesadüf ettir
mekle yevmi mczk(ırun mcbru
kiyetinden istifade ~e bilumum 
mcbusini kiram huzcratı ile Jia. 
c-ı Bayramı Veli camii şerilind~ 
Cuma namazı eda olunarak en
' arı Kur'an ve salıittan da isti
faze olunacaktır. Badessaliıt, 
lıhycyi saadet \"C Saııcak-ı Şerifi 
hfimilcn d:ıirci mahsusay:ı gidile 
cektir. Daireyi m:ıhsusaya da. 
hıl olmazdan ewel bir dua kıra
ctiylc kurbanlar zebh olunacak
tır. İşbu mcrasımdc camii şe
riften bed' ile dairei mllh u. 
saya kadar kolordu kıımandıın
Jıgıııea kıtaatı askeriye ile ter
tibatı mahsusa alınacaktır. 

3 - Yc\·mi mezkürun teyidi 
lrudsiycti ir;lıı bugünden itiba
ren merkezi vilayette Vali Dc
Y<'fcndi hazretlerinin tertibi ile 
hatim ve Buharii Şerıf tilftvcti. 
ne bed' olunacak ve hatmi şe. 
rıfın son aksamı tebcırUkcn Cu
ma g,ınıi namazdan sonra dııi· 
rci mahsusa önünde ikmal edi
lccektır. 

4 - l\Jukaddes ve mecnıh 
vatanımızın her köşesinde aynı 
suretle bugünden itibaren Du
hari ve hatematı şerife kıraeti
ne şiinı' edilerek Cuma günll 
ezandan evvel minarelerde sa
Je\ atı şerife okunat'ak ve e.snayi 
hutbede hılfıfetmeahımıı padi. 
ı;ahınuz efendimiz hazretlerinin 
nnmı namıi tifıhllneleriyle blJ(ı. 

. . il@! 1 
lı il 1 . -liıiyiik :mlll't ~Tcclisiııin ilk ~ ıldö nümü gunii yapılan geçit rcsıııl" 

de Buylik l\lillcl lcc liı;i lteisi \'C azalan , cektır 

mum tebcai mtilükanclcrinın b.r tına iblağı temin cdıl~aıınde 
an ewcl naili halas \e saadet Ayrıca büyük levhalar ıdill o· 
olmaları duası ila\'ctch tczk.ır her tarafa Ullik ve rnuın ı.sir \-e 
olunacak \'C Cuma namazının e- lan mahallerde tabı \C t~tiJ'· 
dasıııdan sonra da ikmalı hatııı meccanen te\Zı edıJecc 
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edilerek makamı muallayı hıla 6 - Cenabı Haktan ~ nlll'· 
fet \'e saltanatın \C bılclimle kı)etl kiımılc tazarru 0 u 
aksamı vatanın halası maksa
dıyle vuku bulan nıesaii mılll
yenin ehcmmi:,et \e kudsıyeti 
'e her ferdi mıllctin kendi ve. 
killcrınden mürekkep olan bu 
Büylik 1\tillet l\Jeclisinin te,•di 
eyleyeceği \CZaifi vatanlycyi I· 
faya mecburi} eti hnkkında 
mev'izcler irad olunacaktır 
Badehu lıalıfc ve padişahımı
zın, din \'e devletimizin, \atan 
ve ınilletimizııı halnsı, selameti 
\'C istiklali için dua edılecek. 
lir. Bu mcrasımi diniye \C \il· 

taniyenin ifasından \'C camıkr
dcn çıkıldıktan sonra Bıladı O • 
manıyenin her tafa!ında, maka 
mı hiıkfınıete gelinerek lllcdl 
sin kü adından dolayı resmen 
tebrikat icra cdilccektır. Her 
tarafta Cuma namazından ev
vel münasip surette mevlidi şe 
rif okunacaktır. 

5 - işbu tebligatın heme'n 
ne~ir ve tAmimi için hcl' vasıta 
) a müracaat olıınncak ve seri. 
an en hücra köylere, en kUçuk 
kıtaatı askeriyeye, memleketin 
lıilôınuın teııkiliil ve ınucsscsa. 

ikinci bir 
Telgraf .. 

. . . teli~· Q gunlerın lııslerını ~c bıl ıJ• 
kılcrini ifade ede~ kılİ ,-ıı 

mımi alır almaz Vali \ ~ırsµr 
kumand:ın arkadaşım ~ınas c· 
De kir Sami Bey le de ~cıcrl ,ı· 
clerek icabeden tedbır J'Cııı'1 
mıstık. Gerek J\Iustnfa naııı1' 
Paşa 'c gcrck:;e şahsıı_n .nı ıır· 
na kendisini takdır cttığ;ln bıf 
ka ya\ eri Setahattin '!le tdııı' 
ha~ li hizmeti geçm~l~· ;. ~:ııtı'' 
doğru Hcycti 'l'cm ılıYC ,:ıo ıı 
na ve rııu .. tafa Kemal p.ıı f da 
ınıı.a ylc ıkincı blr tel~eıı şJ 
ha gclınl~ti Bunda da a) 

.ııatırla r \'ardı ı1sıoJ' 
• Ilimennıhı 1 kerim .. rı 1' ~-

23 uncu Cuma günü ~uYı:. jf"1 
let 1ılecllsi küşat cdıtcrc!c'ete
'nzıfcye mübaşeret cY it!b'' 
ğinden yevmi mcıJ.Cırdall 111oııd· ren bılCımııın nıakanıatı ııJ!lııJ11 
) e \ e askeriyenin \ ~ [llCV.;t 
milletin mercii, meclısJ ur·• 
olacağı tamimen nrzoıuv ar) 

(l>C~ 
~-------------------------

ıııır' 
Şehrimizdrkl l\Iıılıil Gııziler, lstikl~l avaşımızı nihai lnfere ulastıran biiyük tııarruzun .. SOP tc'' 
yı ldönumu miiıın ebeli) le dlin saat 16 da Tok)inı Cumhuriyet ~bidesi önünde bir tore ıaı:ııt1 f 
tipleıııi !erdir. nir piyade miırrezcslniıı ha1.1 r bulundu u bıı thrcne istiklal marşiyle b1l~ sbl4e 
'' müteakiben ııblıleyc çelenk koıııııuştur. \'ııkamlakr ıc imde muharipler 

lzmir 

önünde göriilüyor 

lö , •• ıl' 
borsasına yeni mah ul pamuk çekirdcgi 'e preseli pamuk getirilmi:; ,.c >ukSC 

muamele görmü5tür. Resimde, alıcı ve satıcılar bir arada göruliı) or 
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derdi 

Suudi Arabisi an 
Bayramı yanhş 
Tesbit etti ll•rııt pahılıltlında devamlı bir utıı vır. Et, terıı1afı, pey- ( Hası 

1 
lndde) 

IUr #tyıflın Jilçblr ll'ne bu mevsim göriilmıımlı derecııde •- Biz Diyanet leleri Başkan 
"-kttr. Batlıca 8tdımııı teılıll edf'n illlıır blrçolı maddele- lığının bıldırdiğl tarlh üzerinden 
~ flrıtıarında da, bunlar gibi, J iikst'Ji \'arılır. Hiıkumetin, amel cderız. Dığer İsltım mem· 
.ı- \'azi~·et k1111ısında, memtırlann daha fAlla 11ara alabilınele- 1 lcketlerindc ise ı;ıözle ruyct c~:ı-
·uıl leffiin Ptmek itin bazı tedbirler 6b iindülü bildiriliyor. sına istinat C'dilir. Bu sebeple, 

il bu nevi farklar her zamtın ola· la •raf 111hılilıfın6an herkes, bllliasııa gtliri mahdut olan. bilmC'klC'dlr• cevabını \'C'rcli. .t· Slkayet~ldlr. Memurlar da gl'lirl mahdut olan klm<;t'lr.r- I>il?cr tnraftnn, kendl~ılc tıztın 
111 • Bliiıif'nalto~ h büiiların v111iyetlnl ıslah edr.cck tedbir alın- hlr konuşma l aptı,C1111ız Kıındil· 
•ı:"ııa kimsl'nln itirazı ) oktur. Fakat hu tedbirler maasları tı Hasat hanesi mlidliril KC'm<ıl 
\• llılktar arttırmıktın ıiVlde palıalılılı önlemek olmalıdır. ErknıC'nın beyanatını cfa ayrıC'n 
elıalt ı:iistermlıtlr ki mf'mur maaalannı yapılan :ıamlar bu sutıınlarımıza geçırnıckle ikli· 
~f halka hleblr m.afaat fpmln etmemlı, blllkis her ıam bir fa edll'Oruz. Kemal ı-:rkmcn di· 
••11t "Or ki: liikselmttlne sebep olırıuıtur. • 

•- Arap memleketlerinde bu 
.. Jlalat 1ıhahlıJı ile mür.dele lıolıy bir f"Y değildir. Fa- işlt'r, otedt'nberı alışılagelmiş 
..: bilerek ve ııllnlı bir tun~tte hareket edlllnf', bunu temin lptıdal usullerle yapılmaktadır. 

- V A T A N 

Zirai isfihsafimize ümitle bakıhyor j 0~~~ 
( lla11 ı tndc!e) heple Amerikan zirai maklnele- E' h '• 

nln fikrine göre So\-yet bloku rınl tercıh ettlğınl Heri sUrmck ısen ower fn 
memleketlerle ticaretin baılıra tedlr. ? 
ıorlulu Sovyetlerin hemen her Ttirki) e bil) ilk el" ıı: ne men Rolu .. 
ıamın \•erdikleri zahlreye mu· sup ıah~lyctforden blrı, Amt'rı 
kabil stratejık malzeme satın kan Konı:rC'<ı;lnde) apılan y rdım c nası ı incide> 
almak lsttmelerldir. kcsıntılennd!'n dol \1 ha) al iızerlndt' doru}or. 

Bii) le oldufu içindir ki gU· kırıklığına• ııtradıJ?ını. bunun Am('rikalıl:ır. J.enttl kailrrll'ri-
nUn birinde Batıda kontrol da· neticesi olarak şimdi Turki\ eye ni, mlllrtlrrara ı hayatın r.tA- ı 
ha sıkı bir şekilde yapılacak o· dahn az sayıda makıne gtinder. met \C C'nınnC'tlnde ramakla 
!ursa Doğu bloku bıı malları ih !ereğini söylemiştir. her mill,.tl n llrtl ı:idl orlar. nıı 
raçtan \'azgeçeccklcrdir. Jlu kon ıda TurkiH llC' mu · ı llilınrl lıur dı.ın il hasatında 

Bir harp çıktıı:ı takdirde Tür· kerC'll're devam cdılm!'klC'rlir. mühim hlr rol o n mak için rn 
klyenin hububat fazlası, ihraç Bu memleket M nh .. 11 plAnın ı 1 b r rkildc ıechlz C'dilml o
içın fC'\'kalide ehemmiyet kaza. dan kendı ine ;ınr k ) ıııde 2 5 
nııraktır. kadar bir hı c cluştuğunu, hal 

Bu sebepledır ki Amerikan buki bundan 'Çok rl ha f.ızla~ına 
urdımını hımın eden makam· IAyık olduJ:unu ıddıa ctm klc· 
lıır Türk iyede ziraatin gelişme· clir. Turkil erle bu yıl b•ı day 
8İne bUytik ehemmiyet 'ermrk· nıahsulunlın 11 565 000 ton ola· 
te 'e bu yolda her çareye bıı- ca~ı tahmın rd lmC'ktedlr. İkıncl 
rnrmaktadırlar. Nitekim bu hu· dünya harbinden O\'\clkl bufclay 
ıı~ Vaşin'"'londnki Tiırklye bil· meh~ullıne nazaran bu rak m 

-.... ek Pt!klll klblldlr. Frınaa'dı Bı9bıkan Plnay'ın geçim Yani rUyet esası kaimdir. Biz 
:asrııtını lndlrmdl ön pltnı alm111 ve her ıeydl'n r.'" el bu de i e, 26 ıene ewel, 698 Slyı 
11 eseıe ile mııecuı olmHt \'Ok i)i nPtlceJer vennlıtlr. Fransn- \e 26 KAnunue\'Yel 1341 (1926) 

vUk rltıli~i tarafından da mcm· ) Uzdc 60 ) Uks!'lm1ş b;.ılıınm:ık· Genrral I 1 cnho" er'in Amerl- Dün )apılın tenis matlarındıı, kareılafan lUükeua ve \'orcuı 
nunivetlc karsılanmak!atıır. IRdır. 1051 yılı mart a'1rıa ka kan fç l)a etine dair mu&)'· 

.!~iyi neticeler bıılıa )'ıırlerile neden elde edilemesin? ... r.ii- ı lnrihli bir kanunla ay başları· 
•q nın rasathane tarafından evvel· 
1 llıtSele ite llvık oldUIU ehemmiyeti vermeJıfpn \'e esnslı ce te~hitl e.&ası kabul cdılnılŞ· 

va~ingtondaki Türkiye bü,lik dar Birleşik Anırrıkıı Ttirklyr.- yen kanaatleri \arıtır. Dl lpllne oı·ı· ıı yapdan Tenis 
elclli(:inde ılrrl slirUlen fikre nın buğdav ıth:ılfıtırıı fin ın <' et alı mı-ş bir asker olmuına rağ. 
ı::örcr TUrkıyeye ıscnede 10 ila 15 mlşlir. 19 ıl de Türkiye hu dav nıen General, lld rlhiln harbinin 

~tte \'•Iıımılıt ın ibarettir. Biz maattf'e911Uf hu l&le hemrn ı ur. Bu kanunun 3 Un~U madde· 
lıte ıııetcul olmuyoruı. Fiyat llontrolU dbe bir ~ \ok.tur; baş- sinde: 
11ıı' lıdı mıddelerlnln flyıtlınnın deV1mlı ıurette )iıkselme- ı ·Hıcrl, Kameri takvim oleden 

milyon dolarlık dnha fazla lira· mahı;ullerinın ta hm nC'n ımo OO'.> Amrrikada )arotıı ı mrrS.C'zhrt- Jll&eları 
ot makine i ı:ıönderilcbilirse bu tonunu dış n1 rmlckC'llt'rc ~ıtm cili in ~ııtıletle alt' hjndcdlr. '!\la- • 
memleket 1055 ~ ılında 3 000.000 !ardır; bu ) ıl ı buçuk ınilyon tı·ılli idarelerin e ki alfthl etleri' D .,. 

1 
,_ kl ·bu k tl d • 

' •tttrrl oluvoruı. beri olduğu uzerC', ah\'ali mah· 
~ Ô!ıtıınllldelıl Jııı mevılmlncle tt!teyıJının on. lif'' nlrin dört susa da kullanılır. Ayların 

h. 'h d k d ı ı t •l kt ı ı aı;cı ı.. u or arın a OY· karardığından maç yarına kalmış ton ıa ıre ı raç c ece uruma on ~a mayı a ama ~cır ar. 1 a\U ın:ı mı, hlır mUr rııelerln nanan lılıllellerarası tenıs turnu tır. 
~elccekllr. Bu mıktarın yarmnı bu ~day \ e cmnh .. tıe , ;ısanı;ı ını ferdi hur- ı ı dü d d .E 

«oı,..,.,, ~lılcıfındın, et fh-.tının bir mlıU ırtıcıtından bahse- mcbdeini rasathane resmen 
tesbıt \C ilAn edrr• denilmekle· "'- ar. Bu Jıorlıun,. bir •e dlr. Demokrat Parti mııhalr.fl'tle 

D h f 1 · • k' , •d t k'l d ki' s 1 J • \ası ma,. arına n e evam c ugün mıı,.lara 13 45 de ı'ti ıı a aza zıraı ma ıne )'ar· ça\ ar eş ı <' ece ır on yı ri)etlrrin tanıaıımlc korunma 1 d 
1 

t • S 
1 

kl , k h • ' n • 
dımı yapılmasını talep eden bir !arda Batı A HUD d ı So"~ et blo 1

111 
... Anınrlk~ ı'rı" ıı bir •arlık d ,

11
• 1 mı ır. on ara ya ai ı ca 8 • barrn ba.Janacaktır. 

k .. ' " ' • rarctlcnen 'e sr> ircderı heyecan Günün maçları a d bil resmi şahıs: ·Tiirktve Avrupa da undan 700 ılc ano IJOO ton hub.ı sı c; YI\ or. Uıkkatc 1 )ık olan bir rasın a, · -a .. • dır ki, b•z de faalı) etımızı bu 
.... her fırsıtta hıyıt pıhalılıltnı tenlılcl ederdi. Bttna baka- )oldı gost!'riyoruL Her sene bir 100 000.000 kişi\ i kolaylıkla do· bat satın almakta idi. no"ta da, ('umlıurf• et Parti inin dan hl'yerana ıürlikleyrn bu mil· hassa saat 14 SO da oynanacak o-
ı.t. t5 batıftl feJtnce p1h1lıl1J1 kal'fl esaılt bir mücadf'le arı- Ct'tH'l halinde ayların mebdei!' 
,,_tını lbntt etmlttt1ı. Halbuki ılmdlve kadar b~Me bir ll'Y rlnl tesblt ederek DıyanC't işle· 

1 
~~!'n•dı, pıhılılılı dunnıtlln ırttı. Bunı bir fren koymı1ı rlne bildırlyonız Onlar da nıuf 

blll d · r " " abakaların dllnkU netıcelerı ı;oy lln Cochet • Remy maçı ile, l6,45 yura r• emı~ ır. Pakistanın mrmlekctimlzdrn müfrit a • Drnıolmıtbrın nııd- kdır: d k s k 
Baz:ı AnıC'rıkalıların fikrine rı"t rol nın• "ıllerı'ni tnrkr.dernk \e e oynınacı to enberg • Pet-
. T · ki k dl! i h aldığı buğdaylar ' ·., • •· Pallada . Francutt'u 715 • 8/!?, ro'l" mı,.ını k kl 

1 öre ur ~ e C'n er ne U· halkııı aı u una U\'arıık. orto bir • • n to ıev ı o acağı 
--.ıı ıtıbı henUı 1elmeml9 midir!... tUIUklere vemorlar. 

bubat 8attılı bBZJ Ratı Avrupa Ankara 26 <A KA) - Pa. '\ad· .Juhrna Tıınca)t 6/1 • tahmın f'dılmektedlr. 
. ~ olıfa bulı•~m~ıandır. 6/l · G u tfe\letlrrınd!'n de mükemmel sıı kı tanın bir müddet öf'rc m ru D.ııı,n shıı l'tinde Gcnrral El • un n proıramındı bilhassa 

lniı Tahıin Til Sonra benım karıaatimre son 
olarak, Şuudi Arabi~tanda gö· 

1 ~ Bank . Si 29 Uncu 
;~:~~ğilrü~e~::nc~~~~t~~.81zi~~: 

rettt> ılı ni Aletler satın alabillr kaldığı bııj!deyııızlık ndı b r cnhcıwrr ılumanın sel!melin!n , Patyy • Enes Tala)ı 6/1 . 6/0 çift müS1bıkıl1rı büyük bir ye-
Rıınların i arl'l rttıklerine .ı;ôte taraf edılmlştır. Pakı tan, ıkl 1 . el ' h' 

1 1
• • • 1 1 

(Wılllam .. · Francurt) çıfU CA Jetin tutm•ktıdır. 

ıçınde hıılıınduğıımuz Zılhlcce 

llli~ \llında Tllrkl~ ede 2000 ka ııv gıbl kı a bir z.:ırnan z ırfın 1 ı ,ııır uııyanın ır r ;ı~r~r;01 ~~"e Çıp • Holmes) çiftını 6/l • 6/2; Atletizmde bir rekor 
tlar traktör \Aldı. Bu rakam tnııhtelll meıııl kctlt'rcHn 7LJ bın k~o "0

' anın ~;1 rı~ı rot ~ıbi olclı .,.
11 

• Head - l\larılça Uncl'yı 6/0 6/0: 

ayının içUma = konjonk~lon zn. 
manı, 20 ağustos çarşamba .ı:U· 
nli, ö~icdrn sonra sanı 5.20 dir. 

YI 11n1 kullad 1 ~:;s~ı ~n~:rı~·~in°e r~~lt~~k geU:cerş 

simdi 28 000 e Yllkııelmlese de ton bıı:day ithal etmı.,tir. Bu yarlı 1
•
11

1
"tc kr,~s ıırıı a , b15"~ Vıera . Hanrı Tclyan'ı 8/0-6/0 yapıldı 

k b ı ,, 1 nıı pe • n ıı cı ır tt 'or e •ı ·• bıınlardRn anca 6500 tanesi A· nıın 35 in tonu mem rı.cllm ı kar 1 Gıırbi AHup:ıdaki milli Coclıct • Norgarb'ı 6/1 . 6/0; Pırfs, 26 (AP) - Maruf Bel-
merika tıırafındıın temin edıl· den yapılmış~ır. \y'.ır:ı lJ.:ıOO l ııo llıinllklcrin \nrattı:ı ı:ec•S. , l\lts Pery . Bn. Gırilliotlunu 

1 

çH alı atlet Guton Rt'iff. bugun 
mistır. t~n buğday ı'ıraç. lım ıılarında rnrleri tok ur:ırlı \c tehlikeli 6/:! • 6/2; Y!'nnıı terdir. Parl le yapılan mllletlerarası at. 

faamafıh buradaki Türkiye yilklcnmrktcdır. I kı lan h;.ıku h 1 iı.ı k A (S Bıı)kurt • BJondel) (Su lctızm müsabakalarında g dakika 

A) ni ı;iın bir ı:ant sonra, ,Suudi 
\rab!~tanda hiliılin rUy<ıt cdıl· 

. dllti hıldırili)or kı bu "ayri müm 
~ ( Baıı ı. incide_) 

1 
makta olan parası ise, 95 mılyon 1 ktindıir. Zira drğil ı;oz, tC'knik 

blı)ıik elçili!;i Tilrkırrnin Avrıı nıcti, ayrıca bugday ilhalı hu 
1
k uyo;: 1 

11 111r 1a1 ) 1 !';onı:;ı ıııe- zan Gurel. Ene Talay) rffl mı 404 sanıve ile iki mıl ko•unun 
t d "I ı ' 1 rı :ın • um 1111 rt' nr. ,..('çC'rse, " ,, ,, pıı fabrikalnrınılıın I~ e ı,. kre· usunda yabancı mcnı rı..eller c \ 'k L d 11• f çının ılk tlınl 7.5 Suzaıı Gürel dunya rekorunu kırrnı •ır •ski 

111 b k • ınrrı anın .. u rr ı 1111 uzunu. . ı:. dİ) i temin cıfomccl ıı;inl, u se· mtiz:ı crclcrr ırı mı l p. Jıııı n •ırlı n le blrlcstirid bir çıftı k.:ızanmı ; ııuncJ sette Blan rrkot f ecli Gundet Raegg't! ait 
roliin iızerinc tek lf edecektir. del çifti 5/1 ıler de ıken hava 1 olup 2 ını @ fazlı idi. 

'ek tı)ıor, !UyUk mllletımwn or hra faılala~arak 405 mıllonu geç l lletlerll' dahı giincş kur~unun 
lttıı "• bııarılı bankamız onun mıştir. MalC'lmdur kt, \'erdikleri p~rlakh~ında 'hlllılln tdriki gay 
ııııa 1 

YOida ıellıtl. Memleketi- krediler ne kadar sağlam temi- rl kabildir. HIHll, bizim ele tcs· 
ffk ~lıı iftihar me\-zuu olabile- nala dayanırsa. da) ansın do~up hlt etti~lmlz ~ihl. ııncak 24 saat 
tı hu r hale -idi. bugün mine. hesaplarda de' ır. yapmny an kre. ~onra ~tirUlebilmlşllr. 
liid luruncıa, açtığın )Oldı yU. dıl", m~mleket ıtıbarl)le tC'.m: Görüyorsunuz ki. Suudi Ara· 
~1UtUnıu2u ve yiıruyeceğlmlzl bel ve b!'reketslz sayılır. Bu ?ıhı blstanın bayram illinı, soziinc i· 
le 1 eıııeye ıeldık, Tazımlerimiz- kredıler sadece f~ızcıllk.ten ıba· ı tımat edılır bir şahsın ) ıınılma· 

Sovyet Komüni$f Hacı adayları Tıırkhr, b ı~le bir blrlr tlrici J o unun ikıncı i Fransız Hen-
rolıın cheıııınl~rtinl Amerika ılr- s ' kf h ry Mahıut n dakika 6 7 11niye i-

parf.ISI' fu"'zu·g"'u" Beyruffan Cı'dd .,, rrcr inde J.ınrııran bir rnrmlr- usur u a eyecan l~..::~sa rııkorunu hzelemiştir. 
kettir. Bö~ le bir rolde te rhhlı iı 

60 .. ,u .. ru"'Ju""yor mulı:ır ll b:ıkımınd:ı11 Orta Ş:ırk- Uyandıran ha"d'se B '' l M A c A De)l ı'şf ı'rı'lı·yor t:ı mıilıim nırsııli)etkr ta l}onız ' 

l) ret kalır. Vazlfemız,. b.Uny;dckl ~ından ibaret bir hadiseden 
it~· YtldonümU milnasebetiy. kan .gıbl krcdıyı de ıktısad.ı biln başka bir fCY dC'ğildir,• 
tı lüh banka eube \'e ajansla· 1 yemızın her ta.ra.fına )~tişt .. rme~ 
~tıı Yapmıılar ve ıece Moda ve her terr~sını besJıycbılnıe~· M k b' , J 
llıı_lı lOübünde bır toplantı ya• tır. Di.lytik bır hatla söylıyebılı· ISlr a mesm~~t" 
·"411lttır rim ki, plbmınımızı 100 mil)on 
a11 to. Jıra raddesinde arttırırken seyya O "' 'kJ'k ~Udtıru Plantıdı Banka Genel lıyel pti!nslplerlnln hudutları i· e f 1 f 

~ «leıııı thluvaffak lşmen ezcUm· çınde kalınmıştır. .. • 

....... i Ir ki: Şube \ e ajanslarımız da 23 Yapı laca k 
h~ ıe~ı mutındı i; başına tane fazlaslyle son gUnlerde 100 · 
~ dthnl idare heyetının faalı· U bulmuflur. Banka bunye.sindc ( Hası ı )nrlıteJ 1 e b:esı memleket vı dolayı. flhicü olduğumuz bu me.&'ut ıe· lerf •müzakere ettiklerini bil 
~dır kı için fok \'erimll olmak heme tabıatnle personel kadro· dırmişlerdır. 
~~ muzun da talnbeaınl icap ettır· l\lıııır ve Orta Doğu mesele<sl 

4 ~l de bulunduğul\luı humma miştır. Kahire, 26 (A.A.) - Arap IHt-
~eıııı ~nrııa faalı) etı dolayısile Kadromuza 320 yeni eleman 

1 
lit:l sözcil~llnün diln açıklaclıgınn 

bir 1' ette I& hacmi mutezayıt lltıhak etmış bulunmaktadır. Ser gorC', Arap Birliğinin Eyl(ll ayı 
~:nıııo ile artmaktadır. Ban- rnaye 'e ihtiyatlarımız 1951 bi· lçınclc yap:ıca~ı to11lantıda, l\tısı
~1 artan istıhaalln, geli~en ti dayetine nazaran 15 milyon !eı 1 rın rnılll l'mr.llcrl tahııkkıık et
~ 11 Sekteye uğramadan ytirü 1 lıtlaşarak 58 milyon lirayı bul· mrdlkçe, Artıp devletlerinin Ortn 
tJ~ 'tin ~ereken ihtiyacını kar- muştur. Bankamızın kuruluşu Doğu savunması hakkında Batı 
~r ~k Uıere iyıden iyiye Aefer- ve ınklşafı çok bilvilk husuelyrt· llr mllznkrrclcrc giriımcmeııl tck 
~ bij 1.Iıtııştır. Iş Bankdı elınde Jer taşım:ıktadır.Bılındil;ı gıbi lif edilecektir. 
b.~1Un vesaiti ile kalkınma İş Bankası aziz Atamııın arzula. Diğer taraftan, Mısırın diğer 
1etah •ıne ayak uydurmakla \'B rına tebaan, Tıirk jktısadı) atının Arap de\•Jcllcri nezdindeki tem
~ e l'&ratacak \'~ onu arttıra- büyuk btınlsi sayın Bayarın e- ilcilerinin, gelecek ayın başında 
lt ~llınJ~euı bUtUn teşebbüsle- imde doğdu \e on sene mliddet- burada toplanarak Arap de,ıet
!'ıiii~ di rııekanızması ıle z.ahlr le do~rudan doğruya emir \'e Jra lerlyle l\lısır siyaseti arasındaki 
~I •8tr. Bankanııtın aJı:Uf ve delerı altında şekıl almak mazlıa l.bırliği ~ıı~.ıı~unu mü~akere ede
~•ıı 19~1 senesi bldııyetUıe na. rıyetine naıl oldu. ıs Bankasının cekleri bıldırılmektedır. 
~~ bÜçte birden fazla artmıştır. kU\'\•etli karakteri, dilnkü \'e bu- Başbakanlık Ye Hakanlık yapmış 
~ bQ•nka bir sene zarfında üçte günkU hü\'ı)eti doğrudan doğ. eahst)r.tlcrdrn srn·rtll'rinin 
llı11 o?liınUştilr. Bankaya yapıl- rul a kendi eııerlerldır. Uzun ı;e- bildirilmt'sl istrndl 
~l\an nıevduat miltemadlyen neler en \'etin z.orluklarla mıica Kahire, 26 (ANKA) - Mısır 
~ tadır. 19:11 senesi başına dele ederek beynelmill'l öltillere Bakanlar Kumlunun aldığı bir 
~ eo~n nte\•duıt 120 milyon da ğöre 'ıicude zctlrdiklerı bu mo kararlaJ 1ıfısırda şimdiye kadar 
'ıı bıU•larak elye\'m 400 rn,ilyo- ıtern miles!esc Bıyarın ıdealine I Bnwba~nnlı.k, Bakanlı~ yapmış ve 
~ \' tııuıtur. Bankanın sınai, daıma sadık kalacak -.e ırşatla. de\ letın yü~sek mevkıler~nde bu. 
~ • ınaıt sahalarda memle- rındıın her 7.llman mlistefıt olma- hınm.uş lıUlun şnhsıyetlerın hıı~e? 

ıtngınıeimesi itin çalış. ya çalışacaktır... cllcrınde bulunan &C'r\'eUerını, 

1
, mal ve p:ıra miktarlarını Maliye fan t 1 f • ı • k" or Bakanlığına acık bir surette bil-

r De ro sa iŞi IÇln ım an arıy dırnıC'lcrı istenmiştir. 
Ga... - • F'es lmalcllerlnin protestosu 
~~kl ( Bı•ı 1 lntlde> tir Keyfiyet, İran parlamentosu Kahire, 26 (A.A.) _ Fes imal 
t.1.llt ~ltıni bılhassa belirt petrol işleri komisyonu başkanı edenler. fes yerine Teksas hiçi
~ h~nes BltleJık Amerıka· \'e l\hlli <'rphe sı)ast grupunun mi ııapka gıyılmC'si )alımdaki ta
~ tıı ö 1 tevzi kumpın) al arın genel sekreteri Huseyın Mc.k,kı sa\'\ unı ııiddelle protesto etmek-
._ 1" fleınıı blr mileuesenın tarafından açıklanmıştır. teclirler. 
""llıılıı Stl"\ıres CorporaUonı i~nda bir mıntakada Şapki tara!darlnrı bu biçim 
~ llııı ~ tnlldilrüdUr. Jıarga:talık çıktı şapkaların daha pratik olduğunu 
ı.ıtlrı J k0?1elırıln bir söıcilsU Tahran, 26 (Anka) - Son a. ıddta lir l\lcksikadn da i:sbat edil-
4. llıd.aıı 0nfa in Dr. Musaddık ta tınan haberkre gore, Tahranda dıği gıbi bunun şiddetli giııırşc 
>""Clo • 1~av~t edildığlnl, Iranın 450 ·kılometre mesafede bulunan karşı daha iyi muhafaza ettiğini 
t~a anıan Petrol Kumpan. Klşan mıntakasında, yapılan bir ılcrl sUrmektedırlrr. 
~fl 't~l d!'vletleştırıne yo~uyl~ srçım dolayıslle kargaşalık çık- Fes Amilletl ise şapka .ın~ılAbı
tıı hııı:t •ldığı petrol endustrı. mış \'e ıiç kişi ağır surette yara- nın hinlrrcc l\Iısırlının ı~sıı: kal-
~da Old •ıı çalıştırmak taaıvvu lanmı~tır. masına sebep olacağını söyle. 
~il b Uğunu ve Amerikalı uz lranda bir te,·kif mektedirler. 

lllyıu Proje.}ı tetkik edeceği. Tahran. 26 (A.P.) - Nazi te· ------------
4...~eı ~lllııtır. mayüllıi Sunkı partıslnin lıderl 
~ d&rt ile kendısine rtfakat e- Dauıd Mıinşızadenln dun. gece, 
~~llıı l'Uzrııan mü~a\'lr bu ara- Sovyet Kilittir te~kllillıntn blna
~~e •brandan, bil) ük tasfi. lırına geçenlerde milfrld mllll
l~a tın kurulu bulunduğu yetçıler tarafından )apılan teca. 

Ali Han Pariste 

y ,.e \.ıman inıkıırıl:ıra Jl•lp bulu- ( nası 1 inrlıteı 
A1tt>~lnt11 l'rua rn:ı 1 1 lnrlde> lll:\

0

0rın:. il it' ~Nil lktldnr. hlr komiseri AhmC'l Tulumb&Cl)'a bı 
Moskova. 26 - •Pravda• gare- yoku uç.ıklarıhln binlerce hacı malık bu lıakııııılan dlıııy:ı sha- ç.ıkla hucum etmt,~e de yaralı· 1 1 1 • 1 • ' tt'sl komllnıst partisi yöndmeli- yı zanıanıııda ın~ım:ı,>a kıı!i gel· ... ıınılr lr ebhıı iı l'lc almış, der. yamamış, komiser tabancasını 

ğlncle yapılması tuarlanan değl- miyect'{ltnı kc tırıncc, Amerıkan hal nıülıiı•ı nrtirrlrrr kıırn mu~. çekerken ikinci defa saldırarak .. - • -. - • - -
eıklikler hakkında 8ayfAlarını ha\'a kuvHller.ndcıı )ardım ı tl' r kll ir i'ıtiroı~hrın si 1 nra ındn omuzundan yaralamıştır. Hldl e 

1 

•müsbet veya menfi tenkidlerc mis \'e l\lckkc ha\a ta ılı bunun ~-hu lı:ı,>ırlı rolimli )arıda bırak. yı seyreden panayır yerırıdeki .,. -
açık bulunduracağını• ilAn et- üzrrlnr ıerllplenmı l•r. Bıı enı mı ,fır. h Ik he)ecana duşmlit'lir Sanık • - - - - - - __.. 
mlştlr. se, C 54 tıııındc 14 nakl l'e uça- C:rhrral 11 rnlıo\ rr'in dlin\R I Kemal bu arada eune kacma· __ ı. W. _ 

Gazctc, Sov) et Rusya Kom il- ğı tah~ls cdılnıı 'e murc.ttcba ' • nele ovn ııı a hatıtlanaı ı n mu\•a!Cak olmus. but Un lh· "' 
nl~t Partisının merkez komite•! tın ek eri i Alm n adan c 11:..!· ı iri tiri< i rolıı. r fi ı ııvk ı ıın ta 1 ra rağmen kapu ı açma· - j. • I -
emirleri ı;ereğınce bu işe giri~il- dılmiştır. Anıer.kan ıı kl.yt' U· I rhn u nnuık ı;ur lh le. bit dr 1 ma ta lnııt elm lir. Polis tara· ı 91 

dı~ını bildirmektedir. çaklıırı gecrlı uııd•ı lu r lı~et lnıillih il f 1 1 lr r 1 llıll' hrninı- fından göz ) as:ıtrıcı bomba a ... - •• 
Konıürıı t partısı merkez komi- te olup saatte b.rkaç u ak hır- rrrrk, ('U t bl'tll bir 1 likıımrt tılmak suretıle e imi 'I çıkarı· I - .ı-_

1
_ - • 

tesl •Prıı\dR• da yayınlndıl!ı bir dtn havala ıııı kladır. IJ r ıtl.:ı tııtm oluruz. Zatrn it dertleri- lıın \e yakalanan sanık bu,gOn ! • _ 
makalede rneml<'krttC'ki bUtlin Cıclde arası 4,J aat ırm klr· mı in <'n tsa 1ı trda\I erkli de, nı u unu mUtcakıp h\\kll edıl .._ __ ....., ___ B ___ ....... , 

tAll komünist paı1isi teşekklılle- dır. Amerık n ha\:ı ta ıt str\I ı milli mah13rtlr mılsbet \c ~apıcı mlıt r. · ' ' 1 1 ~ ian Sda ı - lr bab.tınıı •· 

rlni bu konuda serbest mlinaka- hacı namzctlC'rınl Cttlde e tu bir rlıs r.h ;ı el u rrinile ranla. ~ - •'1 2 - a ' "" rımbor ı - Bı.r 
fllnta davC'l etmektedir. rllp bırakncnk, lı c ti r ~ton 1 le ba 1 birle mrktt"tllr. Telgraf sekmede yenilik 1 r -ıl: 4 - Ded t m dedıkçılık 5 -

Komitenin bilılirdiğınc g re u alelAdc yolcu uçııklarıle el n r k Ahmet Emın YALMAN Ankarn, 26 CT.H A.) - l llş. 
8 1 

·\: • , . 
1 

... 
1 

• h . ıı b • l J.:uıka ı• 8 rln t. - AIJ1 iTi T -
b b ti r e•ef e - ....... , 1 .... aır l)"T&n.uı nıUnakaşnlar tam ır ser e~ Jerdır. Lübnan ha\tı yolları gl 1 11' tırma Bakanlığı, telefon nbone. 

hR\'aSı içinde <'C'rryan etmeli \e gelme ücreıınııı ~arısını mıılıa· )erinin derhal para yatırmaları.' "1"~10 A • ,, .... 
b 1 k Ü k. GUnün Yazıcı • . . 1 l """~•n "'' • 1 - nır c ~h So~yel bnsını ıınlııra tam o ara faıa edecektir. c relin ınUt b ı • na !Uzum olmadan ısledıklerl trı. , b h ~ A 

1 
•.• 

4 
b 

1 f 1 1 1 k t k b d ı.- ı 'il • - • u~anın aıı l? ; Sal a aı ını açma ıc ır. •~mı veya a rı en a arıı uuŞlllJ graf merkezlerine tclgrar ttke. 1 ı:ı d 
81 

1ı: 1: ~ 
Bugünkü •I'rıl\'da· yayınl:ıdı!!ı 200 Lübnan ~hası Ctakr!!Jen 75 Anayasanın tadili rilmclrrı itin yeni bir usul Jhd:ıs t·ı' krı. /

1
m8 fo-_ 

1 
~n~: :en; ~11.;';: 

1 ua fi - Akr tor Bir nota T -
\'C tam bir sayfa tutan makalede dolar) Amerıkan hiıkumctme 

1 

otrnistir. d • c ı 
knmUnlst partisi teıkilltında yo · teslim edılcccktlr. Amrrlkalı ida < 

2 1 
rldC'J Bu usule göre, telHonu olan 

daı N. S. Kru,ev'ın ~·apılmasını recller bu paranın. kabul cdıl· 1 ı· t ı:alqld kn"n·ı· n herhangi bir kimse, telgraf mer- Vak n n in dnlt l•r ad•n bırı. • -
ı ki k h d 1 o on ncı ıce ı r " • ' ı ı . "r 1>a 'Tan c ... ı. ist!'dıği değl~ıklıkler açı oma • ınesi alin e, bıltıhare Mıl d · ,, n b ltnd i glbı olm mı ke lermı açarak \e tekflıek f te oi l\'KO flt'l,MAC'ANL't RALLi 

tadır. man hnlır mlıt' e rlcr!Jc hıbe dl i telgrafı okuvat'aktır P- T h 
2 Yeni to~arılara göre Politbliro edllt>cdini &Ö)lemı lrruir. tır. Memur. blS\ le bir tf>lgrıf aldığı ıt1an ~~.to ı - .!l!Sar • -

l k 1 1 n l 1 l\Jusfala Emil Elo\ e . 1 s - ... ~r Ar ' - a ı " -u Orgburo ıeşr.kkiıller nln a • 'aş n.ı:tonda Am rıka ı şeri zaman, abon<'nın numar ını SO· 
1 dırılması \e bunların bir •Pre- Bakanlığının hır sü cu il ha~a ta racak, telgraf cekenin bu abone T • 11 - .ıı : "' 1 - Ne u 8 -

Sıdl·ıım• ile del•ictirilmesl ileri t 1 1 1 d 1 k (1) Na ık l<l'mal· llk. \'e a- ld ,. b tlkt • ı a• 
b ,.. ıı serv s ne tem ııı ır ı · , rr"hfim fıl rnıri. Hiırr1' et Ga. o u5 unu te• ıt el en sonra. , .. ~ A T lı 

sUrülmekledir. •Elımlzclrn reldı 1 kadar ~ar· • yazdığı tC'lgrafı ı.;ekeceklir. 
2 

•Dk~n an •:~ya ':_ -, amı ur. 
· d b iki :zete i. 20 temmuz 1"85 '1868). . - ••• a - ... •re mh _ aııa. •Pravda· gıızctesı e u dım yııpnbllmcktrn nı ııınunuz • l'k K ır 1 K 

1 
Telgrafın bcdelı, telefon abo- c >: H z 

1 
< 

1 teşkilAtın kaldırılması ve daha Sozctı, Amerıkan ha~n k ınct 'nra ' · 11 
" 0 1 r.ma · nrsinln lıcretleri ile birlikte ö. 5 - 1 6 - u @ m '111 ). 

chrrlşll olan • Presldium• un ku- !erinin bu h:ırekrtınlıı :MU lüman M:ıknl ıt-ı ı;ha iye 'e Edcltl~r.. denecekttr. 1 - La; ~ta·• ~ - Gurbet 
ı l l 11 . il ··ı sebep t 1 t f d 1 k Cıiz 3, s. rn.;. ru mıısı ç n trı s ru en · gaze C' er ara ın an ın ıntıun u (2) nk. Ali llııvdnr 1'1lth:ıt. 

!erin doıtru olduğunu uzun uza- la kar~ılandığını ka,> dc'mı tir. f 
1 dl,.1 izah etmektedir. ll k I'l •t T:ıhsıra.I !ırct. litlıat 'a a. ha 

,, e)Tlllla çı :ın • ' " ( ,,a g:ızc. 3 atı, shasrt.ı e :ı hr I, lıldr.ınn-
lesi şunları yaımı5tır: ıı. rııenr:ı lı:ıyatı. tst:ıııbııl 13~'1. Meriç boyunda •Amerıkanın bir çok ktıtühik. ııtıtıı ı ı•a n " •ıı fi li1nrcnın 
lni varsa da, nihayet ll:ık YO· tr.hclili lı;ıl ıınındiln iiç c as k:ı-

( Hası ı lncldr.) !unu bulduğu ıçin Cenabı Hak bul rtmi~ir: 
sahaya bu sene çeltik ekilmi~· AmC'rlknlıları nffrdcrektir. ı. •l:nrU hlr ıııııırt !llrdl-
tlr . 1 Hacı namzetlrr:J \rarata si ihdas Ptlrrrl. 1 1 ıı millet kar. 
Mahsulün bugilnkil dunımu çok yctlseblliyor "' ında Hl kel" nın mr "ııl tutul-
iyıdır. Yıılnız l\ferlçtc su kalma· ı Hacı namzetlerini "'ollirmck ması.• 
mıştır. Şimdiye kadar l\tericın le olan Gıreımn \'e Guney u \a 

2. • nnlvrn hu tnerll fn ta su)·u bu şC'kılde hiç bir zaman purları 24 a •ustos pazcır gıinü m:ımrn milli olmıı 
1 

için rlns 
azalmamıştı. Bu hal de\'am eder saat 17 de Port - Saıde \'armış· 
ve su çoğalmazsa bir ltmm çel· !ardır. 'e mezhebin tcfı lk olunmama. 
tiklerin susuz kalacağı \'C mah· Sıirnllo yollarına de\ am eden sı .• 
sııltin 7arnr görcecğl muhakkak hrr iki vapur da, tesbıt cclılrn , S. ·Sall rn \İID\ nt ı sahBnr.dr. 
lir. fiilhnSS3 sahile yakın mın· pro"ramdnn bir ,Un C'\\Cl. l 1 1 ııhın •n \ llilrr İİ7rrinr. kontrol 
tnkalarda susuzluk le~lı·i daha ni 27 nğu~tosta Cıddc)e \.:ırnnş tAlin llr ınrnı:ılik.I O 11111nhrde 
fena olacaktır. Suların l1ü ll'nf' olacaklardır. de anlrali·ı ~on " ııliiııiin ka-
tcık azalmnsı Butı:arlıırın da Me nu suretle hncı nrımzrtlt'ri, bul cılitınr.ı •. l'C'\I 3"6-327. 
riç ~uyunu eskl~lne naıaran da· Harrtilekber rnüna rbctı)le A C3> mınıııı u ı aı.i'nln Yrnl-
ha fazla kullanrnağa başlamııla· rııfAlta yapılacak merasime ye (lrn il5ıııııılın ı;onrokl durıım 1 
rının bir neticesidir denllm(!k· liıeceklerdlr. fc;lıı ilk: 111akıılrmh:. lliirrh rt 
tedir. H' a Jfıirrh• ... ısMlk. Pazar Pos-

Ilerkt'S havaların serinleme- Pakistan • Hindistan tııc;ı. 18 ırn ını l!!!j!!. 
sile wların çiftalııcağını tahmin '4) httı!'I ~alh. r.clınilmR 11 
ctmcktedır. mUz:akereleri inini h. fı.inci T b'ı. :ıuı ırrl:ı 

C'Me\te, 26 - Pakistan Dıv- llinıli\e hlb •'l<tntla tab olun. 

Hayaf pıhıhhXI lılt>rl Dakanı ılıı H ndt tan Sa· mu tur. 1327. S. 71. 
Y \Unma Bakanı buı:: ın. ikı mrm· (5) Ahmrt ı:;aih. 11. g. e. ıı. il: 

( Rıtı 1 lnrhleJ lekrt Ara~ında blr lhtllAf konu U <6) j 1 mhrt \ e 'Kantın.tı F.-
lar 21,9: derıl~r 21 9: ) ılpı mal· lt'&kll etlen Krşınlr mr irs nı "3 i. llk: f kdanı r."'zrtrc:I 26 
ıemeıl 24 4 nl~betinde artmı~ hal itin ycnl mtızakrreır~c ı;ırl 1 eu ıı • 1 rfrrnrf 1!108, 13 Tem
buna karşılık hububat ~ Uıde 2, rrlişlrrdir Bırle•mlş Mılletkr la· m•ı7. numl 13".ı 

Gayrı Menkul Satışı 
fstanbulda, SlrkeC'ide Orhaniye caddeslade 38 • 4!: ve 

g • 17 karıı No. lı Altay 0 1C'li namlyle mlruf. her turlU is
timal ve ilhci in~aata elverisll 4 kRllı kArgir gavrimenkul 
\e bitişiğindeki garaj Olarak kullanml~8 mU alt iki katlı ~· 
ıunerme ardiye binası 5 E Hı! 1952 cuma gUnU 11 - 12 ls
tanbul Btşlnci icra l\lemıırlu unca ayrı a)TI utılacaktır. 

(Faılı malUmal lcin mezkur icra dalreııınln 5:?/2821 
• 'o. h d&)a ına müracaat). 

Tı rnak Ci lôsı'n ın 
sUsledlğl sihirli filler, dünyayı 

kucaklıyor. 

vız- ZAN- DE 
Tırnak Cllbı kıllte bakımı 1da 
etıiullnln en mükt.mmt'll, ;en 
ntoda renlı; çeşidi ile her '"' ke 
en uygunu. zarif eleui ilt' ıtun· 

yara beğt.nilf'n U! arınılaa 
bir Cil~dır. 'ııı 'J' iıtmıslerdır. İngiliılcr \'\İzlerle ilgıli olarak tev kıf edıl

..... ~e t akhranı ılyaretlnl endişe diği bugıin polıs kaynaklarından 
tiı:_'lıı ba akıp etmektedırler. Jo- öğrenilmiştir. Bu teca\i.ıı:ler neti 
~ ku 1 anı bulundutu Ame. cesinde Scı\'yellrr İran hlıkOme
~ fültıPanyuının elinde bir tine bir nota \ererek. Mdıse nıe· 
~ ba 0•u bulunmamakla be- ııullerınin eeı.alandırılma ını İ!· 
tu:. İııııı:~ ırıuıahitlerce Musad· temislerdl. Rus nota•ında Sunkıı 
~lerı •rıe rırııebileceği mü partisinin adı doğrudan doğruya 
~ı11t11 ı' Amerikalı petrol zıkrP.dılmiştir. 

Nevyork, 26 (AP) - Ali llırn 
dun uçakla buradan ParJse hııre
ket etm~tıt·. Rıta lla~"' orth'la 
barı ması ihtimalleri hakkında 
ısonılan butün sualleri Ali Han 
•Flıı me~eıc etrafında mfinaknşa 
etmC'dim • diye cc\ aplandınnıs
tır. Ali Han 3 ya~ındaki kızları 
Yasemin'ln ıinıdi iyilrşmls ol
duğunu, fakat gerek kendisini, 
grrcksc R, Jla) "orth'u çok kor
kuttuğunu söy lemiıtır. 

madenler 17, dokuma madllele· rafından trrtiplencn bu toplan <7> Ahmet Saib. a. ı. "· ı. 
rl 22 nlııbetlnlle ucuzlamıştır. · tı) a Bakanlardan maada, llındı . 73. 

Anknratıa umumi endeks 6 7: tan \'e Pakl-;lnıı ordu! rıııa nıen· <8) Kanun ıı F n 1'nln tl-

tq; rııJt raııda bulunuşunu bir Yeni ufak lık para 
...._ ~ltl 'ısıaı._ olarak kullanacak 
~I il\ llllıtere bugUnl!'rde, kesiliyor 
4e~y1:11•ıa151nı halletmek Ankara, 26 (ANKA) - Mev-
-~lıı111'll ~rına ıeniş teklifler cut ufaklık paralar halkın tuttu-

'1l!Jı a tıaıvvurundadır. ğu ~ekil \'e kuturda bulunma-
~ •n "tr(IJ elılbl iranı maktadır. Bunu nazara alaf l\la-

!l. llıhıır lellyor llye Bakanlı~ı. madeni paraları. 
ı., hııra'Yag' 2tı <AP.) - Yakın mızı bundan böyle çok uzun mUd
~ .. ıı bu~rı relrnesı beklenılen det değışmiyecek \e teda\illU de-
~oıı, 2~etıne mensup hır lto· vım edecek şekilde bastıracaktır. 

1 t~kn· 400 aruındı Alman j Bunun için yeni paralar, nikelden 
ISYenj angaje edecek· olacaktır. 

Bir Pakista n yolcu 
uçd§ı dUıtU 

htaııbuldıı 7,4 artmııtır. Mem· sup ~ ıiksl•k rUtbcll kurmay su- dil olunan nırrnrlı h"kkında 
lekel ortalnmıısında artış nılk· luıvl:ır iştirak r.tıncktcdir. rnriimen l:ırafınıl.,rı kol"'"" ı
tnrı ylizde 10,4 dlir. Artı' illba· iki dr\ Jet temsılcı heyetleri· lın:ııı c~h:ılı ı murlhr 1 llı3•1. 
rlle bazı ŞC'hlr Jslmlerlni sıra· nln liderleri, p ki ı , nk. tını i lluknk H' "fulı • et 

İCarachi, 26 <AP) - 16 de\ Jet •I~ le Ylllll orııE: U~kanı Sır luh~mmC'd Zafı ruı ı waııin ıner. ı:-:rne 1, C, 1, l'I. 
memuru taşıyan Pakl§lan Kratl- Edirne yilzde 30, Seyhan 16, lah Jıanla, Hfndistıın S:n unma 90. 
yet HnagUcüne ait bir Bristoı 

1 
lzmlr 15, Ernırum 14, Zongıtl· Bakanı Goplaşvanıl Ayyan~ar. rn> :ı. t! r~b:ıb ı murlbe ıt. 

taşıt uçağı bugUn Jelum kP~l · clak ıa 5; Giresun 12 il; Dl.rar· konferans ulonuna k"l ın } ilt:ıcı <;:. <JO. 
mlnde, Kena yakınlarında dUfU" bakır 12, Saınsun 11, D!nlzll, Si· tebı>! üm ederek ı:lrmi )erdir. ClO) 1 onlıı r.ı IOmaı trln nk. 
parçalanmıştır. Uçıkta bulun~ as n Trebıon D 5; Antıı\yı 8 5; \"on l'rirılri Jı \'o ı Kraf'llt • 
18 kişinin öldilkleri unnerfll -iller ıehlrl~tde ise 7,5 · 3 B !At, 57,48.J lira de~crinde ıno 851 Gr('ifl'nlıor ı. Dl \'r r un "'r 
mektC'dir. Ölenler aruında Pa I nlkt11r111dı. blr utıı uraır. Hı ton ihracat yapılmı•tır 1 hıı'aı "İ•(' ıles o rnııı '1rn Rrlrhn . ı 
kıstan istihbarat Sen l!l Şefi de tiran 1952 ayı içinde llO 252 artışı } lızde 16 3, ihracat artı ı i'ber- rtzt ıınıt mit .. ıner T'lnlc 
\'ardır. lira değennde 144.772 ton itha· ise yilzde 42 dir. 1 itung \crsehrn, Wlen 1919 • 

• 

\1z ZAN ]f]lE ı nc 
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WEGA 
markasını faşıyan 

radyoya da 
tezgahtarllk 
. t ' ıs em ez ...... --

195 2 model i 

çe li k lamba l ı 

PiLLİ. CEREYANLI 
Lüks radyodan farksı z, 

\am te~kil at lı. 

RADVOLARI 
CiHAN KOMANDiT ORTAKLUH 

KatırcıoQlu Hın Kat 5 lıllnbul • Tılgr.: BOLDEN • Tıl.: 28758 

PIKAPLARINIZI YORMAZ 

PLAKLARINIZI AŞINDIRMAZ 

~eni kanunun 'crd.ği haklar daıreiliıde \ c cskıden ol
du u sıbı istanbulda ·Gazctecılcr Ccmı) etla tarafından ı;ı
karılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

Cumburjyct, Hürriyet, Yeni Sabah, Vatan, Yeni f tanbul, 
Dün~a. Millıyct, Son Posta, Akı,n. Hizmet, Aksam, İ tanbul. 
:Ekspres, Son Saat gaı.eteleri ~azı ailelcnnın ıştırakı~le rcnk
lı, dolgun ınUnderec:ıtl ı Ye gayet itinalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

ilanları Ankara Caddesinde yalnız • İl:incılık Şu kdio, 
resmi ilanları da •Türk Basın Bırliğl ve Ortakları ncsını l-
1Anlar Kollcktif Sirkcti • tarafından kabul cdılcccktır. 

ı l c r c('Unede bulunur. Net 400 
ı gramlık kutusu 350 kunıstur. 

P. K. 301 ls tanbul. 

. ... 

Uzun yollar için -
BOl"AL St:PER·RIBBlm büyük 
otobüs , .c kamyonlar için 
en iyi liatiktir. Sırun huıuıi 
eekli. littitin yırulmasıua 
mani olur... daha ecrin yol 
almaıııuı temin eder ,.e iyi 
çekiı ııağlar. ROYAL 
SUPER-RIBBED. aoselerde 
veya bozuk yollarda ağır 
yükleri ıüratle ta§ımak için 
bilhaasa imi! edilmi~tir. 

'(it,ff.. VE f ,-~ 
Son senelerde en fazla rağbet gören 

LA\'Ar\fA \ ' e LOSYOM.All DIR. 

•• 
Türkiyede Umum Satıı Yeri: MOTOR LiMiTED 

PARFUM S 

ROBERT PIGUET 
f>ARIS 

M A TA Ş TIC. n .. oı :ı 

Talı.im, Doğu Palas a lıındo - Telefon: 82204 • 82205 - Tılgraf: MOLİM - ISTA 

Ankara ve Eskitehir'de: KOÇ TiCARET T. A. Ş. 

.. 
( 60) Ton Ustüpü Saim Ahnacak 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
İstanbul İrtibat Müdürlüğünden : 
Altmış ton üstüpü satın almak istiyoruz.. 
Şartname i Galata, Bankalar C:ıddesi. Ankara ilan 2 nd 

kattaki Satınalm:ı Seı·\•isiınızde görülebilir. 

istcklilerın tcklıf mektupl arın ı kapalı olarak en gc~· 8 
Eyllıl 195:.ı Pazartesi gUnü saat 14 de kadar Satın alına Scr-
visımize vermeleri. <137:>:>> 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sand ığ mdan : 

Hazineden maaşlarını almakta olup Sandığımız nam 
\e hesabına Türkiye Emlftk Kredi ve Ziraat Bankaları ta· 
rafından iskonto edılmekte olan emekli, du l ve )'etim ma· 
aşlarının Zafer ve Kurban Bayramlarından evvel ödenmesi 
hususunda sözü gceen. bankd !ar ile anlaşmaya varılmıştır.' 
ilgililerin 27 Ağustos tarihinden itibaren Banka şubelerine 

lmtıyaı nbıbı ı ~lNAlli 
~e$rlyıt.ı CiileD ıd•ı;., 

Vıo ~lert atüd 

ınüracaatlaı ı rica olunur. ( 13647> ,, 
..._~- ~-· .. ! - ·~ ...... - ... . .... - :. ...... ~ . ............ -)".... -1'- .... ~ ·~-1'..ı!. 

l\IELIH \'ENE• 
ı \ ' A ı A~ ı Gazettrıhlı ff 

ıcılıl t . A. ş. - b 
VATA~ 'IATBA 

Elbiselerim her 

zaman tertemizdir! 

Arkadaşlarım tertem iz ve utül u elbiselerle 

gezdikçe onları ne kador kıskan ırd ı m. Annem 

bono tem iz elbise yet iştirmeğe bır turlu vak it 
bulamazdı .· 

Hal_buki, bobom eve b ir HOOVER çamaşır mokınesi aldığından 
bcrı, arkadaşlarımdan daha tem iz ve güzel giyiniyorum, zira 

HOOVER sayesinde e lb iselerim o kader suretle ve tertemiz 
yıkan ıyor ki 

v 
MAKİNASI 

Kullanılmasını şırket ımızde 
,.e HOOVER bayılcrındc 

gorcbılırsınıı. 

GALA 7A TA ü 1 8 il A N 13/17 
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.ı-'' 
ol 

lu' Çok ,... •. 
~ ~t hı .,uzeı so)luyorsunuz. 
tir eaııt:z:ıt kendi partiniz bu 

·~ ~lır. t·0 ~olda ) firümckten 
•ı:ıuttiıı 11\ttıı ı;iyaset itibarile 
,~· ~iiıı ~elki de en menfisi· 
'ıı ~l d" lıu uzun m{idtkt (mu. 
t~ıı, 1

lc bir propaganda tut· 
I~ İı~ij blrbirlerilc he~kesln 
~ 1 ll~rıı11~dc kı) ıısı) ıı çarpı san 
~llılı do ı~ nıu,·ıızııa, yani da· 
s~ ~ılı \ uş halinde o1dugunu 
ljQ ~ ıla.P durmu$tUr. nundan 
•'lı l\181" •Karşımızdaki partile· 
l~t~. )o/c kötüdür. bi olan 
~~ Citnı tın~a indi iddialardan 
~:4l lla eııııstır, zycn bizdeki 
~~lta ;•ilerln heıı inin pro· 
ı.; ıı~ ta aaııletl, memleket he· 
'4t~tıı 1.J'~ınaıııra değil, karşı 
'~ ~ftrı'u olduğu iddia ına 
~ ~ llıt4r1 ıdır. lillet Partisi, 
•14 d;ııı d Yolda yürümek bakı· 
~ bıra~ter iki ıınrli} i ~ok ge· la. ıııet tıııştır. 

'~ ~1111:rıır~lslnin Ankarndnki 
'ıq~~ &~ı esınıtcn eV\el, i tan· 
~~Uar: l:ilıi gf'nç 'e idealist 
~~~ gij ~~ nıürekkep bir 
~ ııı1 b~~tüın, •partinin ku· 
•tııı@~'h-et 1

) oııız. Düzeltmek i
tıııı 1 gjjl' ııarr edeceğiz. Bıı5arı 
~ '1erıı1'Dıez ek çekileceğiz• 
t 11teıı tj 1. P. inin 1950 

ti bir ddl'n sağlam \'e ümit 
t.ıtl lııı,·a içinde cere an 

aını Sa: 5 Sü: 5 ,:e) 

görünüı 

rantına rağmen Bakırköy akıl 
hastanesinden, hasta Adli tabip. 
Jiğc gönderilmcmi~tir. 

işte biı· tarafın hasta, bir la· 
rafın hasta olmadığını iddia cl
lıkleri kadının Adli tabipliğe 
gönderilmemesi hlidiseyi büsbü. 
tlın alevlendirerek ortava bir 
takım şüphclf ihtimalle; atılma. 

<Delıımı Sa: 5 Sü: Jde> 

1 Arttırma, eksilfme 
Ve ihale kanunu 

1 Değişiyor 

Ankara ınilleh·elı.ili 
Dağıstan Binerbay 

... , 

Mahnı pahah 
Satmak isteyen 
Milletvekili 

11um.ı l!u1ıcılıC,lm{ı4ı!' 

Ankara. 27 - Ank:ır:ı millet
vekili'Dağıstnn lılinerbay, Ofisin 

------------------------- A ıılııro .A.Jon11 Balii ambanna satmak istediği 

Ankara, 27 - l\Jali)e Bakan 130 ton buğdaya muayenesiz 30 
lığı, Arttırma, Eksiltme ve İhale 1 kurus verilmesini istemiştir. Mil
Kaııununu yeni baştan h:ızırla. 1 lctvckilinin tehditkar talebi ve 
ır.ış. bu hususta Bakanlıkların ve mütec:ı\İZ hali de\'ıım edince me
bilha sa arttırma 'e eksiltme- murlar sn\·cılığa müracaat et
leri çok fazla olan .Milli Sa\·un. mişlerdir. 30 kurusa satı,lmak is
ma ve Bayındırlık Bakanlıkları· tenen buğdııydıın alınan nümune 
nın mütalfüılarını da almıştır. Ziraat Fakültesinde tahlil etti. 

Bacdar, Arafat'a 
)7etiştirildi 

, Amerikadan askeri uçakları Lübnan'daki 
hacı namzetlerini Cidde'ye taşıdıalr 

Beyrut 27 (A.P.) - İtanın 
Batı aleyhtarı Müslüman lideri 
Ayetullah KAşBni bugün Ameri. 
kan hava kuvvetlerine ait bir U· 

çakla Ciddeye hareket ctmlştır. 
Ka~aniden ba_şka Birle~ik Ameri 

ka hava kuvvetleri tarnfındıın 
tertiplenen bir hava taşıt servi. 
si ile 3 bin hacı namzedi Bey. 
ruıtan Ciddeye taşınmı~lnrdır. 

A) etullah Kaşani ticari yol· 
(Dc\-amı Sa: 5 ~u: 3 de> 

Hazırlanan tasarıda, devlet tes rilmiş ve bunun 27 kurus değc
kilfitı tarafından yapılan illın- rinde oldullu tcsbit olunmuştur. 
larln eksiltme ve ihalelerin ya- Fakat milletvekili Ticaret Baknn
pılma taahhüde b~lanma şekil lığına müracaat etmiş, arzusu ye. 
teri, mUteahbltlerle münasebet. rlnc getirilmeyince mü teşara da 
lcr, teminat miktarı ile. muvak- vazifesi başında hakarette bulun. 
kat ve knt'J teminata ait esaslı muştur. llddiseye idari cepheden 
hükümler bulunmaktadır. de clkonmuştur. 

• 

'enson dün ilk 
ıtkunu verdi 

,, 
1rchall'i ınüdafaa eden 
Adayı ınilliyetciliğl övdü 

İ)Jl dedi ki: «l ata11severliğl 
(!İıı sopa gibi k11llu11n11lar var,, 

i~krat ParJ 
dayı Vali 
n uAmcri. 
ık kongre 
e~te, Gene 
hücum e

k kisyesi 
ar. olduk. 
enson doğ 
,_re tın emiş 
enatör Jo 
etttiğl ba· 
'thi geçen. 
akanı Ge
ımerikanın 
ıPlcnen bir 
,aldar oldu 

~e de Eid 
~münlzmln 
•unu söy 
fü: 5 de) 

trw• 
.) - El 
ln Uciln
ilk, önU· 
inde ?ılı· 
!liselerin 
~r ver-

;ak olay. 
mda iti~ 
ştir. 
an kay

jine gö. 
lhir isti. 
ti Necip 
tine alı-

Necip 
tbeli U· 
). Basba. 
de ziya. 

1 

Tufgeneral Sırrı Acar Orgl. Abdülkadir Sc\cn 

Orduda terfi 
edenlerüı listesi 

Dün neşrettiğimiz listenin 9E?ri kalan kısmını da 
bugün 4 üncü sayfamızda veriyoruz 

Gümrük ,.e Tekel Cakanı gıızctecllere izahat \erirken 

~al ara. 
$Dasında 
nın \"U· 

ıktedir. 
Al Neclp 
!lin tah· 
Jen ihti. 
ktedir. 

Lübnandaıı yapdan 
kaeakeılıklar 

sbakan 
Birle. 

, elçisi 
yaptığı 

gaıc-

lunnrak 
r polis 
an silih 
tnun mu 
elirtmi~ 

Tekel Bakanı talebe gruplariyle, hanımların 
kaçakçtlık yaptıklarım söyledi 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sıt. bilh:ıs a cenup hududumuzdan 
kı Yırcalı, dün saat 12.30 da, yapılmakta olan kııçakçılık ilze· 
Tekel genel müdürlüğünde ga. ıinde, memleketin her yerinde 
ıctecileri kabul ederek muhte· olduğu gibi, bilhas:.a satış: mcr· 
lif mevwlar Uzeıinde iz:ıhlnrda kezlerinden biri olan İstanbul· 
bulunmuştur. da da şiddetli bir arama ve ta· 

Bilhassa kaçakçılıkla miicade- kip mUcadelesine b:ı~lamış: bu· 
le mevzuuna ehemmiyetle temas lunmnktayız. Bugün vilayette 
eden Sıtkı Yırc&lı, czcilmle sun· 'ali \ekili, gümrük muhafaza ko 
ları ôylemistir: mutanlan, emniyet müdürü \e 

==~~=:._:_.:·~K~·o~m~su~~n~ıe~mı_e_ke_t_ıe_r_d_en ___ ,_e _______ <_D_e_,a_m_ı_~_·a_:_s_s_ü_:_3~de_> 

.. ·--··-·· ... .l yatak ••• --

lznılr Fuarının açılması u ayni zamanda kalabalık bir turist grupunun trnılre gelmesi milD• 
sebetiyle otellerde yer bulmak lmkinı ortadan kalkmış \C fiatlar da bir hayli artmıştır. bi
rin bGyfik ote.llerlnden blrisJ olan Ankara Palas oteli farla müşteri tchacümünü fırsat blrtı
rek mutfağına dahi birkaç yatık ikoymak suretiyle müşteri almaktadır. lutfak yatağından bir 
gece için 7 lira alınmaktadır. Bundan ba~ka yine ayni otelip tara asına ikişer yatak alıcık ~ 

~ilde plaj kabinelerine benıer mu\rakkat tahta barakalar yapılmış \ 'C buralarda da bir yatak 
i liraya l·erilmlye ba5lanmı~tır. Mutfak yataklannda yemek dahli drğlldir. Resimde İzmir Bele
,.ıliyesinln göıündcn kaçmıyacağıru tahmin ettiğimiz en lüks oda fiııtına müljterllere verllee 

mutlak yatakları görülmektedir. 



6 
~----------------------------·-----

------------- VATl\N - Girrsun f15vf'~f ----------------- 27 -8 - 19"2 ---

ı

L 

WEGA 
markasını taşıyan 

radyoya da 
tezgahtarlık 

. t ' 
Şiri ve 

ıs em ez ..... . 

PILL 

Lüks r: 
1am teşk 

CiHAN KOMANDiT ORTAKLIOI 
Katırcıoaıu Hın Kıt 5 lstanbul - Telgr.: GOLDEN - Tel.: 2675L 

BELEDİYE 
tŞLEP.t 

Şchrm c-.ıyu, ıhtiyao karşıla
m:ıktrm uıal:•ır. Fakat her yer
de old tu gıl;i Görclenın de 
f>U i~ ele nlınmıEtır. Bu lE iı;ın 
fond:ın 95 bin lıra y;ırdım tcmID 
cdilmiŞtır. ııc tın ıırnya ma
lolacak ru tc • tı t.ıttiktcrı son 
ra, bir Jule ctre mr , feden 
& lecek ycnı su ılc G"rden n 
bu ihtıy cı da tem n cd lecck
tir. 

ELEh"TRİK 

~j_nr · 

11 

27 Ağusio 1952 - Çar:;amba 
• i TAZ\BUJ, 

ızuıc 

PIKAPLARINIZI YO 

PLAKLARINIZI AŞIN! 

aura 
, Gi _ _. _· z.__ 1E __ T E _ 

Yeni kanunun \erd.ği haklar daıresiı 
dut;u gıbı istanbulda ·Gazctecıler Cem~ 
karılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESl >ı 

SAGLJK 
t LEEİ 

~ Knzanın "nğlık durumu umn
m iycUc iyidir. Fabt; bfitün bu 
lı:ıvnlidc olı1ugu gibi, Görele de 
veremin tcc:irlerinıkn kendini 
kıırtnr. m:ımıstır. Mevctıt H: y:ı 
t:ıklı bir r:ıtlık merkezi ıhti
y:ıcı karşJlnmaktan uzaktır. Ve 
rem Sın:ıs Dcmc-ği. İst:ınbulda
ld snn toryuma sırf Gcirelclf 
:hnst 1 rıı mııh s olmak ":zere 
y:ıtak kovd rm )ll çalısmalcta
dır 

Bclcdı~c ... hrin ım • rına bü
yfik bir ehemmiyet vermckt~
dır. E ki t p tinnlnr tıer ve
sıle ile yıkt rıl akt dır. İm"r 
i ı g rt pl"'1lı lıir " • lde git· 
tı nden b ene zarfında G'l
relrnın çel rr i t:ımamen de ı
~cccktir 

K:ı a mcr indc bir orta o-
kul V!'ldır Bu o ut talebe ':Dev 
cııdu b:ılum nd. n cmsnlleri l\
rasında Tıırklyccle ~edinci de-
111' ~yı işg:ıl etmektedir. 

Cumhuriyet, Hürriyet. Yeni Sabah, Vatan, Yeni htanbul, ' 
Dıin)a, 1ılillıyet, Son Posta, AklJl, Hizmet, Akşam, İstanbul, 
Ekspres, Son Saat gazeteleri ) azı ailelerinin iştırftkıyle renk-
li, dolgun mündcrecallı ,.c gayet itinalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi ,, 
iıanlal'ı Anknro Caddesinde yalnız ·İlfıncılık Şu keti•, 

resmi ılanlan da •Türk B:ısın Birlıği ve Ortakları Rcsmı I
Hınlar Kollektif Şırketı• tarafından kabul edılccektır. 

ıh r cçıanede bulunur. 11\et 400 
ı gramlık tutusu 350 kuru tur. 

P. K. 301 İstanbul. 
.. .. il 

• 

c 
• 

Si 
B ulancrıl\a ugra<lı mız r~ıman 

iyi bır tr • dul eseri olar k 
Kayın; k, m \e ılçe erkan le 
l:ekdi)e hc)ctını bclceı }'e da. 
ire i '1c toplu hlr halde bul· 
duk. Kazan n \C ~rln dr\ala
r y!c hqıs.}lc b.r arada J.:onuş
tııJı:. 

Bulancak, Ka .. dtniz sahılın
dc çok rın, mamcr bır k n
btıd r. F k. t ka , U:nın hancı-

Mtkkp \C 

1tcl durumu 

Eı.lcrin dıığınık olm sı yü
:ründcn 52 koyün yalnız be n 
de ve ılçc mrrkrtlyle tuc. k 
merkezinde mrk-trp vnrdır. 

Yol vazı}etı de aynı ncvı 
:zorl klcr ar:zcdcr. But n o da 
ğmık evlcrı yolıa ı:·rtı ıne b ğ 
ı .. mak ımk.:nr olmad ğı ıcın 
dürt ana rcbrke kabul cdılmi 
tir. Bun1ıırd n Po t yolu cıva
nnda 11. İçilli yolu fü:rrin 'r 
26, Y .,ylA kuyü yolu cı\iarında 
4, H:ı o yolunda yedi koye aıt 
evlere tr.,ndü! edıl r. 

Kı .n s. ğl'k meuıurlarının c 
ri"rbilccr i mc kOn yc{lcr çok 
mahduttur. Umumi surette 

1 
llmme çalıı.;m:ılarmdan elde e 

• d lcbilen verim •m bduttur. 

1 nekdiyc 
hl eri 

B•Jlanc n büllln hft atı fın· 

dık rn t ulü etraf nda döner 
B ka h"çb.r m h ul Jktı dı 

b r m na i!adc etmez. Balıkçı 
lık )alnız m halli ib iy çl ra 

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

Gö.rele EeJediJe Reisi l'~t Dlıl ger 

Arkodoşlorım tertemiz ve utülu elbiselerle 

gezdikçe onları ne kadar kıskanırdım . Annem 

bono temiz elbise yetıştirmeğe bır turlü vak it 
bulamazdı. · 

• ' ırıD 

sıvar 

ilçesinin 
işleri 
Görele K , d niz s:ıhiJ 1"' 

u cr.nd kı rin kasa~ 
ı · e d . K zanıll r 

köyu, tcş mah ' c ·, ~anı~ 
mr k • n :>en \.Lr r. Mt'rkeııı
t: · r orta, ı k c ep, köY)IP 
de 27 ır.cktcp v rd r. 

Gôrelrcle ycti~rn mısır ., 
altı , ylik ihtı)aca kiıfı ~ 
Mısır \e clı er ıht yaç eŞ)'.,,
tC'd rık için Görcle'ilcr, eJI Ctfl 
1 nd ğn &Uvenirler. Burada 'tr 
t :;en <'ima, d an klı olduJll .. 
fn En:urum ve İ~anbuJ• tJI 
m ktar ihrncm y.,pılır. K_.. 
f c ve cnu k tüğü, hir .,.j)tll 
ı::ıdey:ığ ve yumurta ıhr:ıcaU 1# 
v rdır. 

ButUn hunlar ihtiyaca dl' 
gel ro·ği için ı:urbı::tç"lik, Gf
relc'nin h y. tınd:ı ır.ubiJIJ tJI 
yer tutar. H;ıriçte al nJır .,. 
rd ndan !kaz yıı gondcrılen P'
r:ı :ı.> d;ı 40 ile co bin Jıra art' 
sındadır. 

Buraya haftada bir defa .,,
pur uğr:ır. N kl".> t motörletll 
Trabzon ve S m na yapılıt• 

l'ol, maarif ve 
A ayiş mcrclelcrf 

Mcrkr den k-y >ol! • .n ti' 
geç n ene 37 000, bu '1fl' 

34 000 lira tah t verııduld'" 
Bununla GiJrtü i tikarneııo" 
raı:;ılan kcy yolund. n '21 ~ 
istüadc ediyor. Çavuşlu - ~ 
koy yoll:ırına yeni basıı..-r 
tır. I)ayli ve Eynrsil yollat1 r 
çılrnı&tır. Bund n beş köY ~ 

·ha jr.tifade edıyor . 

&ki M:ıarif Vekili ı-ıasall J,j 
Yücel, Gürclc'nin Dayli k~ 
dendir. G!irclcnın yrti~ 
mt'5hur admnl r arasında 

çok edebi eserleri bulunan -
t k Eleneli vardır. 

Görclrde sılllh toplaı:nı tşW' 
eok chcmmi)ct veritıyor. ~ 
z:ımanlarda yapılan araştı~ 
larda 390 siliıh toplanırııı-: 

Köyler d:ığınık olduğu icin ~ 
liye ve zabıta rnunmcielerP"" 
yürütmekte çok zahmet ceki)l
yor; her yıl; su Ü'>lü ,akala;: 
te•bit için lG.000 lıralık bd"' 
sarlcclılıyor. Elde bir jceP .,t 
luns:ı; hem tah ı at dahl\ i~~ud 
fedilecck; hem de dıger .,...- · 
yetişilecektir 

=ol.buki, bobom eve bir HOOVER çamaşır mokınesi aldığından 
erı, arkadaşlarımdan doho temiz ve güzel . . . . 

HOOVE . gıyınıyorum, zıro 
R soyesınde elbiselerim o kader suretle "• tertemiz 

yıkanıyor ki 

G A L A 

v 
MAKİNASI 

Kullanıbnasını şırketımızde 
\'C HOOVER bayılerındc 

ı;orcbılırsınıı.. 

T A TAlllR H A N 
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l 

renson diin ilk 
ıtkunu verdi 

Giresun'un tarihçesi 
l)o A 

Tr 
ı: ru 
4a c 
1 

Yazan: 

Feridun Fazıl 
TOLBENTÇi 

• kumm n 

tır b - rh r 
a.; p:I b .ı nı 

t ed Evl YJ Çe m"} 
l• ı:.ı ın bol. 1 ,.., wnın m ,a 
''11...ı ın. ollu unu fakat Kaıakların ~ 
0 l , m1 lüp ve p::?rı~n cum'Jrına maruı: kaldı~ını y:ı 
tır u u ıl > bcrabt>r dunen K~e- :ı:ar. Bır vakıtlcr kirazı ıle meş 
\ I' n. G r unn da uğramı ve hor ol :ı G ı-"mn. yav:ış )"3\öı 
-r nı j t burada kalmı1•ır. yerın· furlık m:ılısttl.ne b~ k 
~ ıJJn ordunun bura :ı m:~nr ve Yaptl.ın tetk· lere 

!;""~du 13yılmı ve sekLZ bin giire bmı.d.ın iki yüz elli yı.1 
tıı ı tu> tı ı katdık.ları aııbşıl- evvel Gire..,un ve civarınia h 
t tı. K:, •nefona ~ure, bu ta- 1i fındık ağJçları v rdı. (Btı 
lı pde Gıre un, Swoba talıt mevzua d1ir sütunbrı:nız:b Y· 
ı: ltol.lnı idı . J.1i1Attan evvel nca bir m:ıkıı!& mevcut o!du 
s~11Cı yüzyıla kadar Sınob:ı ve Gıre:ımı on dbrJuncu asrın ğ.unj.ın ta!.>i!.it vermi~rtP ) 
t~Oh:ı kıkim olanlara ~gı ve ıkınci yarısırnb Tıktler Gı:resım, uzun z.:ım:ınbr Tr b 
&!lnr G.f\! unlular, bu larıhten tarafında.'1 fet:h:>lunmııştur. Sul z.on eyalet.ınin bir k.a7.a ı idi 
tı a a Pont kralbrının ıd.ır le tan Ytldırt:n B:ıYt"Zıt. lı:uvv tli Bırinci Cıbın Hııt ı bı l:ırınJıı 
~t a gtrm er-dar. Mi :!~an bir ordu il" Karadcnil tarafla. müstakil muUı.;;ırrıfük olmui 
>611 l83 de SinolMI :upıfe en rın.1 yiırüm~ • C nık Eeylıği· tu. Cumhuriyelfl"n sonra vıla 
.ıı_ t Kralı Fama (Pharnak.1 ) . ,_ . 1 u 1 ·man =t .. _l.ınc a11Imi,,ı·r '"rlı::. .ı,,;_ - 1• nın mer ... etı o n ... u u J~ ıwı ,. 
Orı..:; ~~u yuruınuş, evv J~-~~~-~---~~~-~---~~-~-~ 
tı,.. 7u y sonra da Gi~ unu ı • ı 

.. •ar,
1 

• •• 1tadim beldenin dah:ı Gıresun da sağlık 
hayvancılık 

l' '!tı bugımku Girc,unda 
~ b,r ş"hır kurmuş veyahut 
~ ::U obn ufak btr ita-~ ıyı 
~ 111 .. ı~ .. rek lıtıra ına kendı a 
)~1 ve ın ş ır. Muverrth Cb r
~ l'~"'r'e ı:Jre, Ordudan mu 
d~Cır ı: ıril r k bu yeni şclı.r. 

ve 

1•kl ı ed lmı tir. 

])oııt 

r m:ı ve ted v· .i 
dır. 

İl b ttesind"n yaptırılan Te 

21 7 1952 tarJımde tnş3:ttı bi

ten Ve.rem Swa1 D~ 
tefriş olunuyor. Kadro ve roo~ 
gen cih!ızbrı S ğht Ralı:anlı

ğınca temin edılccelctir. 

tedir Şebin!tau!ıis:ır ilc~ind" 
ı7 bin hr hk h:ıyv;ın ısl h w 
aşım i ;ta_o;yonu in~tına b3ş 
l:tnm~tıı:.. 

'"rien ı:-nd"ri 
ayg rl ı:ı vardır. 

Sı ır n" Iınin l ı ya~ <'t 
Yerimi b ıkımınd ın k.övlü· 
nun ilc:tı>.ıdı bünvesini takvıvt-
de esa lı f y1ah,. sa!hvaı::d . 
ur. Bıı sıh,brtf.~lri mü h"'t cı 
it mırhrd:.n k:liylü bilh:ıss:t 
me-mnun k:alm"lktadır. 

İsta5yosaların sonb:.bıtrda ik
ıuHnden senra r-rli 19vnıla 
ra bvrada fenni lt5U.llffle hı
ktlaeak 1'ıe bHım ft'Iİ4{irme hY 
SllSUndı 6rnelc b~ çahşcna~ 
öae. veriıccetı.tir. 

i 
ı 

Girt"SundJ tarihi bir camL 

Giresun ili ve mülhakatı 
ili ki es~i t rihi kaleler 

İl m"'rkcz v il '>ri dalıfünde 
b l nan luihl kalelerin du

rumları - ? ·r : 
1 - G şt'hri içerısın 

d etrafı rl rla ç \Tilı bir ka. 
le bal t dır. l\f"rkez ve 
il eleri clıhil" m" bulunan tari
h" a füır. es .. ı eserler. san:ıl e
serleri kaleler ve surl:ırın du
ru larını g .. tenr tafsilitlı bır 

<.' er bulunmam:ıkl:ı beraber. 
Gire un ve havalisi yakın bir 
tartıı.? tad::ır Trabzon ili.ne b:ı ,,:
h bul için bu hususta 
ırz dJ ol Tr bıonlu Şevket Ş:ı 
kir adm:ı bir zat tarafmtfan 
12 :t yılında yazılmış ol:ın CTrab 
zon Tarihi) adlı eserin 86 ıncı 
s:ıyfasmda Ordu kazasından 
sonra bnraSlnm dl Sinorılular 
tarafınd:ın y;ıptınldığı ve ismi
ne CFırrn:rs) dı!nllmiş oldu/:u 

bu e erd s :ıztlr bulunmakta ve 
Gire un kalestnin <Farn:ıki> nin 
R rayı olduğu rivayet edılmek
tt'CI ır. 

Bu kale duvarlariyle bera. 
her hıılen durumunu muha.Cauı 
e ktedir 

Ş. KAR.AHİ AR 
KA11ESi 

deki halk; su ihtiyacını temin 
etmek m:ıksadıyle tası mailen 
delrnI tır. 

Kalenın zeminindeki memba 
suyundan i tifade edebilmek i
çin açılan su )'Olları da bugün 
toorak altrnd:ı bulunmaktadır. 
11rtt:coı.u ı 
KAl.El.F.Ri 

Bu ilçe cıvarmda Cenevizlcı
ı.:ımanında kurulm1J1 üç kale 
vardır Bunlar halen mevcut 
harııb"lmyle hir.e o zaman hak 
kmda kafı bir bılgi vermett<'
dirler Üç kaleye birden (Tri 
poli) Tirebolu denilmektedir. 
Ra kaleler Merkez Kalesi. Bed
rama Kalesi \'C Andın Kalesi
dır. 

Merkez Kalesi: lıçc icerisin
de tam sahilde yılçın kayalar 
Ü7.t'rlnde kurulmuştur. Sağlam 
bir halde olup h~lcn Devlet D~ 
nizrollıın tarafından fener ol:ı
r k tull.ımlınaktadır. 

Bedraına IUlesi~ Sahilden l 5 
kilomclre içeride Harşıt neh
rınin do~u .• uıuı dıl$"r Illllen ha 
rabc halınde mevcudıyetini mu 
h:ıfauı etmelrtedır. 

Andm K lesi: Tirebolu ilçe
sine b:ığlı Espiye bucağ.ının bı 
tısuıd:m attan Ya~ıderenin üç 
kılometre batı sahiliı;ıdedir. Bıı 

2 - Aslındn Zt>ınindeo 10 - 15 kale de durumunu mulı:ıfna et 
ınetre yukseklikte bir t.aştan mektedır. 
ibarettir. Bu taş dıı,hn doğrusu~·--.....:.--------

surl:ırla ~evrılmiş olup lÇ ve s· . " 
dış kale diye iki kısma ayrıl- ınn ve mamur 
mıştır Her iki imle tf:- duru· •• 
mun•t mu'ı:ıfu:ı elm"'ttl"dir Mi Bı'r k::ııza . 60 ELE 
m:ıri brz:md:ın ımlı~I"' rn:ı ,o .'ti • 
re b k 'e ın R :"1 ı.ı r ve Pon lcaşı % ncidc) 
toscular Uıra! ~clııı İ"~ cdıl DUT'U.N 
diğl tatımm edılmektt>:hr EIIE!tl:UİYIITJ 

Dış kaleye ıtuhul ıki bpıd:ın 
temin ed lmckt.e. ve iç kalenin 
i~ bir kal'}I ı bulunmalctadır 

Kale k:ıpısı üzerind"ki kart:ıl 
kuşu Ermem isyan-na kadar 
mevcudıyetini muhafaza etmış. 
.se de kitabe ile birlJ:cte Erme· 
niter tarııfınrtan kaçırıldığı les 
bıt edılmiştir. 

IJü kaleye bilahare Tiirkler 
tarafınıbn de iliYClet' yap ldığı. 
detişik mimari tanmd:ıo an· 
Llıia&malda ıre billıa.asa Fatih 
Sultan Mehmet'e k:arşı Ucun Ha 
Ati• tarafınıkn da iliveler ya. 
ptldtğt sittewoeıktedİ.t'. Kate-

Gorelcd pek: eok dut a>ıaeı 
vardi?'. Bu sayed"' i k böceği 
yet.~innek gi.bi yeni !ıir meş

g le do!IJluştur. Bu. fındıktan 
sonn Görele ıçin çok ehemmi
yetli bir mevzu halıne ~tirılc
btlır ve şehir bununb dıt iktı
sadetl IMr lı:aUmuna inıkiru te
mın edebilir. 
OTELLE& 

Hilen Gittletle otel ~tur, 
fakat iki bae ,.etti ~ modern 
ettel ~ ~i"*4ir. 

8'I 9'eller hetnet1 hellWlll ta. 
.......__, ~k4ir. $elıir-
de bir de sı.tma ...-. 

...... ç 
ı...' 'ft~lı. Ciizel söylüyorsunuz. 
~ 'Gtı llat kendi partiniz bu 
~it en Yolda yürümekten 
·~111t;1~t~i siyaset itibarile 
~.,~ tliıaıc~lki de en menfisi· 
ı...~ı dl 11 uıun müddet Cmu. 
a~llt Ye bir propaıanda tut· ''!" iiııli 'ttlrblrlerlle herkesin 
~~l'tlıı~de kı)asıya çarpıpn 
~~tı di ~ nıunzaa, yani da· 
""

1
• edıp"iiı halinde ofdujunu 
~ "•· durmuştur. Bundan 
~'1.ı· •larşımızdaki .,artlle· 

caatına ragmen .Hakırkoy akıl 

hastanesinden, hasta Adli tabip. 
liğc gönderilmemiştir. 

1 şte bir tarafın hasta, bir ta
rafın hasta olmadı~ını iddia et· 
tikleri kadının Adli tabipliğe 
gönderilmemesi hadiseyi büsbü
tün alevlendirerek ortaya bir 
takım şüphcır ihtimaller atılma-

Ankara mllletnkili 
Dalatan Blnerbay 

11 

~·· >'oı de kötüdür. İyi olan 
"ta..lltııı Ullda indi iddialardan 
~:' •• eııııwur. z v en bbdeki 
~~ rııerın hepılnln pro· 
S,'- tt aaııyetJ, memleket he
~ ltı J1•ıııaıara delll, karıı '' a,,,1li1 olduğu iddiasına '-.'illi ıdır. Millet Partisi, 
ıı.; '- dl Yolda yürümek bakı· 

'tılı''"•lt ler iki partiyi çok ge· 
~ilet llıııtır. 

Dacdar, Arafat'a 
yetiştirildi 

<Devamı Sa: 5 Sü: lde) 

fArttırma, eksiltme 
Ve ihale kanunu 

Mahnı pahah 
Satmak isi ey en 
Milletvekili 

Zl'u.wt J!u1uıbirlmlııt.n 

Deg"'ı'ş'yor Ankara. 27 - Ankara millet-1 vekili"Dağıstan l\linerbay, Ofisin 
..ınbıra A.f• n Bilil ambarına satmak istediği 

Ankara, 27 - Maliye Bakan 30 ton buğdaya muayenesiz 30 
lığı, Arllırma, Eksiltme ve İhale kuruş verilmesini istemistlr. Mil
Kanununu yeni baştan hazırla- letvekilinin tehditkar talt>bl ve 
ır.ış, bu husu~ia Bakanlıkların ve mlltecavlz hali devam edince me-

, 

eden :ırchall'i ınüdafaa 

Adayı ınilliyetciliğ'i övdü 
dedi ki: (( 17 aıansel'erlfğl 

~in sopa gibi kııllaııanlar ·var» 
• 
lokrat Par 1 , 
dayı Vali 
n «Ameri. 
ık kongre 

eçte, Gene 
hücum e

de kisvesi 
ar. olduk
enson dol 
kretmemiş 
lenatör Jo 
etttiği ba· 

':thl geçen-
kanı Ge

ımerikanın 
plenen bir 
,ııldar oldu 

e de sid 
münlzmln 
~unu s6y 
U: 5 de) 
~-

.,.,, 
.) -il an tictın-

- ak, önü
nde l\lı
~iselerin 
pr ver-

ı.ak olay
ında hlt 
ı§lir. 

lan kav
Jine gi;. 
;hır isti. 
al Necip 
jine ala-

Necip 
tbeli SU· 
'. Başba. 
de ziya. 

~al ara-
6llasında 
tanın vu
.ktedir. 
al Necip 
..nin tah-

TulgeneraJ Sırrı Acar Orgl. Abdülkadir Se' ea 

Orduda terfi 
edenlerin listesi 

Dün neıretti§imiz listenin g~ri kalan kısmını da 
bugün 4 üncü sayfamızda veriyoruz 

Gümrük 'e Tekel Bakanı ıazetecilere izahat \erirken 

Lühnandan yapdan 
kaeakeılıklar 

Tekel Bakam talebe gruplariyle, hammla11n 
kaçakçılık yaptıklarım söyledi 

en ihtl. 
lktedir. 
laşbakan 
\11 Birle. 
~ elçisi 
yaptığı 

ı ıaıe

lunarak 
r polis 
an silih 
ınun mü 
elirtmiş. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sıt. bilh:ıssa cenup hududumuzdan 
kı Yırcalı, dlln saat 12.30 da, yapılmakta olan kaçakçılık ilıe· 
Tekel genel mlldürlllğllnde sa· rinde, memleketin her yerinde 
zeteclleri kabul ederek muhte· olduğu gibi, bilhassa satış mer
lif me\'ztılar üzerinde izahlarda kezlerinden biri olan tstanbul· 
bulunmuştur. da da şiddetli bir ırama ,.e ta· 

Bilhassa kaçakçılıkla mücade- kip mücadelesine başlamış bu· 
le me\Zuuna ehemmiyetle temas lunmaktayız. Bugün vilayette 
eden Sıtkı Yırcalı, ezcümle şun. \'ali vekili, gümrük muhafaza ko 
tarı söylemiştir: mutanları. emniyet müdürü \"9 

~~~~:_.:·~K~·o:m~su::::_~m:e~mı_e_k_eı_ı_er_d_e_n ___ 'e~-~-'-Deva __ m_ı_s_a_:_5~s-ü_:_3_d~e) 

-

$_ lıtıa .. artıslnin Ankaradaki 
'~ •ltı~tslnden evvel, istan· 
'-~d libl genç ve idealist 
'ıı;.~ İcı aıı mürekkep bir 
~:7"' .~~türn, •partinin Jm. 
~'->ret Yoruı. Düzeltmek 1-
~~-lit._ 8

•rfedecetlz. Bıprı 
~~I llıeı:sek çeklleceJiı• 
•tt.:"'1 d 1'1. P. ıinln 1951 

""I lı~ dden &ailım ,.e ümit 

, Amerikadan askeri uçakls11 Lübnan'daki 
hacı namzetlerini Cidde'ye taşıdıalr 

Beyrut 27 (A.P.) - Iranın 
Batı ıleyhtan Müslüman lideri 
Ayetullah KAflni bugün Ameri. 
kan hava kuvvetlerine ait bir u
çakla Ciddeye hareket etmi&tir. 
KAşaniden başka Birlesik Ameri 

ka hava kuvvetleri tarafından 
tertiplenen bir hava taşıt servi
si ile 3 bin hacı namzedi Bey
ruttan Ciddeye taşınmı~lardır. 

j bilhassa arttırma ve eksiltme· murlar savcılığa müracaat et
leri çok faıla olan .Milli Savun- m~lerdir. 30 kurusa satıJmak is
ma ve Bayındırlık Bakanlıkları· tenen buğdaydan alınan nümune 
nın mütalAalannı da almıştır. Ziraat Fakültesinde tahllJ etti. 
Hazırlanan tasarıda, devlet tes rilmiş ve bunun 27 kunıs dele

kilau tarafından yapılan illn- rinde olduğu tesbit olunmuştur. 
lırla eksiltme ve ihalelerin ya- Fakat milletvekili Ticaret Bakan
pılma taahhüde !Jdlanma şekil lığına müracaat etmiş, arzusu ye
leri, müteahhitlerle mllna.sebet. rine ıetlrilmeyince müsteşara da 
ler, teminat miktan ile. muvak- vaılfesi baıında hakarette bulun
kat ve kat'i teminata ait esaslı muştur. Hidis<'ye idari cepheden 

lzmlr Faaruaıa ıeılilluı " l)'lli ıamuu lılllllalık bir tarlst P1Jpuun tUDlre ıelmesi ailD• 
sebetlJle oteUene Jer 1ıalaü lmUaı •rtaclaa bJJr•ıı •• flaUar da bir bayll artaıftır. b..J. 
ria bilJll etellerba•ea blrbl •l1a Aabra Palu e&ell filli •lt&eri tebHtlalDi fırsat .. ~ 
rek mutfılıu c1a•ı blrb~ Jltak kO)'mak ııaretlyle •itleri almaktadır. Mutfak yatatıadan bir 
gece lfln 7 Un alıamüıam. Baaclaa bafb ylH •11ll otellp tansuına lldter yıtü ılacak ee-

'«llde pliJ kabiaelerlae .._r munkkat tahta bankalar yapılmıı ve bunlarda da bir ya&ak 
7 liraya verllmbe .. ılauuttır. ••Uak yıtaklarıada yemek •abU delildir. Resimde lmair Bele

.41yaiD1D &ii&iadea bcaınaJıaı ta•lllla ettlllmlı en lliks oda flatına milıterllere nrilee 
aaUak yataklan ıörlllmektedir. 

bt 1ı.,.. içinde cereyan 
"'•1111 Sa: 5 Sü: 5 f.e) 

A} etuUah Kaşani ticari ~·ol
< Devamı Sa: 5 Sü: 3 de) hükümler bulunmaktadır. de clkonmustur. 
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CiHAN KOMANDiT ORTAKLIOI 
Kabrcıoaıu Hın ıtıt 5 lstınbul - Telgr.: GOLDEN - Tel. : 2675 

~-· "A 
IGNELERİNİ -HER .. YER-DE 

PIKAPLARINIZI YC 

PLAKLARINIZI AŞIN 

Yeni kanunun \Crd.ğı haklnr dnırcsi 
dugu gıbı istanbulda ·Gazctecılcr Ccmı 
karılacak lir. 

« BAYRAM GAZETESı ,, 
Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Sabah, Vatan, Yeni İstanbul, 

Diın~a. l'ılillıyet, Son Posta, Akı,n, llızmct, Ak~am, İ tanbul, 
Ekspres, Son Saat gaıctcJeri ~nzı ailelerinin iştıriikıyle renlt
lı, dolgun münderecallı ,.e gayet itinalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

İlanları Ankaro Caddesinde yalnız •İliincılık Şııkcti•, 
resmi ılfınlan da •Türk B:ısın Ilirlıği ve Ortakları Resmi !. 
Unlar Kollektlf Sirkeli• tarafından kabul edıleccktır. 

ıkr eczan~de bulunur. !'\et 400 
1 
ı gramlık kutu u 350 kuru~tıır. 

P. K. 301 i tanbul. 

-------.. ------------- VATA!'i. Giresun İlavesi -----------------
. " ,-------------------------

• 
ıresu 

n 
n ın ıı 

bi az as 

1 
Giresunun muhim kazalarından biri de Tircboludur. Sahıl 

boyunca uz:ınnn Tirebolu ko.zası tnrihi bir yerdir. Tnbii 
bir mendireği olm:ısı, Tireboluyu, istikbalde ufak bir rnas
rııfla güzel bir liman haline getirebilir. Tirebolumın ihtiyaç
l~rı pek çoktur, bu ihtiyaçlar temin edildiği tııkdirde, Gire
sunun bu ~irin knzası; çok mütekamil bir ko.za olabilir. Bu 
ihtiyaçlıırın hasında suyun kafi derecede temin edilmeme i 
gelir. Nitekim Tireboluda su bes, nltı membadan getirtilmek
tcdir. Bu mcmbaların l:ir!cstiğl yere bir filtre konulması ve 
kazaya su \·erilmesi isi yirmi bin liralık masrafı icabettirmek
tedir. Maamafih bu husustıı tesebblise geçi1Jnj5tir. Kazada hfı. 
len su ihtiyacı eski sebcke ve çeşmelerden gctirllmck sure
tiyle giderilmektedir. Diğer taraftan 1948 yılında 214 bin li
ra ile başlan:ı.n fenni içme suyu tesisatı hala bltirilcmcmlstlr. 
ELEKTRİK VE 
LblAN 

K azada elektrik ıhtıyacı da halen tam manasiylc gidernemc-
mıslir. Elektrik; k:ııaya motörle, verilmektedir. Cereyan 

yalnız gündüzleri yollanmakta.dır. Yeni bir motörlc enerji san
tralı takviye edilmektedir. Tirebolu kazasını istikbalde bir 
ihracat limanı haline getirebilmek için bütün imkanlar mev
cuttur. Ancak, bunun olabilmesi için, t:ı.bii mendireğin ufak 
bir masrııfla istifade edilebilir bir hale getirilmesinden mada, ' 
yaz mevsiminde yük vapurlarının da Tireboluya daha fazla ' ı Giresunlu halk sairi: 
uğraması şarttır. Haftada bir, defa bir yiik gemisinin uğrııması 
ekseri yükün büyUk bir kısmının ihraç edilememesine sebebi- Giresun' un 
yet veriyor. Tirebolunun iktısadi kalkınmasını sağlıyac:ık ye-

Girestt1ı'ıla Raıık;ı 
f. aı·yeti 

gane ç:ı.re, Gfimfishancye bağlı llarşit yolunun Trabzon tran- ,. d • • 
sit yoluna k:ı.dar uz.atılmasıdır. Yolun temin edeceği faydalar Ş a am 1, şaırı 
büyük olup ,bu sur('tlc Tirebolunun hinterlandı daha kolay 
i~ görür. 
Thrnnoı.11 
BELEDİYESİ 

G lrcsunda Zira:ı.t, is, Osman-
lı Bnnkalan faali.}·et halin

dedir. Bunları birer birer do
laştık. Konuşmalarımız daha rl
yade fındık mevzuu etrafında 
cereyan etti. Fındık, Giresunun 
can d:ım:ı.ndır. Burada her şey 
fındıkla \'e .Mısırla ölçülür. Mı
sır; ana gıda, fındık bunu ııe 
diğer ihtiy:ı.çlan karşılamağa 
hizmet eden istihsal maddesi
dir. Giresunlular için bir kilo 
fındıkla beş kilo mısır alınabi
lirse, ana mahsul h:ıkikt değe
rini bulmuş demektir. Son harp 
<'Snasında mısırın kilosu bir a. 
ralık 70 kuruşa çıkmakla bcr:ı.. 

bcr bu fiyatta da adı var, kendi 
yok olduğu acı günler geçmiş
tir. Aynı sıralarda fındığın ki
losu 35 kuruşa düsmliş. yani bir 
kilo fındıkla beş kilo mısır alı
nacak yerde bir kilo mısıra iki 
kilo fındık vermek Hzım gel
miştir. Bu halin Giresun için 
ne gibi bir s:ı.rsıntı y:ı.rattığını 

tıı avvur etmek güç değildir. 

•Fındık ne müb:ırek bir mad
de olmalı ki vakit vakit yarattı
~ı buhran ve sıkıntılara rağmen 
Glrcsunu. çok m:ımur ve glilel 
bir şehir h:ı.line koym .. ğa hız.
met ctmistir. 

Genl~lc}cn 
Krc<li 

zirııat Bankası, başka .}erler. 
de olduğu gibi, Giresunda 

d:ı kredi hadlcrinı genl~letmış. 
tir. Hükumetin satın almııları 
neticesinde fiyatların istikrıır 
bulması, halkın eski borçlarını 
ödemesınc imkan vermış, h:ıtlj 
:ı1~ çok tasarruf imkiinlan aç
mıştır. lılc\du:ıtta d:ı artış var
dır. Ziraat Bankasının kredi 
te\7.ileri, kı~men doğrudnn do~
ruya, kısmen 5000 ortağı bulu
nan altJ kredi koopPratifi vası-
1asıylc cereyan Nler Yayl5 
hölgesindc kooperatif yoktnr. 
Yııvuzkemal nııhi~esine b:ığlı 
on dört köyde çıftçive borç ver
meler. mah:ıllinc gönderilen 
memurlar vasıtasıı; le t'crey:ı.n 
Mlcr. tahsilat paz.ır yer!erındc 
fapılır . 

Gircsund:ı yıllanmış, tabii 
ömrünfi doldunnus fındık bah- B elediyenin 55 hin lirıılık bir bütçesi vardır. Yaptırılan c;u ve 

çcleri vardır. Bunları yenilemek, elektrik tesisatı için, Tirebolu Belediyesi senede 13 bin li 
vcrimlcndirmek işi; bankanın ra borç ödemektedir. Belediyeler Kanununun bir an evvel 
uğr:ıştığı mevzular arasındadır. çıkarılması, gelir \C idare bakımından büyük faydalar temin 
Banka; z.iraat teşkilatının tek- ' edecektir. Belccliyel"r gelirinden, Beden Terbiyesine verilen 
nik clemanlanylc işbirliği sure. % 5 hisse, Tirebolu belediyesine hakiki bir yük olmaktadır. 
tiyle bu gıbi tesis işleriyle mcş- Belediye Mccli i c. H. P. Jilcrden müteşekkildir. Bcledl-
gul olur. Gircsuncla çok şfikilr ye~e ka~ıtlı 43 nakıl "asıtnsı çalışmaktadır. 
~adastro tatbikleri başlamı5tır. 
iş nank:ı.sı Tirebolucla 6 otel vardır. Oteller nisbcten iyidir. Ka7:ının 

2 hamamı ve 2 sineması mevcuttur. Kazada; merkeze bağlı 

G!rcsunda is Bank:ı.sından al- bir orta, iki de ilk okul vardır. Köylere bağlı okulların :ıdcdi 
dığımız malumata göre Gl- 18 i ilk, 18 i de eğitmenli olmak üz.ere 36 dır. 

rcsunda umumi bir kalkınma. SPOR 
vardır. Köylü borçtan kurtul- ı~ı\.\LİYETİ 
muş gibidir. 

Gircsunun can damarını fın- Kaz:ı.nın spor faaliyetleri oldukça ilerlemiş bir durumdadır. K~dinln rare ile 
dık teşkil etmekle beraber, tek Bu faaliyetler arasında en hareketli subc futboldur. 'J'irc sorunun kadehle .~ 
mahsul inhisarından kurtulmak bolu, Kesııp ile daimi bir rekabet hıılindedir. Dost olduğu bu şcJı.....-
hcvesi Giresunda da vardır. I Tirebolunun en mühim faaliyetlerinden biri balıkçılıktır. Olmadı, gitti • _. 
Fındık haricindeki fa:ı.Jiyct sa- . Balıkçılıkta pek zengin olan bu kaz.ada Karadeniz mahsulle- Uyuşamıyorum bizi....-..iıııl 
halan ıırıısında kereste ısı fen:ı. rinden olan İstavrit ve Tekirin kilosu 60 kuruştur. Babam mfisrUliğioıM• ~ 
değildir. Ce\lz, meşe, karııağaç, Kazanın en milhlm balıkçılık merkez..i olan Ycnikö)dc. --~ 
tomruk \eya kalas olarak İs- fiyatıaı· daha d:ı ucuzdur. Ilir buçuk kiloluk istavriti 30 kuru.;:ı C\gilim derbcdcrli~ 
t:ınbul \c İzmır piyasal:ırında temin etmek mümkUndür. Annemse hava aJıyo~ 
:ı.ranısor. Bütiın ihfi~açları temin edildiği taktirde Tirebolu, I<:ıra ı\kşam yemeğine gi ,._ 

Pmdık me\Zuu hakkında iş ••d•c•n-iz•i•n•b•c•ll•i•b•a•sl•ı•k··a·za•l•a•rı•n•d•a•n•b•i•ri•h•:ı.•l•in•c-g•cl•e•b•il•ir•. ___ _.. ı _____ nahtiyar 03~ 
Bankasından aldığımız maJQ. 
malı bu mcvzua dair ynzımız:ı
katac:ıgız. 

Osmanlı 

Can kası 

Q manlı Bankasının Giresun 
şube i ııltmış sene evvel 

kurulmuş ve o zamandnnberi 
varlığını muh:ıfaza etmiştir. Bir 
zamanfar Giresuııda takım ta. 
kım ecnebi rırmaların tcmsild
leri \aıdı. Bu mlinascbctle Gi
re,,un ticaret \ e bankacılık a
lemi, do rudan doğruya düny.:ı 
piyıısası~ le temas halinde idi 
Şimdi bô~lc tema lar azalmış 
tır. 

Jltlkiımctin yaptığı müd:füa 
le ve Qtın alımılar, mlistahsill 
korumak bakımından ~·ı bir 
11efıce vermiştir. Bu ıcbı..ple 

herkes fındığın istikbaline ~cm 
ümitler bağlamıştır. 0:ırasını 

bahçclcıe ~:ıtırm:ığn dC\'am cdi
)'Or. 

Arkadaşlarım tertemiz ve utülu elbıselerle 
gezdikçe onları ne kodor kıskonırdım. Annem 

bono temiz elbise yetişfirmeğe bır turlü vakit 
bulamazdı . 

~'~(.~i/f 
~ .4!~µ 

MESUT AiLE 

Halbu ki, babam eve bir HOOVER çamaşır makınesi aldığından 
beri, orkodaşlorımdan daho tem iz ve güzel giyiniyorum, zira 

HOOVER sayesinde Jb" f • k d 
yıkanıyor ki. 

c ıse erım o o or suretle ve tertemiz 

v 
MAKİN ASI 

Kullanılmasım şırketımızdc 
\'e HOOVER bayılcrındc 

~orebılırsınıı.. 

-

M A T A Ş T 1 C. n .. • ı ı G A L A 
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b!i!al 

VATAN • Giresun lti ... i 
s 

Giresun'lu Osman 
Ağa kimdi? 

Yazan : A. E. Y. 
.... . 

Gıretun deyince. 1stiklil Har
binde faal bir rol oynayan 

O. man Ağa derhal batıra gelir. 
OsmJn Ai;::t, Karadeniz sahille
rimizde Yunantib.n hesabın.:ı 
bir kı..sım yerli halk ve yabancı 
ajanlar tarafından tertip edilen 
Pooluıı ihtll!I h•reketine karşı 
şiddetli tenkil tedbirleri almış. 
ordunun henüz tam te5\dl:J.ta 
kavuşm1dığı sLralarda cephe
lerde dövü1müş. sonra Bü)·Uk 
Mıllet )feclisindeki bir müna
ka~ neticesinde Trabzon mil
letvekili Ali Şükrünün öld\lrUl
mesi Ankarada bir takım b3dı· 
selere yol atmış, bu arada Os.. 
man Ağa dl vurulmuştur 

1922 yılı başl:ırında istiklal 
llarbi cephesini dolaştı~ım sı
rada. Yakup Şevki Paşanın Bol
\'adindeki i ·inci ordu kararg~ 
hına u~ramiştım. Maltad:ın men 
fa a.r::ld~ım olan ordu kum:ın
danı, gazetecilik vazifemr gi>r
mek için b3na geniş fırsatlar 
verdi. bu arada da Osmln A~a· 
nın al:ıy kumandanı stfatıyle 
kurdui!U karargahta bir müd~ 
det roii3fir kalınamı temin el
ti. 

• 

Giiıe1 Girezundan bir göriinftıt. 

Kücük ve sirin _, _, 

Kes kazası 
• 

Giresun' da par.ti l 
hayatı 

Orada öyle bir insanla k.!irşı
lJ~lım ki kendisi bakkın13 bu
gÜnkU ölçlilerle hilkümlt-r ver
mek tamlmıyle hatadır. Osman 
Ağa, iyi ve fena taranar~le or
ta çağın bir adamıdır. Hayatın
da memlekete büyük hizmetle
ri türlü türlü kahram:ınlıklar 
v~ fed.lkirhkl.ırıyle beraber, 
anc:ık.. orta t;ağ telakki tarzının 
mesa~ vl?receği hareketleri de 
vardır. 
Bol vadinden 
Bir hl.llra 

B.,ıvadi.1de Osman Ağ· nın. 
h:ıyatınto hiltlı.ye<ı:ini kendi 

ağzındJn dinlemek, benim iç-ir. 
çok mer~kh bir ıry oldu .. &tilis 
ünılorması given o~ıu l~m:ıil 
P.ey <bugc".lkti Gire5un D.P 
Başkanı) o rıman genç bir de· 
likanh i:!ı, kararglhta sc ..,t-ıce 
vazı" sini ~ôrüvordu. 

Sa yotı üttrlnde Giresun.un 
kUtük ve tirin bir kız:ısı v:ır: 

Kepp. Gire cıu. 15 kilometre 
mıf"'-3fede ve Tirebolu cihetinde 
1>ulunan Kepp '•ı sen.e evvel 
1<v.1 olmuştur 

Bütün bu s:ıb ide olduğu gibi 
Keı3pta. dı balıcın gecimi üzerin
d ba$1ıC3 rolü ol;ın m:ıluul fın
dıktır. M mikt:ırda elma da ye. 
Uşir Bllı'-çı! k diğer hır k sım 
halkın meşpl .inı \e1 ·il etmck
t 

111.'\ ı\ K İF 
Ilı\ Yı\TI 

Ket-"'1-ıın 42 koyü v;ırıht. B•ın 
12.!'ın 2.'i inde okul bulunmak
tadır~ Merkezde l'3lnı1 bir ilk 
okul vardır 

Ke13P küçük bi:r y~r olması· 
na ra m n bir gazeteye sahip
tir. (Keşap) fsminrl .... kl bu h:ıf
Wtk 'azcte Giresnnda ba.1ıtıp 
burad sililm3kl~ Krş:ıbın ana. 
d3valan üzerinde f:ıyd3h ol
nuktaritr 

l{draden:z sahilinin bl tok S"'-
hı lt>rinde olduğu gibi C.i

'"•ııda da D.P salu!ı t 
hizip! şme meyli vardır Os 
"nan Ağanın o lu 1 mail 1' .. • i 
~ttn .ıra b ima vazilcsi'- D.P. 

':ıa.ş ~h ın üzerine alm t • 
vlfı bu s ıller :le sık sık )
l' ı.i u C i C fi P .• Giresun la 
~~ rwıvce k 1v\1e hdir ve muh 

•te b nman :;ı kE>ra t 
d t anüd uhintır 

D 

. il rabe ee )1!mek yerten Se 
\·i ttın Güv ncin h llTI'tr: J 

lcıt olduk. C.11.P. ba k.mı 
;:"' '•kda arından bir avukatı 
'ltJ.3 

f!nl3 ik3bhdır. yazıkıneleri 
~ rektır Fakat bu hanım 1 
} e l'Ul i ate Jj şekıld<' 0.P. ye 

ı:;ı, he' r Ev h!iY<Jtında par•i 
ln a cbetinı duzE>ne koy nalıi ı 
~t de kolay olmıyarakhr İki 
h• raı dJ siyasi içtilutl:mnı m 
fi af:ız1 edebilirler, f1kat ik ir. 

1 n birının siya i h>y:ılt• f 

1 !r rot oyn.:ımakt3n v:ızge('me!iı 
t<.ııu:n get ceklir Gire.sunun p3r 

\11tnerakltları, fJal hayatl1n çe 
" rne kararını karı ve koc-anrı 
{•:&no • , .,ı ının Vf'rr('e~ini meratl.a 

vortar. 

lij;tııtet P.ırtL'iine gelıac.-., köy 
.r- C>re kendini ('ok .sevdıren Gi 
..;r.un rn lletvekili Arir fide.met 1 

. 1 rtıuk:oğlunun M P. ye gt"cme 

~1 • ~iLe-.. 1n köy mubltlerindeld 
"rlı rnunasebellerinde bir de-

~ '~ ·~ ... t b~k gü1eı ~öylü3·orsunuı. 
lı, ~ •d ."ıaı kendi partiniz bu 
1ı,.1ı1 , 1

100 yolda yürümekten 
.. tiı,;. llatta siyaset itibarile 
ı,.: t!." belki de en nıenflsl
.;;'•ı d?ku uıun miıddet <mu. 
~ı.ı, l)·e. bir propagan~a tut· 
'J il 0~ .. bırbirlerile herke~in 
'; P:ıırı~~dc kı)·asıya çarpışan 
~~~lı d~ı~ ıttu\.·azaa, yani da· 

s"' •d·"'"' halinde olduğunu 
tt, t;ı d 

1
.P durmuştur. Bundan 

\j i~ı:,~· •Karşımııdaki partile· 
~:. ~· de kötüdür. fyl olan \J ,it Olunda indi iddialardan 

ı, 'li ~"'•ıniştir, z;en bizdeki 
S'tıd artllerin hep.sinin pro· 
ı.; ~,' 1•aliyeti, memleket be· 
)lı'lı~ i'"~ınalara değil, karşı 
~' ·~· •tıı olduğu iddiasına 
'ı "•~~;lıdır. 'li.ll~t Parti<i, 
•~d;,ıtl d··'olda yurumek bakı· 
~· b,._kıer iki partiyi çok ge-

~ıııtt thıştır. 

t''i k •.,r, tır M P. mD
t bb s hevetı reısl ve Salt tüc 
c .., BJJ-ri R.lrc• 'lnun anlattı. 
1: na. are y•u vat nd şl;1r &· 

k·, ak, M ·et Par' ine T:•ti· 
)orl rmıs O r"Tıana k3da.r altt. 
1 z dJr ik inde !.lP k-1rulJ-
m ış iken, P ko lu D.P. 
d,..n yr: dıkt :ı so or ~ da 
da k r ı,-. ş. 

B r1t G t'5Un k \' 
t ı P. k..svv t 1in vi: 
ış ?1du u i d13 edl 

• 

Keµbm fpt'd ! bir elektrılı: 
te ı 3t1 v:ır. Fakat D. P. ve C. 

DiğPr o<>la, &lustara Bl?y, o 
sıradJ h 1'\ÜZ' 6 y ndJydı. O d:ı 
mılıs ürı form ıyie ha':t:t nın 
etr "ınd3 d 1 ıy.,rdt:. il ho 
Şt:'l13 g r Bır rPrnı -,ı a1dım. 
Çoc-ık , R m:ırtem ı al 

H. P m up rndan teşekkül 
eden b-!-' dive meclisi Keş:ıbl ye 
nı bir hi o • elek r k enerji s:ın 
t-alı l-:'!ltnıne c:ılı ~ kta~'" 

Bu y; Ke p yenı c .. tr K c 
erji ·~ bır b.te Y ı ı;u te~

s !"13 da bvu :ıc k• (Dt-vamı 1 O un("tld::a) 

... 
.A 

--

c-aatına ragmen .ısakırkoy akil 
hastanesinden, hasta Adli tabip. 
li~e gönderilmemiştir. 

lıte bir tarafın hasta, bir ta
rafın hasta olmadıiını iddia et· 
tikleri kadının Adil tabipliğe 
gönderilnıemesi hadiseyi büsbiJ. 
ttin alevlendirrrek ortaya bir 
takım şüpheli ihtimaller atılma-

<Devamı Sa: S Sü: ldc) 

!Arttırma, eksiltme 
Ve ihale kanunu 
Değişiyor 

.l ,I· r• .litı n 

Haedar, Arafat'a 
yetiştirildi 

Kıtı.l h her ü~ partinin de 
te ki13tı v:ırdır ve bunl3:r tam 
bir ani.aşma içtnde çalışmakta
c! rl:ır 

J\.e 'Jın koy yolları Uzc-inde 
humm • b:r ç 1 :n:ı rncvt1 ıt

tur 
Bu yıl 6 köye yenıden şu ge

le 'kt -. 

Ankara millct\·ekili 
Dağıstan Binerbay 

Mahnı pahah 
Satmak isf ey en 
Millef~ekili 

Duau.rt Jru1ıo-birlmlı4ı1' 

• 

______ _:_ ___________________ -
renson dün ilk 
ıtkunu verdi 

; 

lrchall'i müdafaa eden 
. Adayı milliyetciliğl övdü 
()tı dedi ki: «l'ataııseveı•liği 

gibi kııll ananlar vaı•,, • 
çııı sopa 
.. 
ıokrat Par 1 
ıdayı Vali 
o •Ameri. 
lık kongre 
eçte, Gene 

hücum e
ik kisvesi 
ar. olduk
ıenson doğ 

kretmemiş 
~enatör Jo 
letttiği ba
:thl geçen
~akanı Ge-
1.n1erikanın 

.plenen bir 
aldar oldu 

me de şid 
omünizmln 
tunu söy 
3ü: 5 de) 
~ 

q - i:l 
Un bçiln
-ak, önü
inde Mı
diselerin 
i!r ver· 

""ak olay. 
ında hi~ 
ıiştir . 
•lan kay
ğinc gö· 
ahir isti
al Necip 
~line ala-

1 Necip 
ıtbeli su
e, Başba. 
1de ziya-

ıeral ara. 
·snasında 

tanın ''u
ekte<lir. 
·al Necip 
jnin tah
den ihli
~ktedir. 
~aşbakan 
m Birle • 
k elçisi 
; yaptığı 

J gaıe

ulunarak 
ır polls 
<an silah 
unun mü 
ıelirtmiş-

Tuiıeneral Sırrı Acar Orgl. Abdülkadir tinrn 

Dün 

Orduda terfi 
edenlerin listesi 
ne,rettiğimiz listenin gı;ri kalan kısmını da 

bugün 4 üncü sayfamızda veriyoruz 

Güınrük \C Tekel Bakant gazetecilere izahat \·erirken 

Lühnandan yapdan 
kaeakeılıklar 

Tekel Bakanı talebe gruplariyle, hanımların 
kaçakçılık yaptıklarını söyledi 

Gümrük \"C Tekel Bakanı Sıt. bilhas~a cenup hududun1uzdan 
kı Yırcalı, dUn saat 12.30 da, yapılmakta olan kaçakçılık üze· 
Tekel genel müdürlüğünde ga. rinde. memleketin her yerinde 
zetecileri kabul ederek muhte· olduğu ~ibi, bilhaosa satış mer· 
lif mevzular üzerinde izahlarda kezlerinden biri olan İstanbul· 
bulurimuştur. da da şiddetli bir arama ve ta

Bilha,sa kaçakçılıkla nlücade- kip mücadelesine başlamış bu· 
le me\"nıuna ehemmiyetle temas !unmaktayız. Bugün vilQyette 
eden Sıtkı "\'ırcalı , ezcüınle şun- vali vekili, gümrük muhafaza ko 
larJ söylemiştir: mutanları. emniyet müdürü ,-e 

~~~~.:_~·~K~o~m~şu~n~ı:'.:eml_e_k_e_tl_•_rd_e_n __ ,_e __ ~_<_D_e_,_·a_m_ı_s_a_:_s_s_u_·:_3~d~el 

--
- --

'l~ ~ ... l>artısiniu i\nkaradaki 
~ ._ 'il~rel!ıinden evvel, Istın· 
~l.ıı,:: gibi genç •e !deafüt 
'-'" lii •n mıirekkep bir 
tL:'rıtıt r.u_ştüm •• partinin ku· 
'~ı.'•ı, bılııonız. Düzeltmek 1-
ı,~i 1.'

1 •nfedeceğlz. Başarı 
~ Qe,;.eınez-.k çckilecetı•• 
1~t'e ı ': 'r. P. sinin 1950 

birt•dd«-n saglam ,., ümit 
b ha,·a i('inde cereyan 
e\·anıı Sa: 5 Sil: 5 <:e) 

, Amerikadan askeri uçakları Lübnan'daki 
hacı namzetlerini Cidde'ye taşıdıalr 

Beyrut 27 (A.P.) - İranın 
Batı aleyhtarı l\lüslüman lideri 
Ayetullah KAşAni buııün Ameri
kan hava kuvvetlerine ait bir u
çakla Ciddeye hareket etmiıtir. 
Kaıanidcn başka Birleşik Ameri 

ka hava kuvvetleri tarafından 
tertiplenen bir hava taııt servi. 
si ile 3 bin hacı namzedi Bey. 
ruttan Ciddcye laşınmı~Jardır. 
Aıetullah K&şani ticari yol· 

(Devamı Sa: 5 Sü: 3 de) 

Ankara, 27 - Maliye Bakan 
lığı. Arttırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununu yeni baştan hazırla~ 
rr:ış, bu hususta Bakanlıkların ve 
bilha~sa arttırma ve cksiltme
leri çok fazla olan Milli Savun
ma "·e Bayındırlık Bakanlıkları
nın mütalıialarını da almıştır. 
Hazırlanan tasarıda, devlet teş 

kiliıtı tarafından yapılan !Un
larla eksiltme ve ihalelerin ya
pılma taahhüde ba,ğlanma şekil 
leri, müteahhitlerle münasebet
ler, teminat miktarı He. muvak· 
kat ve kal'i teminata ait esa~lı 
hükümler bulunmaktadır. 

Ankara. 27 - Ankara millet
vekili • Dağıstan l\linerbay, Ofisin 
saıa ambarına satm3:k istediği 

30 ton buğdaya muayenesiz 30 
kuruş verilmesini istemiştir. Mil
letvekilinin tehditkar talebi ve 
ınütcca,·iz hali devam edince me· 
murl:ır savcılığa nıüracaat et
mişlerdir. 30 kuruşa satılmak is
tenen buğdaydan alınan numune 
Ziraat ~'akültesinde tahlil etti. 
rilmiş ve bunun 27 kuruş defe. 
rinde olduğu tesbit olunmuıtur. 
Fakat milletvekili Ticaret Bakan
lığına müracaat etmiş, arzusu ye. 
rine getirilmeyince müsteşara da 
vazifesi basında hakarette bulun
muştur. II3disrye idari cepheden 
de elkonmu,tur. 

tı.mir Fuarının açılması veı ayni ıamaııda kalabalık bir turist grupunun lımire gelmesi müna· 
,.betiyle otellerde yer bulmak lmkinı ortadan kalkmış •• fiatlar da bir hayli artmıştır. lzml· 
rln büyilk otellerinden blrlol olan Ankua Palas oteli faı1ı müıteri tebacümlinü fırsat bile· 
rek mutlalıno dıhi birkaç yatak koymak suretiyle mil,leri almaktadır. 'lutfak yatağından bir 
gece için 7 lira alınmaktadır. Bundan baıka yine ayni olelip tarasasına ikişer yolak aı.cak ~.,.. 
kilde pliJ kabinelerine bemer muvakkat tahtı barakalar yapılmış \C buralarda da bir yatak 
l liray• verilmiye baılanmıştır. Mutfak yataklarında yemek dahil değildir. Resimde lzmir Bele

.Jllyesinin götünden lıaçmıyacalını tahmin ettiğimiz en lüks oda flatına müşterilere nrilea 
mutfak yatakları görülmektedir. 
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Yeni kanunun 'crd.ğı haklar daıres 
du.,u gıbı Istanbulda ·Gazetecıler Ccmı 
karılacaktır. 

« BAYRAM GAZETE! 
Cumhuriyet, Hilrriyet, Yeni Sab:ıh, Vatan, Yeni t tanbul, 

Dün,>a, Alillıyet, Son Posta, Akı,n. llızmet, Aksam, İstanbul. 
Ekspres, Son Saat gazeteleri l a?.ı ailelerinin istırakı;:ı. le renk
lı, dolgun mllnderecatlı ,.e gayet itinalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

ilanları Ank11111 Caddesinde yalnız ·İliıncılık Şııl\cti•, 
resmi ilanları da ıTürk Basın Birlıği ve Ortakları Resmi İ-
1Anlar Kollektif Şırketio tarafından kabul cdıleccktır. 

ı ı tr eczanede bulunur. Net 400 

gramlık kutu u 350 kurustur. 
r. K. 301 i tanbul. 

-• 

- --- - VAT.\S • Giresun l laftsJ - ·· ------------------

Şebinkaarhlsar Giresuna ba[!
lı bir kaza merkezidir. Doğu 

Raradenlz bölgesinin itcrisine kıı 
d:ır uzan:ın bu kasaba, 2 - 3 
bln hııncll olup bir vadinin rtek
lcrinde yer almıştır. Kasab:ıda 
hayvancılık ve h:ıyv:ın ürünleri 
iktısadl al:ında ön safta bulunur . 
n u ürünlerden en önemlileri yu 
murta, yıığ, peynir \'e deridir. 

Şebinknr:ıhi arın s:ıglık ve: te
mizlik işleri nisbelcn düzgün
dür. Devlete :ıit 50 yataklı bir 
hastah:ıne mevcuttur. Ayrıca Ve 
remle Snv:ıs Derneği de kuruı
mustur. Şebinkarahis:ırda 193;] 
yı lınd:ı bir mezh:ıh:ı inşa edil
miştir. Eller arab:ı ile t:ışınır. 
Kasabada ayrıca dött paz:ır rcri 
vardır. 

A)'DI wmand:ı tahıl, bakliyat, ·· Ü 
KUl.'1' ımı., SOSYAi, \ e 

sebze 'e meyva $ebink:ırahls:ırın TtmiSTİK TESİSi.ER 
b:ışlıca Ül'Ünleı-indendir. 

ımumiYE 

Şcbinknrahi arda belediye tcş
ınatı bir ha>li eskidir. 1939 da 
lı:ırap olmuş bulunan belediye bı 
n:ısı h:ılkın yardımı ile tamir e. 
dilmiştir. Kasabada belediyeye 
ait bir elektrik işletmesi mevcut 
tur. Elektrik tesisatı 1948 yılın· 
da 90.000 liralık bir masraf ile 
vucuda getirilmiştir. Ayrıca ka-
:ıbad:ı bir yılda 12 bin teneke 

petrol lstihltık cdilmektrdir. 
Şebinkarahisarda sıı, ihtiyacı 

Juırşıl:ıyaeak durumdadır. Sular: 
d emir borularla e\lcre \'C çeşme
lere tak im edilmektedir. 

K:ısabada bir orta okul, beş 
ilk okul, üç halk okuma odası, 
ıki otel, iki gazino, 12 kahveha
ne, iki lokanta, yedi han, on fı. 
rın \C bir Şehir Kulübil ·ı:ır
dır. Kasabaya 5 kilometre uzak
ta bulunan Tamzara mahalle,i 
bir sayfiye yeddir. 

Balkın yıız mevsimini geçirdi
ği yerlerden, Avutmuş, Kütküt. 
lliro~lu, İkioğlu, Kırkgöz ve Ka
vaklar bahçelik yerlerdir. 

Şebinkar:ıhisarın başlıca t:ırlhi 
eserlerinden Taşnıesçlt Behram 

şeyh Camiileri kıymetli sanat e
serleridir. 

Giresun' da 
B·asın ve 
fikir havah 
Gire~unun dikkate 15yık 

derecede geniş, ileri \'e 
uyanık bir basın 'c fıkır ha
yatı vardır. Bur:ıda bilhassa 
Yeı;il Giresun miics esesi, u
zun yıllard:ınberi bir irCan 
kaynağı hizmetini görmüş
tür. Haftalık \'eşil Giresun ı 
gazetesi, 1924 de kurularak, 'ı 
(Işık) adlı bir günlük gırzc. ~ 
tcye çe\Tilinecye kadal' e ns· ı · 
lı bir varlık gosıerdi.ıtı gibi, 
imkanları ~cniş olan matbaa ! 
tlibılik işleriyle de uğraşmış ·' 
ve yerli istidat sahıplerlnln ~ j 
edebi ve iktısadi nice eseri· ı 

ni nefis bir şekilde b:ısmıştır. : 

11.\FTAJ,JK VI~ 
GÜ~l.ÜK G.\ZE'f El.F.R 
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Resmi illin işinde gUnlilk 
gazetelere tercih imkanı ve. 
rilmcsi, Giresun gazeteciliği 
için bir ölüm darbesi olmuş
tur. Halk Partisinin fikirle
rini neşreden haftalık (Yeşil 
Giresun), (Işık) ndlı bir gün 
lük gazeteye çevrildiği gibi, 
haftalık iken epeyce varlık 
gö,,teren ve Giresun millet
vekili Adnan TüfckçloğJu ta
;r:ıfından, D.P. fikirlerini , 
neşretmek için çıkarılan < İ
leri) de kapanmış, bunun ye
rine aynı mntbaaıfo Azmi 
Göksel tarafından D.P. ta
rafd:ırı ve (Kale) adlı bir 
günHik gazete çıkmağ:ı b:ış. 
lamıştır. 

) 

Bu günlfik gazetenin ikisi ' 
de avuc içi kadardır. Resmi 
ilan haricindeki slitunl:ırı ge 
Jişigüzcl dolar ve yerli h:ı· 
vadistcn ziyade umumi dün· 
ya haberlerine tah is olunur. 

GI 

J 

-

M A T A ~ T 1 C. n .. e ı ı 

Bunlara ila\•e ol:ırak, İstan 
bul gazetelerinde srnelerce 
vazife gören Şahabettin U· 
zunkaya, memleketi olan GI 
resunda yerleşmiş ,.e Millet 
Pıırtisi tarafdarı (GundUz) 
g:ızetcsini çıkarmağa başl:ı. 
nııştır. Şlikrü Turgut ve Sa· 
rı llayrakt:ır taı·nfınd:ın D P. 
tarafdarı (Ç:ığln~an). 11.'ısan 
Şahin tarafından M.P. tJraf· 
drı l\fillct gazetesi çıkar. 
Kcş:ıp k:ız:ısında A \ili i"ı:zı. 

eıoğlu M.P. tarardarı Keşap 
gazetesini nl'~rcdcr. n ılan
cak'da ela C.11.P. t:ır:ırdnrlı· 
ğı etmek üıcrc Ahmet Se· 
maoğlu a~nı bimli bir ~aze 

arad 

te meydan okuyan 'e Fransn 

1 

dan on beş urdl' bir n<' e-
) <Dr.\amı ll inddr.) 
~...,...,,..,,.. - ~ 

G ircsunun denizden de, kııra-
dan da unutulmaz bir man

zar:ısı \ar. Karadenizin mııvl s:ı
Jıılleri, etrnftaki zümrüt tepe
ler, bu mamur şehir için lfılif 
bir cerçe,·e teskıl ediyol'. S:ıhı
lc varınca, giizel bir p:ırk, fc. 
rnhlı bır rıhtım boyu sizi kıır
şılıyor. Ilur:ıda Tiirkiycnın bel
ki ele en yaman \ c intizamlı 
bcledı.re dairesini goni~ orsu
nuz. Sahılden şehrin iı;ine do,.,
nı yükc:elcn :ın:ı eaddenın iki 
tarafında zarif mağa7.alaı a, 11 

muml binalara otellere trsadür 
edersiniz. Şchı ın ıçınde \C cı 
varında gcnı~ bır ~ol C, alı}ctı 
var. 

Vali :'.'iihat 
Danı!:jman 

Şımdıld \'alılf'r, makamI;ırın
dıın zı~arle ıl \C köy )ollaıındn, 
koy suları in~aat yerlerinde bu 
lunuyor. Iloylc \alileı·dcn hiri 
olan Giresun Valisi Nihat Da
nışman, )Ol ditvasına hararetle 
sarılmış olduğu için ne Girrsu
na gidişimizde, ne de döııüstc 
orııya uğrayışımızda kendisini 
gıiremedım. Fakat Bolu Valisi 
olduğu sır:ıd:ı Nihat Danışman 
ile tanışmak fırsatını bulduğum 
için ne k:ıdar yüksek medeni 
vasıfları ve genis göril~lcri ol
duğunu biliyorum. Vil!iyet ma
kamına bir not bırakarak, Gire. 
sun isleri hakkında etraflı ma
ınmııt rie:ı ettim. Bunlar esa lı 
bir şekilde hazırlanıp bize ı:lin
dcrilmiş. Dilhassa tıırihJ kısmı 
o akdar geniş tutulmuş ki bun
ları neşre yer ayıramadık. Nı
hat Danısman':ı ve ytızılıırı ha
zırlayan arkad:ışlarınıı lcŞ<>kl.ii
rli borç bilirim. 
Tek 
lllahsul 

Giresun, mukadderatını bil
hassa fındığa bağl:ımış bir nıu
)litllr. Fındık mJh ulünlın h i 

Arkadeşler ım tertemiz ve utulu elbiselerle 

gezdikçe onlerı ne keder k ıskanı rdım. Annem 

bana temiz elbise yetış t irmeğe b ı r turlu vak it 
bulemazdı . 

f 
' 
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Halbuk i, babam eve bir HOOVER çomoşır mokınesi aldığından 
beri. erkodeşlorımdon daha temiz ve güzel giyiniyorum, zira 

HOOVER sayes inde c lbıselerim o keder suretle ve tertemiz 
yıkan ıyor ki. 

G A L A 

v 
MAKİNASI 

Kulla111lmasını şırketımızdc 
ve HOOVER bayı lerındc 

gorcbı lı rsınıı. 

T A TA il fit H A N 

-
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~im sıkıntılarına rağmt>n Gire
•~nda \'e diğer K;ınıdcniz fe· 
~ırterinde gecekondulara pek 
e lesadü( ediJmez. 

r )' F'ındık mahsulü za•ınanı gc-
11\re, Gircsunda her şey canla· 
~ıt. 1-Jalk, (İçhanc) denil<'n fın
l ık kırma atölyelerinde iş bu 
btırlar. Fındığın yağlı otan ka
utu. bu cıv:ırın en ınakhul 

t'~kar maddesidir. Kolayca tu
U§ur. Alt'!;İ kül ahında 2-l sa. 
~~ muh:ıfaıa olunur 
~arının luri1m 
· 1t>rktzi 

riircsun, f(•k ınahsı.ıldcn şıkJ-

• ~1, 1 ~•k ı:uıeı söylüJo"unuz. 
\ ~ .:.1 <ıat kendi partiniz bu 
ıı;11 1, 11•n yolda yürümekten 

tııt;. liaua siya"et itiba.rile 
ıı:. c~" Iıelki de en menfisi
.. ~. d?ku uzun müddet (mu
~~uı 1Ye. bir propagand.a tut· 
, ~ tı' . bırbirlcrHt herkesin 

\ 
1 bar~ıU~de kılasıya c:arpışan 

tı~·~ı. llın muvazaa ''ani da· 
~ "1 d" ... ' -~ td·O\:uş halinde o1duğunu 
t~ ~ d~.P durmu,ıur. Bundan 
~ itıı.ı: •l\ar~ımn:llaki partile
~~' >·1 

de kritüdü.r. fyl olan 
Ilı Cit •lunda indi iddialardan 
~i lnt~iıtir. z;en bizdeki 
\~ 11~: 11 rhıerin hepsinin pro· 
la:1~\ faaliyeti, memleket be
~'ll.., t•lıımaıan değil, karıı 
li' t,k•!ii olduğu iddiasına 
,_ .,,~nlıdır. ~ımeı Parll•i , 
~ tııtı d ~olda yürünıek bakı· 
~ ~ı,,~ğer iki partiyi r•k ge-

~ııı~t ntıştır. 

• 

• t 

•• ,,. . 

yelt;itlir, yeni yeni g<'c:im ın1-
k3nları aramakla nıtşguldUr 
ı-•akat günün birinde ıı; turizın, 
bunların arasında bir mevki a
labilir. Gircsunun t.ıbi3l tet~ıft•
ti, erin ikliıni, gllz<'l pl3jları 
günün birinde nlutlaka ke~fc 
d lecek ve buralarda ,\vrupa· 
n :ı şin1~l pl!'ıjlarına benzet 
plajlar elbette kurulacaktJr. 

Bugün için deniz sc\·cn biı 
yolcu, Gircsunda denizlere hJS 
retle bakmaja rnahk(ımdur. 
Şehrir. cıvarında kunıln11ış pliiJ 
yoktur. Jlalk, de:'lize gırmcge 
pek r.. şmamı tır. 
İ) i otel ,.e 
ı.okanta 

• iındıhk C..ı.resun<la turız.ru 
b:ı.kımından k..ırulmu~ olan küp 
ı iıbaşı; Güreli oteli \'e l\lehmet 
Efendi lokantasıdı.r. ~leraklı bir 
manifatura tüccarı tarafından 
k3rdan zirade şehre bir hizmet 
c ye kurulan otrl; Karadeniz 
sahilinin en iyi ve temiz otelle
rinden biridir. Odalarda akar 
su ve otelde banyo vardır 

~ll•hmC't Efendi lokantasına 
te!..nce, o da, bir ticaret yerin
den ziyade meraklı bir ~anat a
damının faaliyet sahası hissini 
\'erir ve istanbulun Abdullah 
F.fendi ve Pandeli gibi lokanta
larını hatırlatır. :'ı1c·hmet Efen· 
di, daiına bin.at iş başındadır. 

Bir defa ~ıahmut Baler, Pan
deJi lokantasında. kiiğıt içinde 
hazırlanan tere)'·ağlı Ye don1a
te li levreği yerken: •Bu, ye
mek değil, insanın içine bir 
doktor yollamak gibi bir ~ey ... • 
demişti. .:\l~hmet Ef~ndinin ince 
bir !'ianatla hazırladığ:l barbun
ya ve hamsi domatesli buğula
nıası da aynı hissi yar:'ltıyor ve 
)'·iyiminc do} um olnnıyor 
Zr)tin \f' 

('ay 
C.irr un, r!.kidC'h yaln1z fın

ı Uf'\Olmı 11 İDC'İdf") 

Zirai durumuna 
Bir bakıs • 
B ütün Türki)'ede \'e Dünya 

da fındıklarının nefasetiy 
le tanınnu:-; olan Gir('!->Unda, 

ıiraate mü~ait arazinin az. 
lığına rağmen, baş•ınlı bir 
zirai faaliyet yaratılmış bu
Junmaktaclır. 

Tarla zir:ıatine c-n mü:::ı· 
il ınıntakalar Şebink;.ırahisar 
\'e Alucra ilçel<'riclir. Bu iki 

il('C'd<' 25.865 hektar arazi e· 
kilmektc: bu~day, arpa, ça\·· 
dar yeti';ilİrilmektedir. 

Gircsunda ckiınc nllisail 
en geniş arazi mısır 1iraatinc 
tahsis ohınmu')lur. Dütün Ka 
radcniı mıntakasının en bel
libaşlı gıda maddesi olan mı. 
sır ekimi İ('İn il dahilirde 
32195 hektar arazi ayrılmış. 
tır. Yine bilindiği gibi rındık 
sahası en geniş olnnıdır. Bf'ş 
sahil ilçesinde mevcut fın
dık sahası 80.000 hektar ka
dar lutn1aktadır. Bu yılın fın 
dık rekoltesihin 30 milyon 
kilo olarak tahmin edildiği 
söylenmektedir. 

Giresun Ziraat l\lüdürJi.iğil, 
il dahilindeki gübreleıne, to
hum temizleme, nümune buğ 
day ve Amerikan Hybrit 1\lı
sırının denennıesi, Jıayı:an 

yemleri ziraati, mcyvacıhk, 
arıcılık, sebzecilik. ipek bö
cekçiligi ve bağcılık i~Jerini 
dikkat ve ehcmnıiyetle eıe 1 almıştır. 

{j · resun 'da 
· s faaliyeti 

G iresun Emniyet '\fiiJürü 

• 
G iresun denilince ötcd('nbcri 

akla ilk gelen ~ey fındıktır. 
Evet, Giresun şirin, güıcl, )-e
!5İl bir Karadeniz vilfıyctidir. 
Fakat şöhretini bunlara değıl, 
sadece fındığa medyundur. O 
dünyada meşhur, harikulade 
meyvasına ... 

Fındık, Giresuna tabiatın bir 
hedjyesidir. O olmasa, c-sascn 
tarla ziraalinc müsait arazbi 
pek az olan Gircsunun iktısadi 
hayatı bambaşka bir istikan1c-t 
almış bulunacaktı. 

Giresunun fındıkçılığı (,'Ok 
tski. bir maziye sahiptir. Fal.;.:tt 
sistemli, bilgili bir fındık ı:ira
ati lüzumu ancak son yıllarda 
hissedile bildi. Bu hususla bir 
fikir sahibi olabilmek için Gi
resunun fındık istihsal \'e ih .. 
racatına bir gözatmak !ayd.ılı 
olacaktır zannC'diyoruz. 

Giresundarı dıı;; pazarlara ilk 
i(' fındık ihracatı, resmi kayıt
lara göre 1889 yılına tesadüf 
eder. Bununla beraber, gayri
resmt kayıtlara göre ilk sevki-

.. 

LUtCi Burcu, polis hizme-ı 
tinde 26 senelik tecrübesi olan -
bir zattır. KendisjyJe konuştuk 
ve Giresun c•mniyet işleri h:ık· J 
kında malünıat istedik. Bize de
di kj~ 

Suçu önl<'mek bakınıında:ı 
her şeyin üstünd~ ~ilcih aram2 
gelir. Bunu y:ıpan zabıta ilnlc
)'İci va1i!esini yerine getirmiş 

olur. Başarının ~ırrının yiizde 
doksan ı-;ekizi bur:ıdadır. 

Giresunda siliıh arama ve ta
rama, ı;ıstemli bir şekilde de
vam ediyor. İplidaları tab:ınca, 
saldırma, bıçak VC'sairC' olarak 
epeyce silfth bulunurken. C'n .son 
3ramamızdJ. (Ok şükür sıfır ra
kamına ı·ardık. Yalnız köylerde 
ticaret gaycsiylt" silah satmağa 
çıkan bir artrın11n fiıl'rlnde bir 
tabanca \'C dört silıih bulduk~·~ 
1aptC"ttik. ı 

yatın 1869 da )apıldıi:ı da ;.ıı .. 
]aşılmış bulunmaktadır. Bu su
retle, hemen bir asırdır, Gire-

sun; fındıkları dış paı.arlarcla kcn 
dini tanıtmıs ve bugünkü m~\'
kiini yapmış olduğu anlaşılı

)Or. 
1920 - 24 yılları arasında Gi

resunun fındık ihracatı tablo
su şöyledir: 

Kilo 

1920 17.435.113 
1921 18.304.000 
1922 7.490.:ııiö 
1923 18 585.600 
1924 7955.391 
1934 - 1940 s neleri ara.ında 

ki dunım ise şöyledfr. 
Sone Kabuklu (ilok) İç (kilo) 
1934 853.521 4.757.500 
1935 2.220.700 8 429,58!! 
1936 543.510 9.062.790 
1937 2.317.H5 8.831,88il 
1938 148.890 4.392.381 
J 939 1.121.578 4.844.550 
1940 3.110.189 9.9.55 040 

tDevamı 11 incide) 

Burada uınumi yerlf'rde ku j 
<De\·amı 10 uncuda) 'lı~ır tarlal:ırı arasından Giresunun nefis bir göriinU.~ü . ... 

~~ 

• 

B a~muharririmiz Girf'sunda D.P. }ilerle. 
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Tuigeneral Sırrı Arar Org!. Abdülkadir ~"' rn 

Orduda terfi 
edenlerhı listesi 

Dün neşrettijjimiz: listenin g<:ri kalan kısmını da 

bugün 4 üncü sayfamızda veriyoruz 

Güınrük ,-c Tekel Bakanı gazetecilere izahat \ crirben 

Lühnandan yapdan 
kaeakeılıklar 

Tekel Bakanı talebe gruplariyle, hanımların 
kaçakçılık yaptıklarını söyledi 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sıl· bilb:ı...,~a cenup hududun1uzdan 
kı Yırcalı, dün saat 12.30 da. yapılmakta olan kaçakçılık Uıe
Tekel genel mUdilrlüfünde :a- rinde, men1leketin her yerinde 
zetecileri kabul ederek muhte· olduğu gibi, bilhas~a satış mer
Uf mevzular üzerinde izahlarda kezlerinden biri olan istanbul
bulunmu~tur. da da şiddetli bir ırama ve la· 

Bilhassa ka('akı:ılıkla nıücade· kip mücadelesine başlamt' bu
le mevıuuna ehemmiyetle temas lunmaktayız. Bugün viJAyette 
eden Sıtkı \·ırcalı, ezcüınle şun- \'ali vekili, gün1rük muhafaza ko 
tarı ı,Ovlemiştir: mutanları, emniyet müdürü ve 

~~~=::..ı__·~K~·o~m~su~n~ı~emı_e_k_et_ı_er_d_e_n __ ,._. ____ ı_D_•_v_a_m_ı_s_a_:_s_s_u_·:_3_d_el 

caauna ragmen J:Sa~ırKoy akH 
hastanesinden, hasta Adi! tabip. 
!iğe gönderilmemiştir. 

.. _____ __ ____ ıı yatak ••• 

Hacdar, Arafat'a 
yetiştirildi 

işte bir tarafın hasta, bir ta
rafın hasta olmadılını jddia et
likleri kadının Adli tabipliğe 
gönderiJnıemesi hiidiseyi büsbü
tün alevlendir~rek ortaya bir 
takım şüpheli ihtimaller atıln1a-

!Denmı Sa: 5 Sü: ldel 

lArttırma, eksiltme 
Ve ihale kanunu 

Ankara milletvekili 
Dağıstan Binerbay 

Mahnı pahah 
Satmak isteyen 
Millet~ekili 

Deg~ 'ş' or Ankara. 27 - Ankara millet-i IY vekili' Dağıstan Minerbay, Ofisin 
.l J·-ıraı ..iJaı ,,, Bıi.J;i ambarına satmak istediği i 

Ankara, 27 - Maliye Bakan 30 ton buıtdaya muayenesiz 30 
lığı, Artlırnıa, EksiJtme ,.e İhale kuruş Yerilmesini istemiştir. Mil· 
Kanununu yeni baştan haZJrJa. letvekilinin tehditk;ir talebi ve 
rr.ış. bu hususta Bakanlıkların ve ınUtecaviz hali devam edince me

. bilhassa arttırma \•e cksiltme-ı murlar sa\'cılığa n1üracaat et· 

--
--

~ lon l>arıı.initı AnkaradaLi s \ \j rreısinden evvel, fstan
"i~•ıa' " gibi genç n ldeaU.ı 
'1;11, '.dan mürekkep bir 
!f\ ı;;ı~~~üıtüm, . partinin ku· 
~tı~, ihl·onız. Dıizeltmek ı .. 
\~l li;tt ~arfedectliı. Ba,arı 
~'~rıı;'tntzı.:ek ('ekilereiiı• 
1..,ır, 1 : )[, P. sinin 1950 
·'ti h· ''dd<'n sagla m ,., ümit 

, Amerikadan askeri uçakları Lübnan'daki 
hacı namzetlerini Cidde'ye taşıdıalr 

leri çok fazla olan ~lilll Savun- mişlerdir. 30 kuruşa satılmak is· 
ma ve Bayındır!ık Bakanlıkları- tenen bu~daydan alınan nümune 
nın mütal~alarını da almıştır. Ziraat Fakültesinde tahlil etti. 
Hazırlanan tasarıda, devlet teı rilmiş ve bunun 27 kuruş defe· 

kilatı tarafından yapılan iJ!m. rinde olduğu tesbit olunmuştur. 
!arla eksiltme ve ihalelerin ya· Fakat milletvekili Ticaret Bakan. 
pılma taahhüde hıığlanma şekil lığına müracaat etmiş, arzusu ye. 
teri, müteahhitlerle münasebet- rine ıetirilmeyince müstesara da 
ter, teıninat miktarı ile. muvık- yazifesi başında hakarette bulun
kat \'e kat'i teminata ait esaşh muştur. Hiı.diseye idari cepheden 

lzmir Fuarının ıçılması ve ayni zamanda kalabalık bir turist grupunun lzmire gelmesi münı· 
sebetlyle otellerde yer bulmak lmkiııı ortadan kalkmıı ve fiatlar da bir hayli artmıştır. lzml· 
rln büyüle otellerinden birisi olan Ankara Palas oteli fazla müşteri tehacümlinil fırsa t bile· 
rek mutfafına dahi birkaç yatak koymak surellyle mü,ıerl almaktadır. !\lulfak yıtağından bir 
gece için ? lira alınmaktadır. Bundan başka yine ayni ot•ltıı tarısasına ikişer yatak alaeak !"' 
kilde plij kabinelerine benzer muvakkot tahta barakalar yapılmış •·c buralarda da bir yatak 
J liraya nrilmlye başlanmıştır. Mutlak yataklarında yemek dahil değildir. Resimde lımir Bele· 

;liyesinln göıünden kaçmıyacılını tahmin ettiğimiz en lük• oda liatına müşterilere veril .. br .ha,·a içinde. cereyan 
t'\amı Sa: .5 SU: 5 ,:e) 

Beyrut 27 (A.P.) - İranm 
Batı ıleyhtarı Müslüman lideri 
Ayetullah KAşılni buıün Ameri· 
kan hava kuvvetlerine ait bir u
cıkla Ciddeı·e hareket etmiştir. 
KAıaniden başka Birleşik Ameri 

ka hava ku,.-vetleri tarafından 
tertiplenen bir hava taşıt servi
si ile 3 bin bacı namzedi Bey. 
ruttan Ciddeye taşınmışlardır. 

Ayetullah Kiışani ticari yol
(DevamJ Sa: 5 SÜ: 3 de) hükümler bulunmaktadır. de clkoıımuştur. mutlak yatakları görülmektedir. 
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WEGA 
markasını taşıyan 

radyoya da 
tezgahtarlık 
. t ' ıs emez ...... 

PiLi 
lüks r 

1am teş 

RADVOLA, 
CiHAN KOMANDiT ORTAKLlıll 

KatırcıoOl11 Hın Kit 5 lsbnbul - Telgr. : GOLDEN· Tıl.: 287S 

ttuır. 

O ar· 

PIKAPLARINIZI YC 

PLAKLARINIZI AŞIN 

_ Gi .A _:CZ ili __ T ili 

\eni kanunun \ erd;.ğı haklar daıre~ 
du •u gıbı istanbulda ·Gazetccılcr Cemı 
karılacaktır. 

« BAYRAM GAZETE! 
Cumhuriyet, Hürriyet. Yeni Sabah, Vatan, Y!'ni ~stanbul, 

Dun)a, .Millıyet, Son Posta, Akı,n. llızmC't. \kşam, htanbul, 
Ekspres, Son Saat gaıeteleri ~azı ailelerinın ıştırakıylc renk
li, dolgun milnderecatlı ye gayet itinalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

İliinlaıı Ankara Caddesinde yalnız ·İlancılık Şukcti-, 
resmi ilanları da .'!'ürk Basın Bırlıği ve Ortakları Resmı ı. 
Unlar Kollcktif Şirketi- tarafından kabul cdılecektır. 

llu eczanede bulunur. Net 400 
ı ı;ramlık kutusu 350 kurustur. 

P. K. 301 i tanbul. 

8 ---------------------- - VATAN • Gire un bitesi 
%7 -8 - Un: 

Merkezin 
G ircsunda ikinci sınırta.n 4 n 

yolu ve programa dahil 12 
köy yolu vardır ve şunlardır: 

1 - Tırcbolu - Harşıt yolu: 
Sahil yolu iltikasından llarşıt 
huca •ı merkezine kadar 35 ki
lometre olup 28.7 1952 tarihin
de motörlü va ıt:ılara açılmış. 
tır 

ı. - Alucra - Şır. ıı iltisak1, 
Tcştik - Avganis yolu: illisa
kınd ın itibaren 38 kilometre
dir. Ham halde ban kısımlarda 
z.1yıf köpruleri mevcuttur. Ya-
1:ın işi r, bu yolda calışma var
dır 

3 - Aksu - Dereli yolu: iı
tıs l.ından iüb:ıren 28 kilomet
redir. Her mevsımde vasıtalara 
açıktır Dcrelı bucak merkezine 
ulJ r 

4 - Gorcle - Ç.anakcı -
Kurlun yolu: Tamamlandığı za. 
m:ırı 4:i kılometr olacak ol:ın 
bu yolun h·ıen ~ kilometre i 
gcçıd acılmı tır. iki yılda 38 
menfez v kıınrli yapılmıştır. 
Her m v imde vesaite açıktır. 
KÖY 
l!OLI \RI 

Pro m i in alınmış 12 köy 
y lu va dır Ş 1 rdır: 

ı - Pır z - nozat - Çbm 
b ı yo u 

2 B ı cak -· İcılli -
E t yo u 

3 - Bo e - Yay' ınlık -
D rı Yo u 

4 Bati ma - Sultani)c -
Yavuzkcm:ıl v lu 

lu 
5 - K<:'~ p - Karabulduk yo 

6 Ya lıder yola. 
7 - Ortacamiı yolu. 

yardımı 841 bin lira 

8 - Zıv:ıd~resi yolu Gire und:ı bir cadde 
9 - Derelı - Kumbet .,olu. ı---= 
ıo - Şcbınk:ırahis"r - Ko G · ' 

}ıekli yolu. ı ıresu n un 
l L - Alucra - Havama yo. 1 

Iu 1 N··ı SLJ 12 Teştik L- Yenice yolu. U U 
il bü çe w• korun 53 bin li· 1 A 

ra f~vkalJj tah isaU:ı 38 bin f f tyOr 
lıra b:ıkım ve B kanlıktan ya-
pılan 300 b n lıralık ilk yarı.I ;n Gire unun nu!usu 1950 sayı. 
ve ek t h ı :ıtl:ı yapılmak Ü7 r mı netıc ! rine gore 2D9 2'13 
re o!an 3i}{) bin !ıra )ardım i- tlır Vıl yet n umumı mc JhlSı 
!C' ı;:<:'çe::ı yılın son g,ınlerınj • 6 812 kılo elre kare oldu"un:ı 
Harşıt yolu ıçln tahsıs edılen g re kılometre kare ll:ışına i-
150 bııı lır kı cem'an 841 bın sabet cd n n:ıfus mıkd;ın 44 I ~:111~1L.ı. 
lıra ı::ıbı muhım bir p ra bu yıl I kış'd r. Bu nufus ite af ti itı- I 
yalnız Gıre un il ve koy y;:ıUa buıyl" Gır un Turkıyede ile- , =: 
rının ın a ve tamirine ayrılın') 

1 
n d r celcrd"n birıni i "al et ,,..~ıT ... -ııt:·•,;ı:;ıı• 

bulunuyor. Verılmış olan ilk ın kt dır 
yartlım ır.ıraları daha şımdiden 1 v.ı y t n nuCusu 1040 sayı. 
yerleı ıne arfedılıniş gibi::fır. mınd 279 23 iken seneden se-

Prograın~ dahiL köy yolların- ney artarak 194'i sıı~·ımında 
dan b:ı-1'c pro"ram dışında o 2il3 62G ve son s:ıyımd da 
lup m hlllı halk tarafından ya. 291J 243 e yükselmıştir. Demek 
pılcın ve Karayolları tarafından ki, Giresunun nu:ıı.,u artmakta 
malzeme. patlayıcı madde. lıl.1t dır. 1 

(Devamı 11 incide) (DcvamJ 10 uncuda) 

• 
ı es e 

Bütün yurdun en mükemmel Belediye 
binası Giresun'dadır 

B ütün memleketin Belediye 
binalarında müşterek bir 

vasıf var: İstanbul ve Ankara 
d3 dahil olduğu halde büyük 
kısmı gösterişsiz, mütevazı yer
lerdir. Bunun bir tek istisnası
nı Giresun Belediye i teşkıl e
diyor. Deniz cephesine hakim 
yaman bir bin3 .•• İçerisine gir
dı.:!Jniz :zamıın Ankaranın en 
mod!'m \'e geniş Bakanlık bin:ı. 
larınd n bınne girdiğinizi sanır 
sınız. Iler şey gösterişli, muh
teşem ••• 

Giresun Beledıy ınin böyle. 
bir bina kuracak ka :ır zengiıı 
olduıı-unu sanmayınız. Giresun, 
Erzincan ulzclesinden zedele
nen yerlerd n biri o~duğu için 
o tahsisattan ayrılan 300.000 li
ra 1049 da Giresun:ı verilmiş, 
onunla bu şahane beledıye bi
nası yaptınlmı~tır. Erzincan i
çin toplanJn paraların, Giresun
d:ı böyle bir bina yaptırılması 
için sarf1 doğru mu, değil mi? 
Bu mesele, naz:ıri bakımdan i · 
tediğiniz kadar münakasa cdi
lebilır. Bu arada şu hakıkat 'iar 
ki doğru, yanlış, Giresun böyle 
bir belediye binasına kavuşmus 
tur Belediyenın, bütün işlerini 
bu binaya göre ayarl3m:ık he
vesini duyması da tabiidir. 

Ne çare. ki belediyenin geliri 

Gire unda eski u,,uı 
z:ısyon vardır. Ş'mdi ..u•ll!IJI 
borularla tesisl"r, tcdrid 
rette yenileniyor. 

Caddeler umumiyetle 
Mahalle araları imkanlara 
re tamamlanıyor. 

I~11kafın Gırcsunda e 
malı var. Yeni ,·erilen bir 
ra gore bunlar SJlılac:ık. 
Gire unun imarına sarf 
cektir. Yapılmaı ı düşüniilell 
lcr arasm:fa h:ıl ve moderll 
ot l v rdır. 

GiresundJ bulunan e9d 
h:ım:ım, asri bır ham:ım 
konuluyor. Bu işe 1953 
b:ışlanacaktır. Lım:ındald 
dırek inşaatı da yine 1951 dll' 
dır. 

Giresun' da k"" ltür 
aali 

,.. iresunda kullür işleri ehem-
miyetle ele alınmış bulun

m:ıkladır. İl merkezin:fe bulu
n:ın 6 ilk okul, bir J.c;e. bir Ti. 
caret Li esi ve birer Kız ve Er 
kek Sanat Enstitlt ü Giresunun 
ktiltür hayatının 'Z 'nli i hak
kında k. ri bir hkir verebilir 
ıanncdiyoruz. Ayrıca bu yıl a. 
çılan umumi kiı ll~h:ınn d{', bil 
~ilk bir iiıtiyıC'ı yerine getirmiş 
bulunmakta'1tr 

r ez k z:ıl rdaki 20 ıl\c o
kuldan ha '.a k")'lerde 109 u ö~ 
ret nlı, ::l3 ti o r<:'tn en ve e
ğ.• me lı, ve 49 u b ım z e
ğıtmcnlı olmak üz re 191 ılk o
kul bulunm ktadır. 

Ayrıca Tırcbolu ilçe merke-

• e 
zinde iki katlı bir i.k okul fi 
şa:ıtı b:ı yakınlarda ikmll """'1". 
mu5; Alucra ilçe merkezinde 
y!'ni hır ilk okul inşası işi el'" 
sillm"ye çıkarılmıştır. Yine "' 
cUmleden olmak üzere, Şe::; 
knrnhisar ilçesinde bir ilk ,,,-_ 
ya t ı da k:ı.rar altın• 
mı bulunm tadır. 

0 y:ıb 1 n ÇOC 

il mer c qe. 2l!Li sı ko 
dcd r. Ayrıca muht lıf kurtll"" 
la, o um:ı ça md:ı oluı:ıyao .,,. 
tand ara lıil0ı verılmeye -" 
şılnukt dır. 

8u lancakla Atatürk heykeli ve meydanı. 

Arkadaşlarım tertemiz ve utülu elbiselerle 

gezdikçe onları ne kadar kıskanırdım. Annem 

bono temiz elbise yetıştirmege bır turlu vakit 
bulamazdı.· 

.....-_,; iL' µ ·ı 
'-.... . ' 

MESUT AİLE 

Halbuki, babom eve bir HOOVER çamaşır mokınesi aldığından 
beri. orkodaşlorımdon daha temiz ve güzel gıyiniyorum, zira 

HOOVER soyesınde elbiselerim o kodcır suretle ve tertemiz 

M A TA Ş T l C. tt .. ., t 'I G A L A 

v 
MAKİNASI 

Kullamlmrısmı şırketımızde 
\'C HOOVER bayılcrındc 

gorebılirsınız. 

T A TA Ula H A N 

-
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---·------------- VATAN • Giresun ııa,·esı --------------------

... c cı 
~ -... ç e hn ki: 
~ ''a.t b~lc güzel öyluyorsunu:r:. 
~~ır 'ditızat kt'ndi partiniz bu 
•~t'ılt, 1'

0 >·oıda )·ürümekten 
~il' tııtrfıı •atta siyaset itibarile 
~~ t.'iiıı ~elkl de en menfisi· 
lııt ;ıı di ku uzun müddet (mu. 
t llıtış, Ye. bir proınıgan~a tut· 
I~ onıı bırblrlerile herkesin 
'1' 1>a.r1111~de kı.) asıya çarpısan 
~d ~lı do.~ ınu,·azaa, yani da· 
'"/" tdı 'uş hnlindc ofduğunu 
t1- r~ da·p durınu~tur. Bundan 
Llij ''ısı" •Karşımızdaki partile· 
1 t/!• )ot de kötüdür. h 1 olan 
\a,i Citııı Un~a incH iddialardan 
~ ı lla '':"•~tir. Z-en bizdeki 
~•ııcıa rtııerin hepsinin pro· 
ı.t ll;ı t::•li.) eli, nıcmleket he· 
~afııı lıo ·~nıaıara el eğil, karşı 
._ ~ 4YArıtil olduğu iddiasına 
"ıı~ lııeıırı ldır. Millet Partisi, 
tı4 d~ d' Yolda yüriimek bakı· 
~- bıra,~t('r iki putiyi ~ok gc· 

lt~'lltt llıı§tır. 
._,d ~oıı:raı·~ı inin Ankar~daki 
-~ a aiti esın.ılen c\'vel, ı tan· 
~~tılr; glbı genç n iaealist 
~~~ lö ~ıı l11Ürekkep bir 
~ l'tııı b~~lüm, •Partinin im· 
'"1d'-Yret '> onız. DüıeJtmek i-
4tııı1 l llire ııarredeceğlz. Baıarı 
''- "'rııı nıeısek çekileceğiz• 
·~~~tıı tİc1:· P. sinin 1950 

btr en sağlam ,.e ümit 
be, ba\·a içinde cueyan 

anı, a: 5 Sti: 5 f~e) 

, .. 
veni Oodge Otomobilleri ananevi Oodge kalitesi· 

nin tımsalic;tir. Daha pahalıya satılan otomobillerle 

mukayese ettiğiniz.de. Oodge'u aldığınıza şUkre• 

deceksinlz. Çünkü Oodge daha konforlu .. M daha 

ekoAomik .... daha faz.la randımanltdır. Dodae'u 

tecrübe ediniz, hayran kalacak~ınız. 

.::ıa Clııgın Kesıo uıara11. DıUtcl• 

caatına rağmen Bakırköy akıl 
hastanesinden, hasta Adli tabip. 
!iğe gönderilmemiştir. 

İşte bfr tarafın hasta, bir la· 
rafın h:ısta olmadığını iddia et· 
tikleri kadının Adli tabipliğe 

1 gönderilmemesi hadiseyi bü:;bÜ· 
tlin alevlendirerek orta;ı,a bir 
takım şüphe)i ihtimaller a!Jlma-

<Denmı Sa: 5 Sü: Jdc> 

!Arttırma, eksiltme 
Ve ihale kanunu 
Değişiyor 

..ı. nJ ara J.Ja ı ıı 

Dacdar, Arafat'a 
yetiştirildi 

Ankara, 27 - Jılali)e Bakan 
lığı, Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Kanununu yeni ba~tan h:ızırJa. 
rr.ış, bu hususta Bakanlıkların ve 
bilhassa arttırma ve eksiltme
leri çok fazla olan l'ılilli Savun. 
ma ve Bayındırlık Bakanlıkları· 
nın mütalblarını da almışbr. , Amerikadan askeri uçakla" Lübnan'daki 

hacı namzetlerini Cidde'ye taşıdıalr 
Beynıt 27 (A.P.) - iranın 

Batı aleyhtarı Müslüman lideri 
Ayetullah Kfışani bugün Ameri
kan hava kuweUerine alt blr U· 

çakla Ciddeye hareket ctmi~tir. 
KAşaniden başka Birlc~ik Ameri 

ka hava kuvvetleri tarafından 
tertiplenen bir ha\'a ta§ıt servi
si ile 3 bin hacı namzedi Bey
ruttan Ciddeye taııınmı,ıardır. 

A;ı,etullah Kfı~ani ticari yol· 
(De\·amı Sa: 5 Sü: 3 de) 

Hazırlanan tasarıda, devlet teş 
kllatı tarafından yapılan llfuı. 
larla eksiltme \'e ihalelerin ya
pılma taahhüde bl\Rlanma ~ekil 
teri, müteahhitlerle münasebet. 
ler, teminat miktan ile, muvak
kat ve kat'i teminata ait esaslı 
hUkümlcr bulunmaktadır. 

Ankara millel\'t~kili 
Dağıstan Binerbay 

Mahnı pahah 
Satmak isi ey en 
Mill~t~e~ili 

lluıuri ı!u1tıılilrfm(ılı11 

Ankara. 27 - Ankara millet
vekili •Dağıstan l\linerbay, Ofisin 
Biila ambarına satmak istediği 

30 ton buğdaya muayenesiz 30 
kuruş verilmesini istemiştir. Mil
letvekilinin tchdilkar talebi ve 
mütecaviz hali devam edince me
murl:ır sa\'cılığa müracaat et
m~lerclir. 30 kurnsa satılmak is
tenen buğdaydan alınan numune 
Zira:ıt Fakültesinde tahlll etti. 
rilmiş \'C bunun 27 kuruş değe
rinde olduğu tesbit olunmuştur. 
Fakat millet\'ekili Ticaret Bakan
lığına müracaat etmiş, arzusu ye. 
rine getirilmeyince müsteşara da 
va:ılfesi başında hakarette bulun
muştur. Hadiseye idart cepheden 
de clkonmuştur. 

, 

• 

renson .dün ilk 
ıf kunu verdi 

, 
archall'i müdafaa eden 
ı Adayı ınilliyetciliğ'i övdü 
oıı dedi ki: «l ·aıa11severliğl 

içiıı sopa gibi kııll u11a11lar vaı•n 
" 

mokrat Par I · 
adayı Vali 

iün cAmeri. 
ıllık kongre 
aıeçte, Gene 
a hilcum e
.lik kisvesi 
darıt olduk
cvenson doğ 
'l.ikretmemls 
scn:ıtör Jo 

sdeıttiği ba
arthi geçen. 
Bakanı Ge
Anıerikanın 
'tiplencn bir 

aldar oldu 

izme de sid 
komilnlzmln 
oğunu söy 

Sü: 5 de) 

A ıuı 

A.) - El 
ıgiln tiçiln· 
ıarak, önü
içinde l\tı· 
)idiselerin 
ıber ver· 

acak olay. 
~kında bi~ 
miştir. 

alan kay
diğine gö· 
Mahir isti. 
erat ~eeip 

eline ala· 

al Necip 
i'fitbcli SU· 

,de, Ba ba. 
rinde riya. 

eneral ara. 
esnasında 
asanın \'U• 

:ncktedir. 
cral Necip 
ızinin talı· 
.nden ihti. 
:ncktedir. 
Başbakan 
~m Birle
iik elçisi 
ile yaptığı 
rip ı;:a'ZC
bulunarak 
ısır polis 
'kan silah 

•unun mu 
belirtmiş. 

\ 

Tutgem~ral Sırrı Acar Orgl. Abdülkadir Sc\en 

Orduda terfi 
edenleriıı listesi 

Dün neırettiğimiı: li5tenin g~ri kalan kı5mını da 
bugün 4 üncü sayfamızda veriyoruz: 

Gümruk \e Tekel Bakanı gazetecilere iıahat ,·erirken 

Lühnandaıı yapılan 
kaeakeılıklar 

Tekel Bakam talebe gruplariyle, hanımların 
kaçakçıllk yaptıklarım söyledi 

GUmrük ,.e Tekel Bakanı Sıt· bilh::ıs a cenup hududunıuzdan 
kı Yırcalı, diln saat 12.30 da, yapılmakta olan kaçakçılık Uıc· 
Tekel genel müdürlüğünde ga- rinde, memleketin her yerinde 
:r:etecileri kabul ederek muhtc- olduğu gibi, bilhassa satış mer
llf mevzular üzerinde izahlarda keılerinden biri olan İstanbul· 
bulunmustur. d:ı da şlddcUI bir arama ve ta· 

Bilhassa kaçakçılıkla nıücade- kip mücadelesine ba5lamış bu· 
le me\'Zuuna ehemmiyetle temas lunmaktayıı. Bugün \'ilayette 
eden Sıtkı Yırcalı, ezcilmle sun· \ali vekili, gümrük muhafaza ko 
ları sciylemi tir: mut:ınları, emniyet mildürü 'e 

~~~~~_:·K~·~om~su~n~ı~emı_e_k_et_ıe_r_d_en~-~-~~~~-'-D_e_,a_m_ı_~_sa_:_s~sü_·:_3~d~e> 

1r.1unaui a yatak ••• 

İzmir Fuarının açılması n ayni zamanda kalabalık bir turist gnıpunun lzmire gelmesi müna
sebetiyle otellerde yer bulmak lmkinı ortadan kalkmıı ve liatlar da bir hayli artmıştır. İıml
rin bDyilk otellerinden birisi olan Anlara Palas oteli falla müşteri tehaeümünü fırsat bile· 
rek mutfalına dahi birkaç yatak koymak suretiyle mDşterl almaktadır. Matrak yatağından bir 
gece için 7 lira alınmaktadır. Bundan başka yine ayni otellp tara asına ikişer yatak alacak ~e-
ilde plaj kabinelerine benzer muvakkat tahta barakalar :rapılmış \'e buralarda da bir yatak 

i liraya nrllmlye başlaamııtır. Mutfak yataklarında yemek dahil değildir. Resimde iz.mir Bele
.JUyesiDiD göı.üaclen kaçmıyacaJını tahmin ettiJimiı en lliks oda flatına mü~terilere t·eril• 

mutfak yatakları görülmektedir. 
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Giresun'un il bütcesi 
-I-

} - .Giresun özel id'lre inin 
1951 ) ılı bütçesi muhamme

natı 810.400 lira olup buna mu
kabil senesi jçinde 629 805 li
rası yeni seneden, 181 941 li
rası dıı eski seneler bakayasın
dan olmak ilzerc 811.746 lirn 
tahsil edilmiştir. 

Bu tahsilat kısımları itibarile, 
A) Vergilerden 782508 
B> .Resim ve harçlardan 14424 
C) Hilklcr ve kurum-

lardan 5951 
C> Türlü gelirlerden sg;3 

Toplamı 811746 
lira1 r. 

Aynı yıl içinde l>akanlıklıır
dan yardım olarak: 
I - Yol ve köprü inş:ı.atı 

için 245000 
JI - Köy okulları inşa1tı 

için 135152 
111 - Köy içme suları in-

.:. 

il - Köy okulları inşanti 
için 1528118 

Ill - Koy içme su inşaatı 
için 30980 

lV - Hastahane inşaatı 
için 7-

V - Boğa yetiştirmek: 

için 2--Olmak ilzere cem'an 597JSO 
lira gönderilmışUr. 

4 - 1952 yılı Mnrt • Hazirall 
4 ylık devre i içinde özel ida
re h abına 459371 lira sarfe
dilmiş olup kısımları itibarif• 
Jn• 
A) G•n l Meclis, O. Komis;:; 

Özel S:ıymanlık S 
B> J.lılli E 'itim isleri icı~-

C) B:ı.ymdırlık işleri için
2
oat71 

C> Tarım ve Veteriner 
i !eri 1755 

D) Sa 1 k ve Sosyal Yar- ..aıı 

markasını taşıyan 
radyoya da 
tezgahtarlık 

Tirebolu Deledi)e 1 Vnhm ckib~ ile bir arada şaatı için 35000 
IV - Hastahaneye yardım 

dım 47-
E) Ç~ıtli ve birleşik gi-. t 1 ıs em ez ..... . 

PiL 
lüks. 

1am te~ 

RAfJYOLA 
CiHAN KOMANDiT ORTAKLUll 

Giresunlu Osman Ağa kimdi? 

Yuv;ı"ı 
G'rc .. unda o~ :ı ~. :ı n ı. ~ 

rini riyaret c · isted k. 
Kalıir, ş hrin en } ük ek tc;>c
sınclc, knrl 1 yuı;asınl benZ"}en 
lıır kayalı ın Uı tUnde:l'r, deniz"' 
t mamıyle hakimdir. Kabrin,·
rnfınn harlı ait merr.ıiler ve 
dı~ r 1 tıral.:ır dizilmiştir. Ktı"ı
rin merml"r s:ındukası. binlerce 
r.iyııı tçl tar Cır.dan y:ızıl:ın ya
ııl rl:ı doludur. 
:r.ır ı ay tın 
Tarihçesi 

ver tı 
ı .. 

f6iresun' un 
G il ~ard m akşam 1 

Osnuo A ın o~u 1 [] Nüfusu 

için 83250 derl"r 75151 ---Top amı 459S'1l 
V - Genel medis seçim-

leri için roooo 
ı.iracfd'· 

olmak re cem' n 5""" 2 jJlt 
J<n 5 - 19-1 ve 1952 yılının 

hrl g"".,iaril d t ylık rlir ve giderleri "' 
2 - 1951 yılı i n:ie m s Ue mukayese edilcbihr: 

lnr baslıca kısımları it 
le: 951 )tlında 932 ),lında 

A) G Meclis, D. Ko:ni :ı Ö- l 2309 Mah lU 166310 
tahs lat 

tel Sarmanlık 3 9712 1302'"0 Ba' rılık 597250 
B) Mıı ıi E ıtirn i lcri iç'n h r- )ardımı 

canan 22314q 
763560 

Gclıı 
C) B } mdırlık i leri için h r- 282559 topla ı 

canan 42:!1 -t 
45

n
376 

G dtt 
Ç) T rırn ve Veteriner için h r 2:;3372 " 

topta"'' canan 624 __________ :_.-

D> S lık ve So yal Ya ım ı ~ 
cin harcanan ıs1 ı Giiresun 'da 

l!:) Cc1itli ve bırle~ik P 

içın harcanan 

Toplamı 

-11-

3 - Öz .. ! idar nin 1952 yılı 
biı+ i muhammcnatı 885'.~39 
lirad r. Bu rn ?ıamrnen gelirden 

art - Harlrın rn·ı2: 4 aylık 

d v~ içi d Y" i sened~ 153 
lıın 640 ltrıı, em .seneler ta1uk 
lrukund n 12670 ıun ki. cem'an 
1 10 lirıı tahsil edılm" ır. 

Po is faali eti 
maşı 7 ncide) 

ır. r ) ok gı ır:lır. Gırc undJ •· 
mu ı ev ol am:ı ·fa beraber 
m ~en Y<' tiıbi altı kadın .,.r
dır. • 
Şunu il've deli'll ki Gı~11 

Emnıy t MüdurD bu !lôılcri ~ 
ne rcdilmek uıere de~ıl. bit.' 
tenvir etmek lizcrc söyl aıışl~ 
Ne rinde m:ı.hıur görmedili .. 1 

içın bu ayn geçirdık 
Gır !lU ııy.Jrelımiı sırasırı· 

d u!ııtte ş ıidelli bir fevrr•0 

Kıbrcıoaıu Han lıt 5 lıtanbul - Ttlgr.: GOLDEN - Ttl. : 2B7t 
Mezar taşında eski harflerle 

yllılan kısmtnd:ı şu sözler 
vardır· •Ali h bild - Giresun
lu Feridun ı.ade m"rhum O m n 
A~anın hnyııtının tanhçe i: 323 
Ilalkan H rbinde p r:ı hed h 
verdıği halde g nüllu olarak 
harbe girmış, Corlud:ı m-.cnıh 
dilşmüs ve ayağı sak t kalmı -
tır, Umumi H rpte asker ol
mıımJsmn r.:ığmen ı; nüUü bir 
miıCrere t1.>şkil ederek. Ru"l:ır
la bırçok muharebelerde bnlun
mus. bilhas a Tırebotuda Harşit 

B yte b Iu um. Ta o ot z 1 
se " :ıışnıem tık Otm (Eıısı 1 incide) 
evvellu genç bır d Iı.~anlıyı, 83 Nu! n k ., l ra d tl~ı 

Bu t tıs Ut kısımlan ıtıb:ıriy-
1 : 
A) Vergilerden 15131~ 

B> Rt>sun ve hnrçbrdan 4661 

1 r •· b \'. m r vordu. Habere t 
j :ıın bfiltenınde çıkon "') 
h3' rd (Cuhuş d.yarı Gıresuıı 
tibıri ın kt•llıınılması vıt..,. 
d:ışllrı kwiırrnış, Gır<'sun ~~l 
ıe 1 rınde fuklı \•e şıdoc> 
ne,riy;ıta yol açmıştı Övle ~ 
la hyor iri aj ınsın muhıl>I 

r 

tzuııı 

~ar 

16 00 

iS'r_A .RİB"ff~N~~N 
İGNELERİNİ -HER~YERÖE 

PIKAPLARINIZI YC 

PLAKLARINIZI AŞIN 

Ba-qra 
~ G'· A ~ :Z: E T • -

\eni kanunun 'crd.ğt haklar daıre 
du u gıbt lstanbulda ·Gazetecılcr Q?mi 
karılacak Ur. 

« BAYRAM GAZETE! 
Cumhuriyet, Hürriyet, Ycnı Sabah, Vatım, ı cııı ı larıuuı, 

Dün.}a, Millıyct, Son Posta, Akı,n, Bızmet, Akşam, İstanbul, 
Ekspres, Son Saat gaıctcleri ~aıı ailelerinin iştırakıylc renk
li, dolgun mundcrccatlı \'C gayet itinalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

İ!Anları Ankaro Caddesinde yalnız ·İlancılık Şıl'kctı•, 
resmi ilfınları da ıTilrk Basın Bırlıği ve Ortakları Rcsmı İ-

lHO Unlar Kollcktif ŞirkCh• tarafından kabul cdılccektır • ............................... 

titr ecıanr.de bulunur. Net 400 
ı gramlık kut11su 350 kurustur. 

P. K. 301 istınbul. 

M A T A Ş 

y 
yıl fasıl rlan nra s çına k r led r: 
düşmüş bir insan halinde bır
d,.nbi • görm"'k gar·p ve bek 
lenmeı bir şey oluyor. Bununla 
lı rnb<-r 1 mail Bey gcnçlıtin
d ı n ve canlılı ını tama 
m yl muh:ıf etmi tir. Os 
mıın Ağanın o lu olduğunu ta
mamıyle bellı edıyor. Otın yıl 
csıııı ında başırnııd:ın geçeni ri 
birbırımize ıınlııttık. Babasının 

Şehirde Koyterde 
G ı n 12..lG7 52.578 
Al cra 8 31 ns 
Bulııncat S.322 40 207 
G r-elc 2.118 41 591 
Ke p 2201 26021 
Şcbırık1rnhisu 7 ssa 17.238 
Tırebolu 4 246 55 138 

34.697 

C) Mülkler ve kurumbr-
dın s:;()9 

Ç) Turlil gelirlerden 1828 

Toplam 166l10 
Lir.dır 

Bu dört ay i~inde B:ıbnl r
dan 7apılan yardım olarak: 
1 - Yol ve koprü ınşaıti 

için ~25000 

Arkadoşlorım tertemiz ve utulu elbıselerle 
gezdikçe onları ne kodor kıskanırdım. Annem 

bono temiz elbise yetiştirmeğe bır turlü vakit 
bulamazdı. 

S lık Mudıırıyl" orasındıı ,,e• 
çen bir mün ıkııs:ı. uzcrıne tusae
nn kapılmış ve bütün tıır "':'. 
hir h:ılkını kızdırJn ve guceı' 
diren yazıyı yazmıştır 

~,./ ı.ı\µ I 
MESUT AiLE 

Hal.buki, bobom eve bir HOOVER çamaşır makınesi aldığından 
berı, orkodaclorımdan doho temı'z .. e gu"zel gı' yı'nı"yorum · a Y .. , zır 

HOOVER sayesinde Jb' ı · k d 
yıkanıyor ki 

T 1 C.,.. .. • ı :ı G 1\ L A 

c ıse erım o a ar sürotle ve tertemiz 

VER 
MAKİNASI 

Kullanılmasını şırketımızdc 

' 'c HOOVER bayılerındc 
gorcbılırsınıı.. 

T A TA H 1 8 H A N 

-

13/IT 



-
• 
ı 

ııı 
yr.ı 

r 
mı 

..___ 27 -8 - ]!)5! -
------------------"ATAN . Giresun İl5\'C 1 

Bulanrak ı;olı.ntlannd:ııı bSr gürü ouş 

• 

'enson dün ilk 
ıtkunu verdi 

, 
::ırchall'i ınüdafaa eden 

Giresunda Basm ve fikir hayatı l Adayı nıilliyetciliğl övdü 

Yekun kıymeti 

Alın nya 323 345.28 
liollanda 16616 
>.vu tuıya 
1svet -.-
Surıye 33805-
leanada -.-
İngıJteıe ----Jı'ransa --lıtlçıka -.--
~rvcç -.-

357.31644 
isn:LELER iriBUliVLE: .....____ _________________ _ 
<:ite un 
'trabzon 
Ordu 

"------· 
257151.44 
66360-
33805.-

4 68201643 
170 236 36 
1229"3-

98 !)44 92 
'75 648.-
67,032,-
81651.-
45.73960 
89.35920 
5 !138.31 

5.44851882 

1 637 792 !ll 
3,344 027,91 

465798-

5 005 361.71 
179402,52 
122953-
9894492 

109453.-
67032,-
81.651.-
45,?3!>60 
8!)~!)20 

5,038,31 

5 805 835.26 

1,894 044,SS 
3 411.287.91 

4 9!>603.-

- l'ExtıN 357.316.44 S 448,518 82 5,805:tl35,26 

Giresun' un il ve köy yollan 
) <Bıı~ 8 incide) 
de «xlcvnt vermek surctıyle >ar 

•ııı Yapılan koy yolları mcv· 
tuttur ki bunların adedi gıt~· 
~e :ı trn ktadır 

t cut il yo"ıı rı ıslah, k-p. 
~ r ı~mal ve t r caı iyor. 
Ilı k yerlere ı e maLe-
de rmrk sure yle yoll rı t r. 
)o n b r h e t y r. K y il )' 1 (10) k ,.m içme 
ltıliarında h m ycnıdcn yol aç- t r. Bu yıl 
dt 1 ine dev m C l)'Or, b m -0 l" 1 k yardım 
,, ınc\cut y n r b olu il· n u ı ı h llcdi-
.. or ın 97.500 Jı. 

8.ı•~ı ve yaz bütün moto L.ı \3- l boru almak 
>. -.ılara nç k bulundurmak fi. kar rı v ve ış, cksıltmc-
1~ k pr lü, mcnkzli, hmd k- ye kon m tur. 
~'Ve stab ı ze yol hal' ne EOk· Bilh a su ihtiyacı çok olan 
taık hcddıyle il cıinde b un Ş. Ka r ı;e Alucra ılçclc-
11 1 ılan il ve koy yollarımızın r.ndc bu :ırada k il bır çah7 
ı;~11nı1uLcu 325 kilomctredu. ma .)apılıycr. 
\' Bu senenin progrnmına c'lnhil 

()t..u kö)lcrdcn ıs köyün su ı i ık· 
te ~lct yollarına ı;clince, Ti- mal edılmi tır. n·ğcrleri Uze
l! 01udan Trırb?.on vılllyct b~ı- Tınde çal m yn devam olunu. 

larına k:ıdar olan kısımda yor. 

G~un, Karadenizin zümrüdü 
l'lıJı: (Başı 7 ndde) 
la it licarctının mrrkcıi ol.nak
llı h alınıyordu. Umum1 surct,ıc 
ııı ıın bir tic:ırrt ve tran ıt 
Jlıdrkc iydı. Diyarb:ıkıra kadar 
~kf hır srıha, hinterlandını 
l\iı l ed yordu. Oralnrdan de. 
c e Varm nın en kc tirmc lôl ı 
~a~~ hUndu, hrle hayı; an n kli-

C ep tur ya nkı.)ordu 
l'ını ırc un demir ve kara ~olla
~ 

1 
n açtı ı :JC'ni mecralar kar

~hda c kı ticari mevkimi kay 
ııı•hnce ve nufu u azalınca, tek 
ıııa lun inhi arındne kurtul
haş~ hcvc~inl şıddetlc duymağa 

aını:itır. Tnrım Bakam, Gi-

~:--.. 

rno:sı G ncıda) lı g:ızcte ıdır. Fı) atı 10 ku-
dilcn öi,'Tetmcn mc Irk gnze- nı tur. ll ndan zıyade 2200 
tc i, Gırcs nun bugı.ıgku gc- der!'C<'sindcki satıı;ı saye n-
nı§ ne~ı) at Jı 1cs nde yer a· de ~t'Çınir. Gı: eteyı çıkar n 
Jır. Mt:hmct Er ""z, G !;:.tas .. y 

ve hukuk mc unudur Ç t-
JIAFTALIK U mUndcr c tla berııbcr ıki 
KARADENİZ mahalli tcfr ka sa;) ndc o-

Bunlııra ıl"ve olarak taraf- kuyuca torl mı tır. B nlar· 
sı;l ki ı .)le ç kan, fakat d.n b ri A n A ~a ve 
D.P. ye biraz mrylcden Ka- ı.:un lu la)m.; ri Ab-
radcniz h ftnlİ.k g:ızctcsıni dulhnrnıt devrinde hükürnc-
'krc mck icabctler. Karadc- tc mrıd:ı r ku)an ı.e Fr nsa 
n'z, buraların en geniş sat17 hüklımctinın bir nota ılt' 

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

Elimiz"n beş parmağı b:ri- 1 
birlerine benzed:ği gibi ...... ; 

7 

-; ,,, 

İftitr,cda ~ ~i9i I 
f'eu~~, . ... 

D~anın her ba:ıgı bır :ycrmdc bır ~ofurü 

'durdurup hcgı 'iısuk mıırknsını tcrcıh etlı

tıni sorunuz Sı~e GOODYEAR dıyec<'ğİ 

muhillnklır Zu-a dünyanın bcı t:ırafmda 

kullanılan GOODYEAR lıcr turlu yo1 ve 

arazide tecrübe edilmiş ve faı.la d:ıyandığı 

ispat t:clil~fr. GOODYEAR in ~arp arazı 
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!Um yon lııst:lr.ler' de ba h.ıs :;ta en d ... yanıklı 1 

LastiKler de dış görünüşte 
biribirlerine benzeyebilir, 

1.iısLk olduf:u tccnıbdcrlc c;pnt ccliln ,tır + _ 
GOOD/iEAR 

markasını taşıyanıdır. 
Turkıyc Umum M.nnes• il: 

TATKO, OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T. A Ş. 

Taksı~ Bahçcıı karşısı No. 35 

Teldon, 82240 ., 82249 - Tr.lg•af: TATKO • l&tanbul 
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Tutıeneral Sırrı Acar Orgl. Abdiilkadir Senn 

Orduda terfi 
edenlerin listesi 

Dün fte11'•ttiiimiz listenin g~ri kala n kısm1nı da 
bugün 4 üncü sayfamızda veriyoruz 

Gümriik ve Tekel Bakanı gazetecilere izahat verirken 

Lühnandan yapdan 
kaeakeılıklar 

Telcel Balcam talebe gruplariyle, hanımların 
kaçakçılık yaptıklarım söyledi 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sıt. bilhassa cenup hududumuzdan 
kı Yırcalı, dün saat 12.30 da, yapılmakta olan kaçakçılık Uıe· 
Tekel genel mildilrlilğünde ga- rinde, memleketin her yerinde 
zetecllerl kabul ederek muhte- olduğu gibi, bilhassa satış mer· 
lif mevzular üzerinde izahlarda kezlerinden biri olan İstanbul· 
bulunmuştur. da da şiddetli bir arama ' 'e ıta· 

Bilhassa kaçakçılıkla mUcade- kip mücadelesine başlamış bu· 
le me\'Zuuna ehemmiyetle temas lunmaktayız.. Bugün viliyette 
eden Sıtkı Yırcalı. ezcümle şun· vali vekili, gümrült muhafaza ko 
ları söylemiştir: mutanları. emniyet müdürü \'9 

~~~~~~-K~o~m~su~m:e:m1_e_k_eı_ıe_r_d_en ___ ~_e __ ~~-<_De __ v•_•_•_Sa_:_s_s_a_:_s __ de_) 

""' '-ll•l•C:Ulll&~O ltVdf11 •eıl• 
• ' ç dedlın ki: la..' ~~ CliıeJ söylüyorsunuz. 
~ 'tU at kendi partiniz ltu 
...:..~lıt en Yolda yüriimelı.tu 
·~e;1ı!"-tta siyaset itiltırile 
,.,: tliıııt~lki de en menfisi· 
ı..~> dl 1l uzun müddet (mu. 
tiı..~' Ye bir propafanda tut· 
~ i~li birbirlerlle herkesin 
~ .. l'tl ilde kı) aıııya çarpışan 
'44ı'~ 4~1~ muvazaa, yani da· 
-.,::• edı•vüı halinde of dujunu 
~~ 41.P durmuıtnr. Bundaa 
~'1.ı" •karşımızdaki partile· 
~· • Yo de kötüdür. İyi olan 
\ lltııı'•ııda indi iddialardan 
..._ ~ P eınııur. Zf en bbdeki 
~4a ~1111erin hepsinin pro· 
~ ta aaUyetı, memleket he· 
~ '- J1ıtııaları delil. kal'fı 'e ~~1tıı oldutu iddiasına 
~ ~lllt 1dır. Millet Partisi, 
•, •-. dl Yolda yürümek bakı· 

Sa\'cılığın kesin olarak müra· __.....,... J ' ffutf•ktG 
caatına raimen Bakırköy akıl ___.......... • •• ı.ıc ••• 

't bıtı)ı; ter iki partiyi çok ıe· S''•et l!ııftır. 
"--:' "':artıılnin ı\nkaradıki 
~ ,~esinden evvel, htan· 
'-~tqt4 llbi ıenç \'e idealist 
"'-.~ li an ınürekkep ltlr 
~' 11~ıtfiın, .partinin ku· 
~~"et iyorıız. Düzeltmek l
~~-lit ~artedec:etlz. Bıprı 
:... ~1'ıneuek çekilec:etlı• 
·"~ tİ ıw. P. ıinln 1950 
'"l L. tiden &ailım ,.e ümit 

"il' b • bt, •va içınde cereyan 
a1111 Sa: 5 Sü: S f.e) 

hastanesinden, hasta Adli tabip. 
liğc gönderilmemi&tir . 

hte bir tarafın hasta, bir ta· 
rafın hasta olmadıiını iddia el· 
tıklerl kadının Adli tabipliğe 
gönderilmemesi hadiseyi büsbü
tlin ale\ lendirerek ortaya bir 
takım şüpheM ihtimaller atılma

<Dnamı Sa: 5 Sü: ide> 

!Arttırma, eksiltme 
Ve ihale kanunu 

Allkan mllleh ·eldll 
Dajutan Blnerbay 

Mahnı pahah 
Satmak isi ey en 
Milletvekili 

Deg ... ı·şı·yor Ankara, 27 - Ankara millet-i vekiJi•Dağıstan l\linerbay, Ofisin 
-------------------------------- Ahıra .A.J•" Bili ambanna satmak istediği 

Haedar, Arafat'a 
yetiştirildi 

, Amerikadan askeri uçaklıırı Lübnan'daki 
hae1 namzetlerini Cidde'ye taşıdıalr 

Beynıt 27 CA.P.) - İtanın 
Batı aleyhtarı Müslüman lideri 
Ayetullah KA§ini buaün Ameri. 
kan hava kuvvetlerine ait bir U· 

çıtla Ciddeye hareket etmiştir. 
Klşaniden ba~ka Birle~ik Ameri 

ka hava kuvvetleri tarafından 
tertiplenen bir ha\•a taşıt servi
si ile 3 bin hacı namzedi Bey
ruttan Ciddeye taşınmışlardır. 

A) elullah Kaşanı ticari yol· 
<Devamı Sa: 5 Sü: 3 de) 

Ankara, 27 - Maliye Bakan 30 ton buğdaya muayenesiz 30 
lığı, Artlırma, Eksiltme ve ihale kuruş verilmesini istemiştir. Mll
Kanununu yeni ba5tan hazırlı- letvekilinin tehditkıl.r talebi ve 
ır.ış, bu hususta Bakanlıkların ve mütecaviz hali devam edince me
bilhassa arttırma ve eksiltme- murlar savcılığa müracaat et
leri çok fazla olan .l\lilll Savun- mişlerdir. 30 kuruııa satılmak is
mı ve Bayındırlık Bakanlıkları- tenen buğdaydan alınaır nümune 
nın mütalialınnı da almı&tır. Ziraat Fakültesinde tahlil etti. 

Hazırlanan tasarıda, devlet teş rilmiı ve bunun 27 ktll'1ll dele
kilitı tarafından yapılan iJ.An. rinde olduğu teshil olunmuştur. 
!arla eksiltme ve ihalelerin ya- Fakat milletvekili Ticaret Babn
pılma. taahhüde ~lanma şekil lığına müracaat etmiş. amıau ye
leri, müteahhitlerle mllnuebet. rine aetırilmeyince müsteşara da 
ler, teminat miktan ile, muvak· vazifesi baıında hakarette bulun. 
kat ve kat'i teminata alt esaslı muştur. Hidiseye idari cepheden 
hükümler bulunmaktadır. de elkonmu~tur. 
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bmir Fuanaıa • ._ n ual ....... bl ... lıls ltlr tarlst ırapuua tamire ıelaesl -... 
se1tetf71e oleJJene 1• lıabuls lmUaı enma blbaıı •• flatlar da Mr laayU artaıpır. aa.ı. 
ria blJlk e&eUerla•ea ltlrlll .... Aabra Palu e&eU fala •illeri tebadalal fınat ...._ 
ret ••tfatıu ölal blrbr ntü bJaü lllNUJle •ll&erl alaattaıdır. MaUat 11tatuadu lılr 
~ece lfln 7 Ura alıaaals&Uır ....... ltatb ,.._ ayal olelllt taraauma lkltel' 1atak ıleeat l8o 

"illide pl1J bltlaelerlae .._r ••nllat talata 1tarablar yapılmıı ve buralartla da bir ntak 
7 liraya Yerllal1e ltqlaaaıftır. ••ttat 11&ülarıffa Je8elr dabU delildir. BetlaMle t..ir Jlele.. 

..ıll1ealala ıiliada bcmılalıaı talaala et&lllmb ea lllrı oda fiatıu mltterilere •erllea 
..uat 1atatıan ıirllmektedlr. 
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WEG 
markasını taşıyan 

radyoya da 
tezgahtarllk 
. t ' ıs emez .. .... 

PİL 

Lüks 
1am te 

RADVOLA 
CiHAN KOMANDiT ORTAKLltll 

Katırcıoaıu H1n llıt 5 lıtlnbul • Ttlgr.: GOLDEN • Tal.: 287 

IZAJlr. 

PIKAPLARINIZI Y< 

PLAKLARINIZI AŞIN 

Yeni kanunun \crd.ğl haklar daırcs 
du.;u gıbı istanbulda ·Gazclecılcr Cem 
karılacaktır. 

« BAYRAM GAZETE! 
Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Snbah, V ........ ..... ••••U••• 

Dlinya, Jılillıyct, Son Posta, Akı,n, Hızmet, Akşam, İstanbul, 
Ekspres, Son Sant gazeteleri )azı ailelerinin iştırakı}le renk
li, dolgun mUnderec:ıllı Ye gayet itinalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

llılnları Ankarıı Caddesinde' yalnız ·İlfıncılık Şııkdio, 
resmi ilanları da •Türk Basın Bırlıği ve Ortakları Rcsmı ı. 
Unlar Kollcktif Şirkctio tarafından kabul cdllcccktır. 

Un eczanede bulunur. Net 400 
ı gramlık kutu su 350 kuru~tur. 

P. K. 301 i tanbul. 

IU ATAŞ T 1 C. n n e ı 1 

fmdık Giresun'un baılıca mahsulüdür. 

Arkadaşlar ım 1ertem iz ve u tu lu e lb ıse le rle 

gezdikçe on ları ne kadar k ısk an ırd ım. Annem 

bono 1emiz e lbise yetıştirmeğe bır t urlu vak it 
bulamazdı . 

\::"./ '.'~~fl I 
M ESUT AİLI 

Hal.buki, bobom e ve b ir HOOVER çamaşır makınesi aldığından 
berı, orkadaşlorımdon daha tem iz ve güzel giyiniyorum, ziro 

HOOVER soyesınde clb ıseler im o kador suretle ve tertemiz 
yıkanıyor k i. 

MAKİNASI 

Kullamlmasını şırketımızde 
\ 'C HOOVER bayı lcrındc 

gorcbılırsınıı.. 

TA U 1 R H A N 
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